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ЈЕДНА КЊИГА

Исто риј ски пе ри од ко ји об у хва та до ба из ме ђу 1903–
1914. го ди не не пре ста је да бу де пред мет на уч них 

про у ча ва ња и про це њи ва ња, али је у сре ди шту и стал них 
по ли тич ких рас пра ва о ње го вом ствар ном ка рак те ру и до
ме ту у фор ми ра њу срп ске де мо крат ске тра ди ци је. У књи зи 
Ср би 1903–1914: исто ри ја иде ја (Clio, Be o grad, 1915), ко ју 
је зна лач ки и на на уч ним осно ва ма при ре дио исто ри чар 
Ми лош Ко вић, об ја вље ни су тек сто ви у чи јој су осно ви са
др жа на пре и спи ти ва ња основ них пи та ња на ше по литичке 
ар хе о ло ги је. То су по гла вља: Де мо кра ти ја – Сло бо дан Ан
то нић, На ци о на ли зам – Ми лош Ко вић, Ју го сло вен ство – 
Ва си ли је Кре стић, Ли бе ра ли зам – Ми лош Ко вић, Сли ка 
јед ног до ба – Сло бо дан Ан то нић. Део књи ге „Фи ло зоф ска 
и на уч на ми сао“ са др жи пор тре те и би о граф ске за пи се о 
зна ме ни тим љу ди ма из по ли тич ког жи во та али и из раз
ли чи тих на уч них, умет нич ких и кул тур них обла сти, чи је је 
де ло ва ње озна чи ло ве ли ки успон срп ског дру штва по чет
ком два де се тог ве ка. 

На че ло на род ног су ве ре ни те та и де мо кра ти је пред
ста вља ло је ону из у зет но ва жну око сни цу око ко је су се 
оку пља ли сви пол тич ки по кре ти. Од по себ не ва жно сти 
је би ло и оста ло осе ћа ње за јед нич ке исто риј ске суд би не, 
али је по сто ја ла и суд бо но сна ди ле ма – ка ко ре ши ти од нос 
вер ског и на ци о нал ног. Ја вља ла су се два по ли тич ка пу та – 
Ср ба исте ве ре или ју го сло вен ства ко је је тре ба ло да бу де 
за ло га ства ра ња усло ва за пре ва зи ла же ње на ци о нал них и 
исто риј ских по себ но сти и ис кљу чи во сти. Ове две иде је су 
обе ле жи ле не са мо тај пе ри од у по ли тич ком и дру штве ном 
раз во ју Ср би је већ су оне би ле истин ска во до дел ни ца ко ја 
је од ре ђи ва ла на чин функ ци о ни са ња и ре ша ва ња срп ског 
на ци о нал ног пи та ња. У књи зи се на ро чи то ис ти че по сто
ја ње са гла сно сти о нео п ход но сти фор ми ра ња де мо крат
ског по рет ка за сно ва ног на при род ном пра ву, пар ла мен
та ри зму, сло бо ди штам пе и по де ли вла сти. Ова на че ла су 
би ла у фо ку су па жње та да шњих во де ћих по ли тич ких ак те
ра и она су по што ва на без об зи ра што укуп на по ли тич ка 
си ту а ци ја ни је би ла по вољ на за функ ци о ни са ње де мо крат
ског си сте ма ко ји је био из ло жен мно го број ним иза зо ви ма 
– спољ не и уну тра шње при ро де. У ра до ви ма за сту пље ним 
у овој књи зи не по сто ји иде а ли за ци ја и ис пра зна гло ри
фи ка ци ја овог до ба, већ се на сто ји при ка за ти укуп ни дру
штве ни, исто риј ски и по ли тич ки кон текст. Са став ни део 
де мо кра ти за ци је срп ског дру штва, по ред из у зет не уло ге 
кра ља Пе тра, има ли су при пад ни ци кул тур не и на уч не 
ели те шко ло ва не у Фран цу ској, Не мач кој и Швај цар ској. 
То су из у зет на име на на ше кул ту ре, на у ке и књи жев но сти: 
Бог дан По по вић, Сло бо дан Јо ва но вић, Јо ван Скер лић, Ми
хај ло Га ври ло вић, Ми лан Ра кић, Ја ша Про да но вић, Јо ван 
Ду чић, Ста ни слав Ви на вер. Уло га ча со пи сâ Де ла, Срп ског 
књи жев ног гла сни ка и Срп ског пре гле да је не за о би ла зна као 

глав ног жа ри шта кул тур них по ду хва та и ме ста оку пља ња 
и де ло ва ња нај зна чај ни јих ин те лек ту а ла ца и нај плод ни јих 
ства ра ла ца. Ту су се пре ла ма ли ути ца ји ко ји су до ла зи ли 
из раз ли чи тих европ ских зе ма ља и цен та ра – Фран цу ске, 
Не мач ке, Ен гле ске, Ру си је и АустроУгар ске. Сна жан раз
вој де мо кра ти је ни је мо гао да се од ви ја без про цва та и пра
ве ре не сан се срп ске кул ту ре и на у ке у де це ни ји пред Пр ви 
свет ски рат. При ре ђи вач ове књи ге се ве о ма ја сно од ре ђу је 
пре ма кор пу су иде ја, по ли тич ких по кре та и фи ло зоф ских 
стру ја ња до ми нат них у том пе ри о ду. У ње го вом ства ра лач
ком и уред нич ком фо ку су су иде је де мо кра ти је, ли бе ра ли
зма, ју го сло вен ста ва, со ци ја ли зма и пра ва женâ. „Ра то ви и 
по ли тич ки ло мо ви у 20. ве ку ме ња ће и сми сао и вред ност 
ових пој мо ва. На ша на ме ра је да ре кон стру и ше мо њи хо во 
зна че ње у оном до бу у две де це ни је пре Пр вог свет ског ра
та.“ Ова на ме ра је у овој књи зи ве о ма до след но спро ве де на 
и ње на по себ на вред ност је у то ме што ра до ви ни су оста ли 
са мо у окви ру по ли тич ких иде ја, већ се да је нај ши ри дру
штве ни, кул ту ро ло шки и фи ло зоф ски кон текст у ко ме је 
на ста ја ло, не без ве ли ких пре ви ра ња и ис ку ше ња, злат но 
до ба срп ског кул тур ног по ли тич ког и идеј ног жи во та. 

Ма рин ко М. Ву чи нић
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ПРОЗА

Радмила Лазић

доБа ПелеНа –  
доБа вУНдерКиНда

Она је, каже, склапала готове реченице када је имала 
свега седам-осам месеци.Он се сећа врата наспрам 

кревеца, и јарке светлости која је долазила са десне стране 
кроз прозор падајући право на њега, он је жмиркао и није 
никако могао да устане. Што значи да је био беба.

Докле сежу моја најранија сећања, питају. 
До сеновитог дворишта пуног разгранатих стабала, 

до прилика које пролазе њиме сагињући се. Кућом влада 
некаква свечана атмосфера, очигледно је да се дешавало 
нешто важно. Моја мајка долази из породилишта носећи 
у наручју нешто увијено у пелене и притегнуто повојима 
као велику векну хлеба, нешто чему не видим лице али 
требало би да је то мој брат. Мајка тај велики замотуљак 
спушта у креветац, ја се пропињем на прсте, гвирим  и 
видим црвено, подбуло, округло лишце. И онда ништа 
више, рез.

Има ла сам ско ро че ти ри го ди не. А ви ди ти њих?! Мо је 
при ја те ље – вун дер кин де. 

Та ко ће јед но га да на и онај ко га сам гле да ла у кре ве ти ћу 
док је ле жао бе сло ве сно, при ча ти ка ко се се ћа да се не ко 
на ги њао и над гви ри вао над кре ве тац у ко ме је он ле жао 
по што га је (на ша) мај ка до не ла из по ро ди ли шта. Има та-
квих ве шта ца.

ра дост - Про Паст
Ни је ра дост што је би ла, док си пра ви ла кр пе не лут ке 

или бо са тр ча ла по ки шним ба ри ца ма. Сад кад на и ђе го то-
во да те ухва ти страх. От куд она ту, шта хо ће, шта до ла зи 
по сле ње? Ту га ми је  не ка ко при род ни је ста ње. Одав но сам 
се сро ди ла с њом, та ко ре ћи смо јед но. Ре ци мо, увек ми је 
би ло бо ље на са хра на ма, не го на свад ба ма. На свад ба ма се 
осе ћам су ви шном. На са хра на ма осе ћам као да ми је ту ме-
сто, да сам с раз ло гом ту. Ра дост је обе сна, не  да се кон тро-
ли са ти. Спу сти ти ру ке, раз о ру жа, ра ди с то бом шта хо ће. 
Рас пли не те, ра зо ри тво је ја, ко је као леп ти рак кру жи око 
све ће (сре ће), не зна ју ћи шта ће са со бом. Па са го ри. Са-
моу би је се.  Упи ша се у га ће. 

тУ га
Мно ге же не под у пи ру сво ју ту гу лак том, гле да ју ћи кроз 

про зор, пи ше јед на аме рич ка спи са те љи ца. Ни ка да се ни-

сам се ти ла то га, мо жда бих с ту гом лак ше из ла зи ла на крај. 
А мо жда ми то ни је ни мо гло па сти на ум, јер сам ма ње-ви-
ше стал но жи ве ла у при зем ним ста но ви ма или ку ћа ма, па 
ни сам ни по ми шља ла на на лак ћи ва ње на про зор и зу ре ње 
кроз ње га. Све што сам хте ла да ви дим би ло ми је на до хват, 
ту око ме не.

Ве ћи део де тињ ства жи ве ли смо по ста но ви ма у окви ру 
же ле знич ких ста ни ца.

За ми сли те тут ња ву, кло па ра ње, пи ску и га ла му ко ја је 
ту вла да ла, са мо да још отва ра мо и про зо ре! Ни је до ла зи-
ло у об зир. Ка да смо пре ста ли да жи ви мо у же ле знич ким 
ста ни ца ма, жи ве ли смо као под ста на ри у при зем ним, дво-
ри шним, по моћ ним ку ћи ца ма. Шта смо мо гли да ви ди мо 
кроз про зо ре? Пољ ски кло зет, ком ши ји ног пса ко ји не пре-
ста но ар ла у че, или ле ђа и зад њи це ве ли ких ку ћа.

Сви мо ји бу ду ћи ста но ви у ко ји ма сам жи ве ла, углав-
ном са ма, би ли су ма ње-ви ше слич ни они ма из де тињ ства. 
При зе мље или нај ви ше пр ви спрат. Али ту га не би ра да ли 
ће те ви има ти где да се на лак ти те или не. Па сам ту го ва ла 
ка ко сам зна ла и уме ла, све док јед ног да на ни сам у се би 
пре по зна ла сво ју мај ку. А то се де си ло за ра дим сто лом, 
док сам сла га ла ре чи као мо ја мај ка по сте љи ну и по су ђе. 
Док сам за ви ри ва ла у све њи хо ве ћо шко ве. Глан ца ла их као 
мо ја мај ка пар кет, че шља ла их као она ре се на те пи си ма. 
Па зи те ку да га зи те, још увек го во рим гла сом сво је мај ке.

оБиЧ Но Ме сто
Жи ве ли у јед ном обич ном ме сту, ни се лу ни гра ду, 

обич ни љу ди. Ра ди ли сво ја по сла, ба ви ли се ту ђим. Би ло 
је ту пи ја ни ца, шва ле ра и шва лер ки, хро мих, чи ра ша, ше-
ће ра ша, ба ба без га ћа, упи ша них де да… љу ди ра зно ра зних 
за ни ма ња при ме ре них јед ном обич ном ме сту, ни се лу ни 
гра ду. Али и жи вео је ту и је дан про фа-астро ном-чу дак, и 
по себ на сор та љу ди, бе ра чи сви ле них бу ба, јер у том ме сту, 
ни се лу ни гра ду, би ло је пу но ду до ва, а не ре ци мо жит них 
или пи рин ча них по ља.

Би ла у том ме сту и шнај дер ка. Има ла му жа. Жи ве ла у 
ку ћи ци у цве ћу. Муж око па вао, под ре зи вао ру же, чуп као 
тра ву. И по гле дао, био у при прав но сти, ако ко год до ђе на 
ка пи ју да из ве сти же ну. Кад ко год до ђе, он с нај љу ба зни-
јим осме хом са слу ша при до шли цу и сит ним ко ра ци ма: 
тап! тап! тап! Ми ла, тра жи те... или: пи та, тај и тај... Ми ла, 
до шла го спа Ру жа, мо жеш ли да је при миш?

И он да, тап! тап! тап! Ево ње га на зад да из ве сти при до-
шли цу. Опет нај љу ба зни ји осмех, кр ши ру ке од не ла го де 
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ако по ру ка ни је по вољ на: Зна те, го спо ђа су пру га не ће мо-
ћи да нас да вас при ми, па се из ви ња ва мо, ако мо же те за 
два да на у исто вре ме. Или пак, нај љу ба зни ји мо гу ћи осмех 
и  ра ши ре не ру ке: из во ли те мо лим ле по, мо ја су пру га вас 
оче ку је. И он да све по ска ку ју ћи по стран це око при до шли-
це пра ти је ста зи цом до ку ће, отва ра вра та и про пу шта 
при до шли цу... Шта би ва уну тра, иза вра та, не зна се.

Мај Ка, Ба Ка и УНУ Ка
Из ви ни те, да ли је сло бод но, да пре дах нем са овим тор-

ба ма, ре кох јед ној по ста ри јој же ни ко ја је у кри лу др жа ла 
не ког или не што, не за гле дах.

Ка ко да не, са мо из во ли те, ми не ће мо ду го, иза шле смо 
ма ло да про ше та мо, а вре ме је да је во дим на спа ва ње. А, је 
ли то уну чи ца или унук, при у пи тах ре да ра ди. Ма не, то је 
мо ја бе ба. Лец нух се да ни сам би ла нео пре зна и увре ди ла 
же ну, мо жда ми се са мо учи ни ла ста ром, окре тох се пре-
ма њој из ви ња ва ју ћи се. Угле дах ве ли ку лут ку, ка кве ни сам 
ви ђа ла од оних да на ка да су нам их до но си ли из Тр ста, а 
оне го во ри ле „ма-ма“. Ова је би ла ве ћа од тих, или ју је мо је 
из не на ђе ње та квом учи ни ло. Би ла је об у че на у бе лу вен ча-
ни цу и има ла на гла ви вео, ис под ње га див ну пла ву ко су у 
лок на ма. А та мо не где у ви си ни ра ме на, из ви ри ва ла су ан-
ђе о ска кри ла. 

Би ла сам пре не ра же на, али то ни сам сме ла да по ка жем.
Из у сти ла сам са мо: ка ко је ле па! Же на за мо ли да при др-

жим бе бу док она не по је де сла до лед ко ји је ку пи ла сво јој 
„ма лој“ ко ја је од би ла да је де јер је нер во зна пред спа ва ње. 
Шта ћу, узех бе ба-лут ку у на руч је и по чех да је љу љу шкам 
пе ву ше ћи „бу ји-па ји, бу ји-па ји“. 

Мо ра да смо они ма ко ји су ту да про ла зи ли би ле леп по-
ро дич ни при зор. Мај ка, ба ка и уну ка, од ма ра ју на клу пи.

од Бе гла иде ја
Хте ла сам да вам ис при чам јед ну при чу. Али на ла зи ла 

сам се у ауто бу су.
Иде ја за при чу па ла ми је на ум та ман ка да сам се при-

бли жи ла из ла зним вра ти ма. Бр же бо ље сам је ухва ти ла за 
врат да ми не по бег не. Вра та ауто бу са су се отво ри ла. Ста-
ла сам на је дан сте пе ник, па на дру ги, и већ сам би ла на 
тро то а ру. Иде ју сам ву кла за со бом као де те, чвр сто је др-
же ћи. Тач ни је, ми сли ла сам да је чвр сто др жим. Да је уз 
ме не. Ка да сам се окре ну ла, ниг де је ни је би ло. Као да је у 
зе мљу про па ла. Од та да, а има то ме охо хо да на, по ку ша вам 
да је про на ђем. 

Мо жда ме не где из гу бље на че ка, ако је ви ди те са мо дри-
цом око вра та, знај те: то је мо ја Иде ја. Али мо жда је не при-
мет но па ла под ауто бус ко ји ју је смр скао, на пра вио од ње 
фле ку. Ако бих ви де ла ту фле ку, мо жда бих је пре по зна ла и 
мо гла да је ожи вим, да вам је ис при чам.

Од бе гла иде ја је као од бе гли муж, не мо же те пре ста ти 
да ми сли те на ње га.

За што је уте као? За што ни шта ни је ре као? Да ли ће се 
вра ти ти, и чвр сто ме при ти сну ти на гру ди? Већ осе ћа те то-
пли ну ње го вих гру ди, већ ми лу је те мо дри цу на вра ту.

На Ша Бе Ба је ја Ко ста ра
Ка да ле жи крај не ког од нас, она ле жи по пут бе бе, иако 

је ста ра. При ми че се, при ми че, све док као ма че не при-
љу би гла ви цу (она јој се сма њи ла, као и це ло те ло), тач но 
из ме ђу ра ме на и гла ве не ко га од нас. И та ко усни, и поч не 
да пућ ка, ши че, хр че. Не ка да из ње них гру ди чу јем пре де-
ње. Не мо гу да ве ру јем, при ми чем уво и ослу шку јем. Да, то 
је пре де ње. Ла га но и шкри пу та во, из ду би не. Да ли то она 
има соп стве ну уну тра шњу мач ку или је са ма по ста ла мач-
ка, до са дио јој људ ски жи вот? Че кам ју тро да ми рас пле те 
зеб њу.

МеН тал Ни Про Пла НаК
Ка да се не осе ћам нај бо ље, ка да ми ни шта не иде од ру-

ке... кре нем оном уском, ко сом ста зи цом што во ди кроз 
шу ма рак, из ме ђу зна них ста ба ла, кроз чи је се гу сто ли шће 
про би ја ју злат не зра ке. 

Про ђем кроз шу ма рак, иза ђем на про пла нак, про ђем 
крај две ку ће, пре ко две њи ве и пре ко два бо га за, а он да 
угле дам ома ле ну, скром ну ку ћи цу са на хе ре ним кро вом, са 
ста рим др ве ним вра ти ма ко ја се ни ка да не за кљу ча ва ју. До 
ку ћи це се не сти же та ко што се про ђе кроз ка пи ју, јер ка-
пи је ни ка да ни је ни би ло, као што ни је би ло ни огра де око 
оно га што се сма тра ло дво ри штем. Та мо су ме увек че ка ла 
два чи ста ср ца, као зде нац би стра. 

Ка њи ма још увек идем, нај пре кроз злат ни шу ма рак...
па да ље до про план ка... све док се и мој соп стве ни зде нац 
не из би стри, да се мо гу над ње га наг ну ти, и пи ти, пи ти...

Чо ве Ко ЉУ БЉе
Има тре ну та ка ка да не из мер но во лим љу де. Из чи ста 

ми ра. Без раз ло жно. Са мо се не ка ми ли на раз ли је по ме-
ни при по гле ду на њих. Не по зна те, слу чај но за те че не љу де. 
Као си ноћ у ауто бу су. По лу пра зном. Не мо гу са да опи са ти 
ни ко га од њих. Ни ко се ни је ни чим по себ но ис ти цао. Би ли 
су то му шар ци и же не слу чај но ту за те че ни. 

Скром ни пут ни ци, ко ји су се вра ћа ли с по сла или не-
куд ишли по слом. Мир ни, ти хи. Сва ко са сво јом ми шљу.  
Или без ми сли, за гле да ни пред се бе или кроз про зор. Би ло 
је пред ве че и ни је се мо гло бог зна шта ви де ти. Све тиљ ке 
још ни су би ле упа ље не. А и да је су, имам ути сак да то не би 
ни ко ме до не ло на ро чит до жи вљај. Јер сви ми обич но иде-
мо и во зи мо се истим пу тем из да на у дан. То нас и чи ни 
ти хим и мир ним. Та ру ти на. Осво је на или пак при хва ће на.

Шта ме је на гна ло да по же лим да их све за гр лим? То 
што су би ли не на ме тљи ви, а што су мо жда тр пе ли, па ти-
ли… Во зи ли су се по ми ре ни са со бом. Мо гу ће је и са дру-
ги ма.

Во зи ли су се као да ни ку да не жу ре, као да ни ку да не 
мо ра ју сти ћи. Као да же ле да се тај пут про ду жи, као што 
сам же ле ла ја. Као да не ма ју ко ме до ћи. Као да им се ни ко 
не на да, ни ко не иш че ку је. А они ипак иду, пу ту ју…сти жу, 
та мо где их ни ко не че ка.

Из ру ко пи са Ује ди жи вот
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Је ле на Лен голд

Не де Ља

И та ко је јед ног ју тра, док је ста ја ла крај фри жи де ра и 
си па ла јо гурт у ча шу, ни из ка квог дру гог раз ло га осим 

из љу ба ви пре ма кри ми–ро ма ни ма, го спо ђа В. по ми сли ла: 
А шта би би ло кад бих му жу усу ла ма ло отро ва у јо гурт? 

На ову ми сао про же ло ју је уз бу ђе ње слич но оном ко-
је би осе ћа ла ка да би је го спо дин В. шка кљао је зи ком по 
ушној шкољ ци. Ско ро да се за ки ко та ла од из не на ђе ња, а 
ко жа на ње ним ле ђи ма и ру ка ма на је жи ла се, као од не ка-
кве сла сти. Не, не, на рав но да не ми слим озбиљ но, уко ри ла 
је го спо ђа В. са му се бе, као да не ко мо же да чу је ње не ми-
сли, на рав но да не ми слим ствар но да му ста вим отров у 
јо гурт, са мо раз ми шљам ка ко бих то из ве ла кад бих ко јим 
слу ча јем же ле ла то да ура дим, да ли би та ко не што би ло 
мо гу ће из ве сти, ре ци мо кад би он био не ко са свим дру ги 
и кад бих ја би ла не ка дру га и кад би све би ло дру га чи-
је? И још је по ми сли ла ка ко би во ле ла да зна, да ма кар на 
тре ну так осе ти, ка ко се за и ста осе ћа ју сви они ли ко ви у 
ро ма ни ма Ага те Кри сти док истин ски пла ни ра ју уби ства 
и док без има ло ша ле не ко ме уба цу ју две-три ка пи отро ва 
у пи ће. Уми ре на ми шљу да је све то са мо ње на игра ма ште, 
го спо ђа В. оде на те ра су, но се ћи сво ју ча шу јо гур та у ру ци, 
и по че да раз ра ђу је де та ље у гла ви. Облач но не бо по не кад 
на те ра чо ве ка на за и ста чуд но ва те ми сли, ре че она јед ном 
врап цу ко ји ју је са су сед не те ра се по сма трао са за ни ма-
њем. Чи ни ло јој се да је све то за пра во мно го ком пли ко ва-
ни је не го што у фил мо ви ма и ро ма ни ма из гле да. Пре све га, 
ко ји отров, ка кав отров? Где љу ди на ба вља ју отро ве? Ко ја 
је свр ха то га да не ко га отру јеш и да он да ова без о бра зно 
мо дер на на у ка мо мен тал но от кри је ко ји је отров у пи та-
њу? У том слу ча ју пот пу но је све јед но је си ли се му чио око 
тај ног уси па ња отро ва или си не ко га тре снуо окла ги јом 
по гла ви, ре зул тат је ви ше-ма ње исти, у оба слу ча ја би ћеш 
оп ту жен за уби ство с пред у ми шља јем. По сто ји ли, ме ђу-
тим, не ки отров ко ји се не мо же де тек то ва ти? У ро ма ни ма 
обич но по сто ји. Али у ствар но сти, по сто ји ли? Го спо ђа В. 
се се ти ла књи ге у ко јој је уби ца ис це дио отров из зе ле них 
бо би ца ту је. На вод но, баш те обич не, бе за зле не бо би це, 
ко јих је трав њак око њи хо ве згра де пун, ал хе миј ски су рај 
за уби це! Али, ако је то исти на, ка ко то да сва ко днев но не 
на ла зе мр тве псе и мач ке по ули ца ма? Мо ра би ти, по ми-
сли го спо ђа В., да је то са ту јом та ко ђе из ми шљо ти на, ко-
ја се, ме ђу тим, не мо же ла ко про ве ри ти, јер ту ји не бо би це 
сва ка ко има ју ка рак те ри ти чан укус ко ји би сва ко мо рао да 
при ме ти. Што је, за тим, отва ра ло са свим но во по гла вље: 
по ве ре ње по тен ци јал не жр тве. Под усло вом да знам ко ја 
је ко ли чи на нео п ход на и да ли је по треб но отров до да ва ти 
по сте пе но или са су ти сав од јед ном, под усло вом да су сва 
та пи та ња ре ше на, да ли би мој муж по пио баш све што му 

дам, упи та се она. Да ли би му по ста ло сум њи во? У шта 
бих му уоп ште си па ла отров? Шта је то што до бро ма ски ра 
дру ге уку се? Го спо дин В. го то во ни ка да ни је пио ал ко хол, 
та ко да нон ша лант но мућ ка ње ци ја ни да у ча ши ви ски ја 
ни је до ла зи ло у об зир. Го спо ђа В. је сум ња ла у то да се сва-
ки отров она ко бр зо рас тво ри у ча ши као што би филм ски 
ре ди те љи же ле ли да ми по ве ру је мо. Остао би не ки та лог, 
про ме ни ла би се бо ја пи ћа, сва ка ко би се про ме нио и укус. 
Чо век не уно си у се бе гу тљај смр ти баш та ко ла ко и на ив но 
ка ко што то у фил мо ви ма из гле да. Чо век има ин ту и ци ју, 
по ми сли го спо ђа В. Ин ту и ци ја у чо ве ку ве ро ват но ври шти 
упо моћ док се ова ко не што до га ђа! 

Што је ду же раз ми шља ла о све му то ме, го спо ђа В. је све 
ви ше уви ђа ла да отров уоп ште ни је до бра иде ја. Те, ка да 
би она, те о рет ски и пот пу но у ви ду ми са о не спе ку ла ци је, 
же ле ла да уби је сво га му жа, мо ра ла би, за кљу чи ла је, да се 
опре де ли за не ку дру гу мо гућ ност. 

Би ло јој је на жа лост ја сно да се у ауто мо би ле не раз у-
ме до вољ но, да би му мо жда, као што је та ко ђе то ли ко пу-
та ви де ла на фил мо ви ма, пре ре за ла не ко цре во у мо то ру, 
што, ме ђу тим, не ће спре чи ти да ко ла кре ну, не, то ни ка ко! 
Ко ла ће се нор мал но по кре ну ти, али та ман кад бу ду на не-
кој ужа сној низ бр ди ци, и ка да го спо дин В. бу де по ку ша-
вао да за ко чи, ис по ста ви ће се да коч ни ца не ра ди. Он ће 
уза луд па нич но сти ска ти па пу чи цу, по ку ша ва ће да уко чи 
руч ном коч ни цом, али ни шта се не ће де ша ва ти, осим што 
ће ко ла, но ше на гра ви та ци јом, ју ри ти све бр же и бр же, и 
та ко до свог не ми нов ног кра ја, трас! Екс пло зи ја на кра ју, 
оба ве зно! Ва тра ће оне мо гу ћи ти да се уста но ви да је оно 
цре во на мер но пре ре за но. Али, ту се та ко ђе по ја ви ло не-
ко ли ко про бле ма. Пре све га, ка ко би про це ни ла ка да би 
уље из коч ни ца – јер ваљ да је о то ме реч? – ис цу ри ло у до-
вољ ној ме ри да коч ни ца пре ста не да ра ди? Код ко га би се о 
то ме оба ве сти ла, а да на кнад но ова кво јед но рас пи ти ва ње 
не по бу ди сум њу? И где уоп ште у њи хо вом гра ду по сто-
ји та ква низ бр ди ца? До бро, прет по ста ви мо и да про на ђе 
низ бр ди цу, и да по ша ље го спо ди на В. у не ки део гра да где 
је нео п ход но да јој се хит но оба ви не ки по сао, шта јој га-
ран ту је да, ју ре ћи та ко су лу до низ бр ди цом, без коч ни це, 
го спо дин В. не ће за ка чи ти не ког про ла зни ка, не ки дру ги 
ауто мо бил, не ко де те мо жда? Шта ако се за ку ца у ауто бу-
ску ста ни цу на ко јој го ми ла љу ди сто ји и че ка? Ни ово ре-
ше ње ни је ва ља ло, уз дах ну она. 

Јед на од осо би на го спо ди на В. ко ја је го спо ђу В. нај ви-
ше од све га нер ви ра ла би ло је ње го во пре да но са ку пља ње 
ве ли ких књи га, ен ци кло пе ди ја, реч ни ка, исто риј ских књи-
га и атла са. Све те књи ге, ко је је он за пра во ве о ма рет ко 
отва рао, за у зи ма ле су огро ман про стор на по ли ца ма ско ро 
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свих зи до ва у њи хо вом ста ну и, ако се она пи та ла, са мо 
су не по треб но са ку пља ле пра ши ну, због ко је би она по сле 
по чи та ве но ћи ти хо и ту жно ка шљу ца ла. Нај ра ди је бих 
му спа ли ла све те књи ге, гнев но по ми сли го спо ђа В.! Но, 
по сто ји ли не ки на чин ка ко би му баш књи ге до шле гла ве? 
Ње не су очи ве ли ком бр зи ном ша ра ле ле во и де сно, кон-
цен три шу ћи се на план. Шта ако бих, ре ци мо, од вр ну ла не-
ко ли ко шра фо ва ко ји по ли цу др же при чвр шће ном за зид? 
И ако бих га за мо ли ла да се поп не на мер де ви не и са нај-
ви ше по ли це, ко ју ја ни ка ко не мо гу да до хва тим, обри ше 
пра ши ну? Шта ако бих ре кла да ми се учи ни ло да сам та-
мо, скроз у оном тан ком, тан ком, про це пу, из ме ђу нај ви ше 
по ли це и пла фо на, угле да ла ми ша? Ако бих му су ге ри са ла 
да скло ни са те по ли це не ко ли ко књи га те да по ли цу ма ло 
про др ма, да ви ди мо да ли ће се миш од не куд по ја ви ти? Ја 
бих се у том слу ча ју скло ни ла на дру гу стра ну, а по ли ца би 
се об ру ши ла на го спо ди на В., ко ји би иона ко био на вр-
ху мер де ви на, и ње го ва суд би на би, по све му су де ћи, би ла 
за пе ча ће на! И то ни чим дру гим до ње го вим дра го це ним 
књи га ма! Ха! Али, од мах на кон ча са не по му ће ног ве се-
ља, го спо ђу В. об у зе за бри ну тост. Шта ми га ран ту је да би 
за и ста умро? Мо жда би са мо остао хром или, још и стра-
шни је, у ко ли ци ма, ве зан за њу два де сет и че ти ри ча са, не-
спо со бан да би ло шта ура ди без ње не по мо ћи. Го спо ђа В. 
се стре сла од ове по ми сли и већ је мо гла ви де ти се бе ка ко 

пре ба цу је то пло ка ри ра но ће бе пре ко ње го вих бе жи вот-
них ко ле на. За то вре ме он ре ша ва укр ште ни цу у сво јим 
ко ли ци ма и тра жи јој да га по че ше по ле ђи ма, да му ску ва 
чај, да му за вр не ру ка ве на џем пе ру, да га од гу ра до про-
зо ра да гле да на ули цу, да по том за тво ри про зор јер му је 
хлад но, да га уми је, об ри је, оче шља, не, не, ви ше ни је мо гла 
ни да ми сли о то ме. Из истог раз ло га бр зо је од ба ци ла и 
за ми сао о пу те ру ко ји би на ма за ла на дно ка де. Би ла је то 
иде ја ко јом се са мо крат ко вре ме за ба вља ла, али не из ве сни 
ис ход, као и у слу ча ју по ли це, бр зо ју је од вра тио.

Раз ми шља ју ћи о све му ово ме, го спо ђа В. се др жа ла јед-
ном ру ком за иви цу те ра се. И од јед ном схва ти ла: па да! 
Ова те ра са је кли ма ва, ко зна от кад! Мо жда би је тре ба-
ло рас кли ма ти још са мо ма ло, ола ба ви ти ту и та мо не ки 
за вр тањ, мо жда из ву ћи оне шра фи ће ко ји огра ду др же за 
бе тон ски под? Ипак, по ми сли го спо ђа В., то тре ба ура ди ти 
та ко да по ли ци ја, ко ја ће по све му су де ћи ући у стан ве о ма 
бр зо на кон не срећ ног до га ђа ја, ни шта не по сум ња. Она је 
ви де ла у свим тим те ле ви зиј ским се ри ја ма да су чла но ви 
нај у же по ро ди це увек нај сум њи ви ји. То је при лич на др-
скост, сма тра ла је го спо ђа В., али та ко ре ћи да не ма филм-
ског по ли циј ског за пле та у ко ме ба рем је дан пут не из не су 
тај ком про ми ту ју ћи по да так ка ко нај ве ћи број уби је них 
стра да упра во од ру ке сво јих нај бли жих. Да кле, она би мо-
ра ла да бу де очај на и из бе зу мље на по сва ку це ну кад по ли-
ци ја на хру пи у стан. Го спо ђа В. је бр зо и ла ко за кљу чи ла да 
јој то не пред ста вља про блем. Шта ви ше, вр ло је ве ро ват но 
да ни шта не би ни мо ра ла да глу ми: са свим је си гур но да би 
би ла и из бе зу мље на и упла ше на. Би ло би мно го су за и дрх-
та ња, ту не ма ни ка кве ди ле ме. По све му су де ћи, мо ра ли би 
да до ве ду и Хит ну по моћ, ко ја би јој да ла ја ко сред ство за 
уми ре ње и не што за сни жа ва ње крв ног при ти ска. Око ње 
би се де ле же не из згра де, др жа ле би је за ру ке и го во ри ле 
би јој ти хе, уми ру ју ће ре че ни це. 

И да ље па жљи во кли ма ју ћи огра ду те ра се и про ве ра ва-
ју ћи ње ну по у зда ност, го спо ђа В. ре че се би да се ско ро и не 
се ћа ка да је по след њи пут го спо дин В. про вео на тој те ра си 
ду же од ми нут или два. Иза шао би са мо да узме сво је ци пе-
ле, ко је је пре ко но ћи из но сио на те ра су да се луф ти ра ју. Го-
во рио је да му се не сви ђа по глед са осмог спра та и да уос-
та лом го лу бо ви чи не то ли ко не ре да на свим те ра са ма да 
му ис пи ја ње ју тар ње ка фе на по љу ни ка ко не при ја, чак ни 
по нај леп шем вре ме ну. Уза луд је го спо ђа В., још оне го ди не 
ка да су се вен ча ли, ста ви ла на те ра су окру гли пла стич ни 
сто чић и две сто ли це. На пр сте јед не ру ке мо гла би из бро-
ја ти при ли ке ка да су за јед но се де ли за тим сто лом. Па он да, 
ка ко би га на ве ла да сто ји на те ра си до вољ но ду го? И не 
са мо да сто ји већ и да се свом сна гом на сло ни на огра ду, 
по мо гућ но сти окре нут ли цем пре ма со би, а ле ђи ма пре ма 
ам би су? Ка ко? Ето још јед не не са вла ди ве пре пре ке, по ми-
сли го спо ђа В. и уђе у со бу. 

Али он да, као да се са мо про ви ђе ње уме ша ло: по глед јој 
па де на но ви фо то-апа рат ко ји јој је го спо дин В. ку пио тог 
про ле ћа за ро ђен дан! За са да је тим апа ра том го спо ђа В. 
на пра ви ла са мо две фо то гра фи је сво је ди фен ба хи је, соб-
не биљ ке на ко ју је би ла ве о ма по но сна, и је дан по ку шај 
да кроз про зор сни ми за ла зак сун ца, ме ђу тим, ово по след-
ње је ви ше ли чи ло на не ки раз мр ља ни аква рел. Го спо ђа В. 
из гле да ни је има ла пре ви ше та лен та за фо то гра фи ју. Но 
са да, у све тлу ове игре ко јом се, ево већ чи та во пре 
под не, ба ви ла, она по ми сли ка ко би мо гла да ка же го-
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спо ди ну В. да же ли да га фо то гра фи ше под по себ ним 
осве тље њем, на по љу, са гра дом, и цр квом и мо стом у 

по за ди ни. Под ју тар њим све тлом? Не, то не би би ло до-
бро, из ју тра је го спо дин В. нер во зан и обич но не куд жу ри. 
Мо жда у оном истом за ла ску сун ца ко ји јој се про шли пут 
ни је по сре ћио? Мо гла би да му ка же да се ухва ти ру ка ма за 
огра ду и по гле да у њу, док би она ста ја ла на вра ти ма те ра се 
и сли ка ла, сли ка ла, сли ка ла, док... Ту се ми сао го спо ђе В. 
пре ки ну ла. Ма ло због чи ње ни це да ју је про шла хлад на је-
за од по ми сли да у том тре нут ку огра да за и ста по пу шта и 
го спо дин В. (уз крик? или не мо, без гла са?) од ле ће на до ле, 
у смрт. А ма ло и због јед ног прак тич ног про бле ма ко ји је 
у том тре нут ку осве сти ла. На и ме, у по по днев ним са ти ма 
сун че ва све тлост па да пра во на њи хо ву те ра су и го спо дин 
В., ко ји ве о ма др жи до ових тех нич ких де та ља и че сто јој 
је о све му то ме го во рио ка да јој је по кло нио фо то–апа рат, 
сва ка ко би ка зао да та ква фо то гра фи ја ни ка ко не мо же да 
ис пад не до бро, јер би он, цео, остао у кон тра-лих ту, бу ду-
ћи да је сун це иза ње га. Па та ко, он јед но став но не би при-
стао да се сли ка, не го би се све све ло на још јед но ње го во 
при ди ко ва ње о то ме да она ни ка ко не раз у ме осно ве по-
сту ла те до бре фо то гра фи је. 

Да кле, ипак ју тар ње све тло. Он да то сва ка ко мо ра да 
бу де ви кенд. Ви кен дом је го спо дин В. у не што бо љем рас-
по ло же њу, а не де љом по себ но. Зна чи, не де ља ују тру. Има ју 
ли не ки план за ову не де љу, упи та се го спо ђа В. А он да се 
са ма се би на сме ја ла у огле да лу док се че шља ла. По бо гу, кад 
би не ко слу шао мо је ми сли, мо гао би по ми сли ти да ја за и-
ста сми шљам уби ство! Не, не ма ју ни шта у пла ну за ову не-
де љу. Са мо ми ран дан код ку ће. Ко ји је да нас дан, упи та се 
она. Сре да? До бро, имам да кле ско ро чи та ва три да на да ту 
огра ду учи ним до вољ но не бе збед ном. Веш ћу опра ти већ 
да нас, та ко да ће се до ви кен да све си гур но осу ши ти. Би ло 
би бе сми сле но оче ки ва ти да се го спо дин В. фо то гра фи ше 
ме ђу пе шки ри ма и ру бљем ко је се су ши. Та ко ђе, по ми сли 
она, мо рам сва ка ко па зи ти да се ја са ма гре шком не осло-
ним на те ра су док све то ра дим! 

Ми сле ћи та ко, го спо ђа В. је опет иза шла на те ра су, за-
па ли ла ци га ре ту и из но ва ру ком про ве ра ва ла да ли се она 
огра да ма кар ма ло кли ма. Исто ова ко сам, као де те, про-
ве ра ва ла да ли ми се кли ма зуб. Је два смо че ка ли да нам 
се рас кли ма млеч ни зуб и да га се ре ши мо. Се ти ла се оног 
ско ро сла до стра сног осе ћа ња ка да у усти ма има те зуб ко ји 
са мо што ни је ис пао и ка да се је зи ком не пре ста но игра те 
с њим. А он да не ког ју тра са мо осва не те без тог зу ба. Да, 
то је би ло за бав но, то је би ло та ко ла ко и та ко ле по, по ми-
сли го спо ђа В.! Чак би ме сви у ку ћи по ма ло и по хва ли ли 
за нео бич ну хра брост ко ју сам по ка за ла, а отац би ми за 
на гра ду дао и не ку па ри цу да одем и ку пим се би сла до лед. 
Али та про кле та огра да сто ји ту при лич но чвр сто, за кљу-
чи она зло вољ но. Са гла се да по гле да где је све, и на ко је 
на чи не, гво зде на ре шет ка при чвр шће на за бе тон. Мо жда је 
то не при ме ре на по ми сао, ре че она са мој се би, али ни ка ко 
не бих во ле ла да уни штим нок те док раз ла ба вљу јем огра ду. 
Ако ста вим ру ка ви це, да ли ћу мо ћи да ру ку јем шраф ци ге-
ром? Уоста лом, она је то то ли ко пу та ви де ла на те ле ви зи ји, 
по ло мље ни нок ти су вр ло ви со ко на ли сти сум њи вих ин-
ди ка ци ја код оних злоб них ин спек то ра. 

Али, шта ако се огра да од ва ли са мо де ли мич но и ако 
се го спо дин В., не ким чу дом, окли зне и пад не са мо до не-
кле? Шта ако ре ци мо оста не да ви си у ва зду ху, др же ћи се 

за зид или за део огра де ко ји се, не срећ но, ни је од ва лио? 
Шта ако кре не да ви че: по мо зи ми, по мо зи ми! Шта ако га 
чу ју са су сед них про зо ра ка ко ври шти? Шта ако по гле да у 
њу, огром ним устра ше ним очи ма и схва ти да она сто ји на 
вра ти ма те ра се и не по ме ра се? Да ли би та да би ла у ста њу 
да за ко ра чи и зга зи га по пр сти ма и та ко учи ни да он из гу-
би и по след ње упо ри ште и пад не? Шта ако је он згра би за 
но жни зглоб и по ву че је за со бом у том тре нут ку? Шта ако 
она са мо оста не да сто ји, а он се ипак не ка ко ис ко бе ља и 
вра ти се ме ђу жи ве? Ка ко би му он да об ја сни ла за што ни је 
по ку ша ла да му по мог не? Да ли би јој по ве ро вао ако би му 
ка за ла да је би ла у пре ве ли ком шо ку, ко ји ју је на про сто 
па ра ли сао? 

У истом ча су, ка да је осе ти ла да јој ср це од свих ових 
ми сли уда ра као да се упра во ус тр ча ла уз сте пе ни це, го-
спо ђа В. је, као кроз не ку ома гли цу, чу ла да се ула зна вра та 
от кљу ча ва ју. Хи тро је ушла на зад у со бу, по гле да ла на сат 
и по ку ша ла да вра ти мир на сво је ли це. Па да, он се већ 
вра тио! 

Не го во ре ћи ни шта, го спо дин В. је ски нуо са ко, изуо 
ци пе ле, обуо па пу че и оти шао у ку па ти ло да опе ре ру ке. 
За тим је ушао у со бу, по гле дао сво ју же ну ка ко сто ји и гле-
да га не тре ми це, не си гур но се при др жа ва ју ћи за тр пе за-
риј ски сто.

– Шта је с то бом? – упи та је го спо дин В. – Бле да си као 
смрт.

Она се не ка ко при бра да од го во ри.
– Не знам. Ми слим да је то од вре ме на. Про ле ће је до-

шло та ко на гло, чи та вог да на осе ћам вр то гла ви цу.
– Си гур но опет ни си до руч ко ва ла?
– Не ма ве зе – уз вр те се она по со би – сад ћу да по ста-

вим ру чак и би ће ми од мах бо ље.
Уми рен овим од го во ром, го спо дин В. је, као и сва ког 

да на, сео за тр пе за риј ски сто, отво рио но ви не и че као ру-
чак.

У ку хи њи, го спо ђа В. је ве ли ким рец ка вим но жем ре-
за ла кри шке хле ба и ста вља ла их па жљи во у пле те ну кор-
пи цу. Али ру ке су јој се још увек по ма ло тре сле. Док је 
по след ње пар че, окра јак, по ку ша ва ла да од ло жи, хлеб јој 
ис кли зну из ру ке и окра јак па де на под. За и ста, та ко без-
раз ло жно по ре ме ти ти се бе, то са мо ја умем, по ми сли она. 
Оно пар че хле ба са по да је ба ци ла у кан ту за от пат ке и за-
тим по шла у тр пе за ри ју да по ста ви та њи ре, ка ши ке, сал-
ве те. Ви де ла га је ка ко се ди, не по ди жу ћи по глед с но ви на. 
На о ча ре су му по ма ло па да ле на врх но са и због не че га што 
је чи тао ла га но је, не го ду ју ћи, вр тео гла вом. Го спо ђа В. је 
зна ла да он сво ју ми сао не ће по де ли ти са њом.

Вра ти ла се у ку хи њу да до не се хлеб и са ла ту. И ско ро 
да је већ иза шла из ку хи ње, кад је од јед ном об у зе же ља да 
по но во отво ри кан ту за от пат ке и узме оно пар че ко је је тек 
што је ба ци ла ме ђу не ке окрај ке од ја бу ка, љу ске од кром-
пи ра и мо кре но ви не у ко ји ма су би ла и два-три уга ше на 
пи кав ца. Из ву кла је онај окра јак и ста ви ла га са стра не, 
та ко да не до ди ру је оста ле кри шке хле ба. Го спо дин В. је 
нај ви ше во лео окра јак и зна ла је да ће се од мах ухва ти ти 
упра во за ње га! 

На сме ши ла му се љуп ко док се спу шта ла на сто ли цу и 
ста вља ла кор пи цу пред го спо ди на В.

– Те би је ма ло бо ље? – упи та он. – Бо ја ти се вра ти ла.
– Да – од го во ри она. – Од јед ном ми је са свим до бро, не 

бри ни се. Хај де да ру ча мо. 
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ПОЕЗИЈА

Желимир Вукашиновић

* * * 
(из рукописа Фитиљ)

…

„Ја нисам човјек. Ја сам динамит.“
Фридрих Ниче, Ecce homo

…

Моје тијело је бомба.
Вјерујем у Бога.
У Оца и у Сина.
Вјерујем у Алаха.
У Христа.
Спавао сам
кроз деценије атеизма,
вјекове обезбожења и неодлучности.
Спавао сам
у буци дисторзираних гласова дјеце цвијећа,
под ободом пацифизма.
Спавао сам кад је Ленон убијен,
кад је кремиран Rock ‘n’ Roll .
Спавао сам згрчен у песницу,
подигнуту над барикадама Француске револуције.

Пробудих се 200 година послије,
у слому једнога свијета,
у транзитној зони обећане земље:
зид је срушен!
Неки су плакали...
Од среће?
Узалуд.
Сузе су падале у гомилу цигала.

…

Као танкер сам,
као носач авиона.
Из мога грла је торпедован Б-52
у високом напону неосвјешћеног бијеса.

Не пуштајте ме у Европу!

Ја сам за чистилиште,
за живот на граници.
Боја моје коже је неодређена,
моја крв је крвава.
Долазим из Сирије,
из источног Берлина,
из Дарквудске шуме…
Долазим из задње рупе на свирали,
из јазбине.
Разапните бодљикаву жицу
на свакој од граница цивилизованог свијета,
у њој нека се заплете моје животињско тијело.
За мене није кавез,
за мене је концентрациони логор без гасовода,
без јужног тока,
вјечно тумарање у касарни чија је жица подигнута 
  због пријетњи спољњег свијета.
Унутра је мир
који ћу да експлодирам
опасан штапинима ТНТ-а.
Носим црну мајицу са рол крагном,
имам плаву косу
и његоване залиске.
Радим у цвјећари.
Зовем се Алан Форд
и показаћу вам историју свијета.
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ПОВОДИ

Здрав ко Зи ма

ЧУ вар Бал КаН сКе атлаН ти де
In me mo ri am: Алеш Де бе љак (1961–2016)

Ка кав чо вјек тај Алеш, ка кав пје сник! И ни је био са мо чо-
вјек и пје сник: био је сви јет. Вје ран оно ме че га ви ше не-

ма, сво ју ми си ју ис пу нио је са са му рај ском стро го шћу, свје-
стан да су бо го ви од лу чи ли да не пре ста но гу ра ка мен на нај-
ви ше вр хо ве.

Пи ше ми мој сло вен ски при ја тељ Из ток Осој ник, аутор 
мно гих књи га, ме ђу ко ји ма се из два ја Со мрак су ве ре но сти. 
Из ток ни је од мах од го во рио на мо је пи смо јер је био у „ту ји-
ни“. За то се ис при ча ва и за кљу чу је: „Си цер па же не кај ча са 
ни мам сти ков с сло вен ско ли те рар но сце но, кар не кај се нас 
је умак ни ло из те га мо чвир ја.“ Вје ру јем да не тре ба пре во-
ди ти ци ти ра не рет ке, нај ма ње по след њу име ни цу. Са да већ 
да ле ке 2002. об ја вио сам књи гу фељ то на под на сло вом Мо
чва ра, књи гу ко ја је у из вор ни ку, или у при је во ду на не ке 
срод не или из ми шље не је зи ке, мо гла исто та ко функ ци о ни-
ра ти у дру гим бал кан ским сре ди на ма. Суд би на је хтје ла да се 
по чет ком ве ља че, или по чет ком фе бру а ра 2016. го ди не, от-
пу тим у Из то ко во „мо чвир је“ – у Љу бља ну, на по сљед њи ис-
пра ћај Але ша Де бе ља ка (1961–2016). И док пи шем ове рет ке, 
ми слим о ин вер зи ји по сљед њих дви ју бро ја ка, 61 и 16, ко је су 
оме ђи ле Але шов исто доб но зе маљ ски и ан ђе о ски пут. Ан ђе-
ли су по сред ни ци из ме ђу Бо га и сви је та, а Алеш је по сре до-
вао из ме ђу са да шњо сти и про шло сти, из ме ђу жи вих и мр-
твих пје сни ка, из ме ђу сло вен ске и иних бал кан ских кул ту ра, 
из ме ђу све тог и про фа ног, из ме ђу ли те рар не „зго до ви не“ и 
ро кен ро ла, из ме ђу Евро пе и Аме ри ке.

Био је пје сник, те о ре ти чар, ма ту рант љу бљан ске гим-
на зи је „Шен твид“, ре дов ни про фе сор на Фа кул те ти за дру-
жбе не ве де, њу јор шки док то ранд, Фул бриг хтов сти пен дист, 
го сту ју ћи про фе сор у Цхи ца гу, Бу дим пе шти и Вар ша ви, 
есе јист, уред ник ча со пи са и, last but not le ast, ју ни ор ски ви-
це пр вак Ју го сла ви је у џу ду. По сли је јед не по вре де на ме ђу-
на род ном тур ни ру у Ко блен зу, осам на е сто го ди шњи мла дић 
од у стао је од ја пан ске бо ри лач ке вје шти не те кре нуо ста за ма 
ли те рар не ка ри је ре. И до сег нуо звје зда не ви си не. Био је нај-
ве ћи пје сник сво је ге не ра ци је, пр вак сло вен ске пост мо дер не, 
али је мо жда нај по зна ти ји као ме ди ја тор и чу вар бал кан ске 
Атлан ти де. Ни је би ло то га у че му ни је успи је вао и мо жда је 
за то за вр шио та ко ра но. Ни је пре тје ра но твр ди ти да ни ње-
го ва су пру га Ери ка Џон сон Де бе љак не би би ла спи са те љи ца 
без ра ди ја ци је ко ју је око се бе ши рио Алеш. По чет ком де ве-
де се тих го ди на ми ну лог ви је ка, ка да су се упо зна ли, Ери ка је 
ра ди ла као фи нан циј ска ана ли ти чар ка у фран цу ској бан ци у 
Њу јор ку. Иако пи ше ис кљу чи во на ен гле ском, књи жев ни ца 
је по ста ла по до ла ску у Љу бља ну. Сло ве ни ја је ње на ли те рар-
на до мо ви на, а на ен гле ски је пре ве ла ра до ве мно гих Але шо-
вих су на род ња ка (Бо рис Па хор, Да не Зајц, Иво Све ти на, Фе-
ри Ла ин шчек, Среч ко Ко со вел).

Ни су друк чи ја ни њи хо ва дје ца. Кћер ка Кла ра сту ди ра у 
Пра гу, ста ри ји син Си мон у Ри ги, док је мла ђи Лу кас за сад 
у Љу бља ни. Да Лу кас пи ше пје сме, мо жда је су ви шно и спо-
ми ња ти. Та квом чо вје ку, ко ји је имао ин те гра тив ну сна гу, ко-
ји је био Љу бљан ча нин и Њу јор ча нин, Сло ве нац и ci toyen du 
mon de, ко ји је во лио Да ни ла Ки ша и Џо ни ја Шту ли ћа, ко ји 
је го во рио кад су дру ги чко ми ли и ко ји ни ка да ни је за та јио 
свој бал кан ски ин ди ге нат, од ла зим на по сљед њи ис пра ћај 
на љу бљан ским Жа ла ма. Умро је у Го рењ ској, на це сти из ме-
ђу Кра ња и Љу бља не, у истим го ди на ма као и ње гов ве ли ки 
мен тор Да ни ло Киш. Умро је на пу ту, као ва га бунд, као уса-
мље ни ја хач, ти хо та пец и Easy Ri der, као но мад и хо до ча сник, 
као онај ко ји уви јек пу ту је и уви јек се вра ћа он дје ода кле је 
кре нуо. Овај пут ни је се вра тио. Сва ки по је ди нац је сви јет за 
се бе, па је и Але шов ис пра ћај био је дин ствен, у сва ком де та љу 
ускла ђен с ње го вим жи вот ним и естет ским иде а ли ма. Нео-
че ки ва но али ипак пред ви дљи во, нај при је се чуо глас Џо ни ја 
Шту ли ћа. Он да је о свом при ја те љу и ко ле ги го во рио Бо рис 
А. Но вак. Сје ћам се да је мој син Вид, док је био дје чак, ужи-
вао у Бо ри со вим сти хо ви ма. Сад га слу шам ка ко се ис ку ша ва 
у нај те жем мо гу ћем жан ру, у не кро ло гу. Слу шам га и не мо гу 
вје ро ва ти. У по лу сат ном тек сту ко ји је по нај при је под сје ћао 
на по е зи ју, на кри ста ли за ци ју све га што је од ли ко ва ло њи-
хо во при ват но и про фе си о нал но при ја тељ ство, у ри је чи ма 
ко је су зр ца ли ле оно што је би ло има нент но Але шу и ње го-
ву ду ху, Бо рис је апо те кар ски пре ци зно из мје рио ње гов пут. 
„Алеш Де бе љак је кот Ате на ско чил из Зев со ве гла ве, же об-
ле чен в оклеп, в бле шче чи оклеп По е зи је“, го во рио је Бо рис. 
И тко је све оси ро ма шен ње го вом смр ћу? По нај при је ње го ва 
дје ца, ње го ва се стра По ло на и њи хо ви ро ди те љи, оси ро ма-
ше на је оста ла по е зи ја, кул тур на по ви јест, ју жно сла вен ске 
књи жев но сти, ре ви ја World Li te ra tu re To day, оси ро ма ше на је 
Љу бља на, при ја те љи и ко ле ге, сви ко ји вје ру ју да сви јет мо же 
би ти бо љи и друк чи ји и ко ји су, као и Але шов учи тељ Да ни-
ло Киш, у на ци о на ли зму пре по зна ли иде о ло ги ју ба нал но сти. 
Ре пу бли ка Сло ве ни ја оста ла је без свог „цар ја“, за гре бач ки 
Трг ба на Је ла чи ћа без сло вен ског ба на, док је „ин те лек ту ал на 
ре флек си ја из гу би ла ан ге ла ки је знал јо ка ти“. Ни је ме стид 
при зна ти да сам, слу ша ју ћи Бо ри са, ва дио ма ра ми цу и бри-
сао су зе. А јо као је и мој при мор ски ком па њон, пред сјед ник 
Хр ват ског дру штва пи са ца Ни ко ла Пет ко вић, у спон та но 
оку пље ној гру пи ко ле га из За гре ба и Ри је ке, ме ђу ко ји ма су 
би ли Вла хо Бо ги шић, Бран ко Че гец, Да ша Дрн дић, Звон ко 
Ко вач, Ми ро слав Ми ћа но вић, Ја дран ка Пин та рић, Ве ли мир 
Ви ско вић те Се ид и Си би ла Сер да ре вић. По сли је Бо ри са на 
три би ну је кро чио Вла до Кре слин. Одје вен у цр но, са цр ним 
кло бу ком на гла ви и ги та ром у ру ка ма, бел тин шки Боб Ди лан 
за кљу чио је сво ју еле ги ју ри је чи ма „мо ја ге не ра ци ја от ха ја“. 
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Али чу ду јед ног по тре сног и ду бо ко про ми шље ног ис-
пра ћа ја још ни је био крај. Ман ца Рен ко, уред ни ца пор та ла 
Аир Бе ле три на и су рад ни ца све у чи ли шта При мор ска, де-
кла ми ра ла је Але шо ве сти хо ве на сло вен ском, Игор Штикс 
ре ци ти рао га је на хр ват ском (или мо жда срп ском), а Аме-
ри ка нац Ен дру За вац ки на ен гле ском је зи ку. На кра ју, оку-
пље ном мно штву обра тио се и жуп ник. Исти на, Алеш је 
био ате ист, али у фу не рал ној це ре мо ни ји су дје ло вао је по 
же љи по кој ни ко вих ро ди те ља. И ни тко се при том ни је осје-
ћао уври је ђен; јер кон ци ли јант ност, ко ја је би ла утка на у све 
по ре Але шо ва би ћа, јед на ко је та ко иси ја ва ла из ри је чи љу-
бљан ског жуп ни ка. За аутен тич ног вјер ни ка љу бав је нај ве ћа 
вр ли на, а мр жња нај те жи гри јех. Ако је су ди ти по то ме, Алеш 
је био не ус по ре ди во ве ћи вјер ник од јед не вр сте то бо жњих 
ка то ли ка ко ји се те а трал но по зи ва ју на Цр кву, иако с еван-
ђе о ским и еку мен ским по ру ка ма не ма ју ни чег за јед нич ког.

По ло ви цом 2013. го ди не, ка да сам с Дра гом Пил слом по-
кре тао Ауто граф, ра чу нао сам и на Але шо ву су рад њу. Мој 
по зив је на чел но при хва тио, али је по сли је не ко ли ко да на кр-
зма ња ипак од у стао. Ни је од у стао за то што се ни је сла гао с 
пред ло же ним кон цеп том или за то што ни је ко ре спон ди рао 
с име ни ма нај ва жни јих ко лум ни ста. Имао је го ми лу раз ли-
чи тих оба ве за и ни је ми би ло ја сно ка ко је са сви ма њи ма 
уоп ће из ла зио на крај. Алеш је ма ту ри рао исте го ди не и истог 
мје се ца кад је у Кли нич ком цен тру у Љу бља ни умро Ти то. 
Пи шу ћи о том вре ме ну, за кљу чио је: „До ма ћих ка ри зма тич-
них мен то ра мо жда ни смо има ли, за то смо сло бод но пу-
ши ли аф га ни стан ски ха шиш, пи ли ње мач ко пи во и чи та ли 
све жи во.“ Па си о ни ра но чи та ње до би ло је од го ва ра ју ћи ре-
флекс у пи са њу, а ње го ве нај ва жни је књи ге су За мје не, за мје

не, Име на смр ти, Рјеч ник ти ши не, Ми ну те стра ха, Град и 
ди је те, Не до вр ше не по хвал ни це, Кри јум ча ри, Ме лан ко лич не 
фи гу ре, Пост мо дер на сфин га, Там но не бо Аме ри ке, Атлант
ски мост, Су мрак идо ла, Књи га, криж, по лу мје сец, Бал кан ско 
брв но и Ка ко по ста ти чо вјек. По сли је све га, а по го то во по-
сли је Але шо ве смр ти, књи ге до би ва ју но ве ди мен зи је и но ва 
зна че ња. У јед ној пје сми из ам бле мат ског Рјеч ни ка ти ши не 
као да је про ро ко вао вла сти ту коб: „До кра ја бит ћеш је ди ни 
и сам“. Мно го го ди на ка сни је, обра ћа ју ћи се мла дом не и ме-
но ва ном пје сни ку, от крио је вла сти ту ми си ју, об ја шња ва ју ћи 
да „до ср жи сви ју ства ри до ла зи са мо онај ко ји не вла да не го 
слу жи“. У мно гим књи га ма, по ет ским, али и про зним, оп се-
сив но ко ме мо ри ра свог вр шња ка и при ја те ља Бо штја на Се-
ли шка ра (1962-1983), ко ји је у ра ној мла до сти по чи нио са мо-
у бој ство. „Ку да?“, пи та се у ту жба ли ци по све ће ној Бо штја ну. 
И на ста вља: „Би ло гдје, са мо да не оста не мо код ку ће, под по-
клоп цем гра да, гдје пре ци су си ја ли сла бо сје ме“. Ко ли ко год 
но шен пи ли грин ским ин стинк том, сво ју по е зи ју им прег ни-
рао је екс пли цит ним на бра ја њем пунк то ва и ло ка ци ја за ви-
чај не Љу бља не: Те сар ска ули ца, Пру ле, Гал лу со во на бреж је, 
Гру бар јев ка нал, Тр но во, Ижан ска це ста, Жа ле, Цан кар је ва 
ули ца, Ште фа но ва ули ца, Парк Ти во ли, Мест ни трг. 

„Пе сник мајх не га је зи ка ин ве ли ке га ср ца“, ка ко га је апо-
стро фи рао Бо рис А. Но вак, мо жда је нај по зна ти ји по есе ју 
„Су мрак идо ла“, ти ска ном у са мо стал ној пу бли ка ци ји 1993. 
го ди не, а он да ин те гри ра ном у књи гу Бал кан ско брв но ко ја 
је 2014. об ја вље на и у хр ват ској вер зи ји. По сли је све га, Але-
шов књи жев ни про јект са жи ма се у увје ре њу да иден ти тет 
ни је ну жно фик си ран, не го се ре де фи ни ра у стал ном про це-
су пре и спи ти ва ња и са мо о дре ђи ва ња ко је у ери гло ба ли зма 
по при ма раз ли чи те об ли ке. До во љан до каз за то је ње го ва 
су пру га Ери ка, ко ја је на кон се о бе у Љу бља ну по ста ла књи-
жев ни ца, ко лум нист ки ња ло кал них из да ња и пре во ди те љи-
ца, иако пи ше са мо на ен гле ском је зи ку. Као што је Кон стан-
ти но ви ће ва Фи ло со фи ја па лан ке би ла и оста ла до ку мент о 
уби кви те ту ду бо ко уко ри је ње них кам па ни ли стич ких мен та-
ли те та, та ко је Бал кан ско брв но ле ги ти ма ци ја јед ног пје сни-
ка ко ји је нај ве ћу ври јед ност сво је из гу бље не и по ли тич ки 
ком про ми ти ра не до мо ви не на ла зио у ње ној хи брид но сти. 
„По да ри ми још са свим ма ло па у чи не“, за ва пио је Де ли мир 
Ре шиц ки у пје сми на ста лој не по сред но на кон ви је сти о Але-
шо вој смр ти. А па у чи на је сли ка сви је та, тран спа рент ног и 
крх ког ко ли ко је та кав Але шов и сва ки дру ги жи вот. Но шен 
ем па ти јом и по тре бом за по сре до ва њем у Бал кан ском брв ну 
оцр тао је свој аутен тич ни ауто пор трет: „Тко сам? Члан сам 
ве ли ке оби те љи, ди је те ‘ју го сла вен ске Атлан ти де’ ко је са ста-
вља ко ма ди ће за пор трет не ста ле ци ви ли за ци је: угао за гре-
бач ке Тре шњев ке у Си је тлу и шанк са ра јев ског би феа Му-
драц у Ва шинг то ну, ша ли ца из зе мун ске ка ва не у Кал га ри ју 
и од бље сци Љу бља ни це под мо сто ви ма пре ко ам стер дам-
ских ка на ла, ме ке па ди не Фру шке го ре у цр ном ге ту Чи ка га 
и свје тлост сун ца ко је за ла зи над Ши бе ни ком, бље сне пре-
ко под нож ја Ај фе ло ва тор ња па уто не у рас пу кли ну из ме ђу 
свје до че ња и ви зи је.“

Ка кав чо вјек тај Алеш, ка кав пје сник! И ни је био са мо 
чо вјек и пје сник: био је сви јет. Вје ран оно ме че га ви ше не ма, 
сво ју ми си ју ис пу нио је са са му рај ском стро го шћу, свје стан 
да су Бо го ви од лу чи ли да не пре ста но гу ра ка мен на нај ви ше 
вр хо ве. „Не ма сун ца без сје не и по треб но је упо зна ти ноћ“ 
(Ца мус). У ту ноћ, у су срет Ха ро ну, сло вен ски пје сник кро чио 
је без за зо ра и без стра ха. По чи вај у ми ру, дра ги Алеш!
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Ва са Пав ко вић

Шта са ЉУ Ба вЉУ?
Уз Без ум ни пла мен, иза бра не и но ве љу бав не пе сме Сте ва на Тон ти ћа, СПКД „Про свје та“, Са ра је во, 2015.

У крат кој аутор ској на по ме ни ко ја се на ла зи при кра-
ју књи ге Без ум ни пла мен пе сник Сте ван Тон тић је 

за бе ле жио и сле де ћу ре че ни цу: „При пре ма ју ћи ово из-
да ње био сам, при зна јем, и сам по ма ло из не на ђен уче-
ста ло шћу ја вља ња гла со ва љу ба ви у цје ли ни мо га пје ва-
ња.“ Ве ру јем да и мно ги по што ва о ци Сте ва но ве по е зи је, 
рет ки за точ ни ци по е зи је у на шем вре ме ну, де ле тај пе-
сни ков ду бо ки и ис кре ни осе ћај. Во ђен тим осе ћа јем и 
мен тал ном сли ком се ћа ња на ета пе ње го ве пе снич ке пу-
та ње, по но во сам ових да на па жљи ви је чи тао и јед ну од 
но ви јих пе сни ко вих књи га са ам бле ма тич ним на сло вом 
Све то и про кле то, ко ју је Ма ти ца срп ска об ја ви ла 2009. 
го ди не. У три ци клу са ко ја је тво ре Сте ван Тон тић ће се 
ба ви ти ра зно вр сним фе но ме ни ма свог и на шег жи во та. 
Нај че шће са вре ме ним ха о сом у ко јем де ли мо жи во те сви 
ми – а ко ји по ста је још уоч љи ви ји ка да се ње го ви не сум-
њи ви зна ци су сре ћу у ино стран ству и на пу ту, на ма ни-
фе ста ци ја ма по све ће ним кул ту ри и по е зи ји. У Бер ли ну 
и у Је ру са ли му, али и у Вла се ни ци и Исла му Грч ком... Су-
срет са све тим гра дом Је ру са ли мом под ста ћи ће сле де ће 
сти хо ве:

У Је ру са ли му, у зе маљ ско ме,
Ко ра чам уз бу ђен а сав ло ман –
Обрех се ов дје гнан, без до ман.
Ал’ ко је икад свој на сво ме?

У са мо че ти ри сти ха овог ка тре на пре до че но је све то 
ме сто на ко јем се пе сник на шао, али и ње го ва тре нут-
на по зи ци ја, прог на ност и без дом ност. Чак и оно ме по-
тен ци јал но мо гу ћем чи та о цу, ко ји не зна на ше тра гич не 
сли ке и при ли ке и ко ји не зна ни шта о Сте ва ну Тон ти ћу 
и ње го вој суд би ни, у са мо че ти ри сти ха би ће вр ло пре-
ци зно оцр та на бит пе сни ко вог по ло жа ја и осе ћа ја – али 
од мах ту, у че твр том сти ху овог ка тре на, на ла зи се и не-
ка вр ста мо дер ни стич ке, ду бо ко ху ма не сум ње и уте хе 
– Ал’ ко је икад свој на сво ме? Ду бо ко сам уве рен да би 
не ком дру гом, озбиљ ном пе сни ку по ме ну та пе сма, ко ја 
се за чи ње као ту жба ли ца, ту жба ли ца и оста ла – и мо жда 
би то би ла и до бра ту жба ли ца, али ви ди мо, Сте ван Тон-
тић се не за до во ља ва тим до брим ре ше њем. Од та квог 
из бо ра је у пе сни ку ја че јед но ху ма но опре де ље ње – по-
ре ђе ње вла сти тог те шког по ло жа ја са по ло жа јем мно гих 
дру гих љу ди – прет ход ни ка али, бли ско је па ме ти, и на-
след ни ка.

Сле де ћа че ти ри сти ха на ста вља ју ову за сми сао пе сме 
су штин ску ре ла ти ви за ци ју:

Ко зна кад из дан је, кад уби јен?
Хо даш по гру жен или за не сен.
Да нас пред сли ком Спа са сви јен,
Су тра већ бом бом раз не сен.

И та ко је у Је ру са ли му и тих да на и да нас, мо гу ће је! и 
та ко је у Са ра је ву, у пе сни ко вом ис ку ству и се ћа њу, по-
но во: мо гу ће је! Све то је у не пре кид ном оп ти ца ју, не за-
у ста вљи во из гле да (и ваљ да), а пе сни ко во је да ту свест 
о вла да ви ни ха о са, и са мим тим ду бин ској не си гур но сти 
чо ве ко вог ме ста у све ту и жи во ту, пре та че у ре чи сти-
хо ва:

Ми слим на ону што че ка на ме,
Жа лоб на, са ма међ уби ца ма.
Са мо да лу ди ло не свла да ме,
Да не про гу та цврч ка та ма.
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Ка ко ви ди мо, из јед не свет ске апо ка лип тич не сли ке, 
из цен тра за пад не и ис точ не ци вил за ци је, из Је ру са ли ма, 
пе сни ко ве асо ци ја ци је у ре ла ти ви зо ва њу по је дин че вог 
ме ста, у ње го вој људ ској не мо ћи, иду ра ди јал но ка свим 
стра на ма – да би се у по ен ти пе сме усме ри ле пре ма оној 
ко ја је у ду гом мо мен ту на ста ја ња пе сме (1995/2008) би ла 
у крај ње опа сној жи вот ној по зи ци ји, у оп ко ље ном гра ду 
„са ма међ уби ца ма“. Та по ми сао под сти че да ље пе сни ка 
да се, ти хо у се би, ку ра жи – тру де ћи се да по бе ди ко шмар 
ег зи стен ци је и свог жи во та – тог тре нут ка и уоп ште – где 
се пад у лу ди ло ви ди као од ла зак у ко нач ну та му. Шта же-
лим да ка жем? Ово је пе сма аутен тич не ег зи стен ци јал
не је зе, пе сма ко ја се ба ви, ка ко ре кох, апо ка лип сом ко ја 
тра је – али она не сум њи во, при свом кра ју, скре ће пре ма 
жан ру љу ба ви и љу бав не пе сме. Дис крет но и дра ма тич-
но у исти мах. Све тост љу ба ви и про фа ност сва ко дне ви-
це уоб ли ча ва ју њен по ент ни (и сва ки дру ги) сим бо лич-
ки сми сао. И по ка зу ју сву моћ и не моћ по е зи је и љу ба ви. 
Шта же лим да ис так нем? Уте шно тки во љу ба ви (пре ма 
во ље ној же ни, пре све га) про жи ма ли ри ку Сте ва на Тон-
ти ћа, у раз ли чи тим то на ли те ти ма – обич но дис крет но, 
али по не кад и екс пре сив но – па нас, као и пе сни ка, са-
др жај књи ге Без ум ни пла мен мо же и не мо ра чу ди ти или 
збу њи ва ти – за ви сно од на ших емо ци ја и тре нут ног ста-
ња ства ри у на шем жи во ту. На и ме, у ве ћи ни пе са ма из 
збир ке Све то и про кле то из о ста ја ће то фи но тки во ма ле 
људ ске уте хе и пе сник ће се за у ста вља ти пред сум њом и 
сти дом:

Ка ко ова кав да уђем у храм
Ка да ме гу ше ужас и срам? 
(из пе сме „Пи та ње пред хра мом“) 

Или пред слут њом бу дућ но сти:

Би ће ра та, би ће ра та –
Ре кох јед ном мје шта ни ну,
И јед ном го сту из За гре ба,
При пад ни ку ље ви це 
(у пе сми „На гро бу Вла да на Де сни це“).

Или пред сли ком три ви јал но сти ма лих уте ха:

Нај зад Је вре је и Па ле стин це
По зва ли на пре кид кр ва вог пи ра!
Шта је све ти је од све тог ми ра!?
По том ћа ска ли уз ви ски и вин це
(из пе сме „Пје снич ко ве че у Је ру са ли му“).

И ако књи гу Све то и про кле то ви ди мо као ме та фо-
рич ки сло же ни знак чи та вог де ла Сте ва на Тон ти ћа, он да 
нам се у сна зи сли ка и иде ја, у њи хо вој моћ ној умет нич кој 
ко ро зив но сти, мо же учи ни ти да је љу бав по ти сну та и да 
је го то во не ма, а да је на ве де на пе сма, са сво јим злат ним 
тки вом, из у зе так. Ми слим на бо шов ске ин фе рал не сли ке 
из пе са ма ка кве су „Ски ца за сли ку углед ног зло чин ца“, 
на пе сму „Ли јеп је овај град“, на „Сре ћу глу во ни је мих“, на 
„Два цврч ка“, на „Са ра јев ски мо но лог“ итд. Упра во сто-
га је књи га иза бра них и но вих љу бав них пе са ма Без ум ни 
пла мен зна чај на – она нам сво јим хро но ло шки ор га ни зо-

ва ним рас по ре дом омо гу ћа ва да пра ти мо про ме ну иде је 
љу ба ви то ком бли зу по ла ве ка пе сни ко ве лир ске пу сто-
ло ви не.

Та ко ће три пр ве пе снич ке књи ге из 70-их го ди на про-
шлог ве ка овој књи зи да ти све га че ти ри љу бав не пе сме, а 
на ред не две књи ге из 80-их тек пет. У њи ма као да се прин-
цип љу ба ви са ти рич ки про ве ра ва, пе сник као да се мла да-
лач ки по и гра ва те мом и мо ти ви ма љу ба ви, а са мо се пе сма 
„Лу ка спа са“, да нас учи ни као не дво сми лен на го ве штај де-
ве де се тих и све га што ће тек до ћи:

ги ну ру же! ги не ме со! мру ма те ри је!
љу бим те мр тав – са штри ком врх ши је!

Цен трал ним де лом књи ге сто га чи ни нам се ци клус 
„Са ра јев ски ру ко пис“. Су ро ви до жи вља ји оно га што се 
пе сник и ње го ва су пру га пре жи ве ли у ра том око ва ном 
Са ра је ву из о штри ли су ње гов ис каз, по ти сну ли и лу ди-
зам и са ти рич ку гро теск ност као циљ – а ди рект на име-
но ва ња до жи вље ног и сне ва ног, пре ци зна ука зи ва ња на 
екс трем но ри зич ни ста тус људ ског жи во та у оп ко ље ном 
гра ду, учи ни ле су ове пе сме дра ма тич ним при ме ри ма 
ка ко пе сни штва ег зи стен ци је та ко и љу бав не по е зи је. 
Вр хун ско ова пло ће ње су ро вог до жи вља ја и пе сни ко вог 
од го во ра – ако је та ко мо гу ће ре ћи – на ла зе се у ан то ло-
гиј ској пе сми „Гроб“ ко ја је ин ди ви ду а ли стич ки од го вор 
злу исто ри је и по след њег ра та на Бал ка ну. Али и ра та, 
уоп ште. У том очи шће ном ин тим ном про сто ру ис кр са-
ва ју, као пе снич ки од го во ри, љу бав не пе сме из књи ге 
Бла го слов из гнан ства – ко је, сва ка за се бе и све за јед но, 
као је дин ствен људ ски гест, сти ша ним је зи ком, без па-
те ти ке, сла ве љу бав из ме ђу два би ћа, кроз при зо ре на-
мет ну те им одво је но сти. Ми слим на пе сме ка кве су „Твој 
глас“, „Рајн сбер шка иди ла“, „Оди сеј Пе не ло пи“ – без 
об зи ра слу жи ли се Сте ван Тон тић мит ским ли ко ви ма 
и при зо ри ма или се по све ћу је са мо ин тим ним сли ка ма 
вла сти те суд би не. 

От по чео сам овај осврт књи гом Све то и про кле то, у 
чи јем се окви ру на ла зи и пе сма „С ље по ти цом у ави о ну“, 
ко ја у хи пер бо ли по ен те мо жда нај сна жни је ис ти че зна-
чај прин ци па љу ба ви у све ту Сте ва на Тон ти ћа – тим пре 
што не го во ри о же ни ко ја је хе ро и на ње го вих сти хо ва и 
у ње ном озрач ју спи ри тус мо венс жи во та, од но сно пе ва-
ња. Та ко у јед ном скра ће ном и за ди ха ном пу то ва њу кроз 
ову књи гу сти же мо и до но вих пе са ма, оних ко је је Сте ван 
Тон тић на пи сао 2014. и 2015. го ди не. По вре ме но вир ту о-
зне у фор ми, оне су под јед на ко ис кре не, би ло да се пе сник 
ба ви ра ним де чач ким фа сци на ци ја ма су сре та са дру гим 
по лом или да у на ро чи том ди ја ло гу са ли ком во ље не же не 
раз ма тра ета пе њи хо ве ин тим не ве зе, од но сно њи хов за-
јед нич ки жи вот да нас, по сле свих ми ну лих ис ку ше ња. И 
са да, Сте ван Тон тић је за го вор ник искре но сти и аутен тич-
но сти у исто вре ме, он и да ље не же ли да улеп ша ва жи вот, 
али ни не по се же за не ким од ору ђа сво је лир ске мла до сти, 
ка да је мла да лач ко би ће у ње му хи та ло за гро теск но шћу 
као од го во ром чи сте мла де ду ше. Са рет ком ин те лек ту ал-
ном и умет нич ком од го вор но ћу, Сте ван Тон тић и да ље га-
ји пе снич ку реч као ин тим ни, по ште ни од го вор исто ри ји, 
на ци ји, иде о ло ги ји и дру гим круп ним ре чи ма ко је од у век 
по ка зу ју скло ност да нас сво јим око ви ма учи не не ви-
дљи вим и не по сто је ћим.
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Горан Гоцић

елеН
и друге песме о навикама светости

VII
 oнa.... мe сaдa види успрaвнoг и гoрдoг 

мoгу пoнoвити и пoднeти свe изузeв лeпoтe:
и зaтo сaм јe усвoјиo
лaгaнo и нeвeштo сe спуштaјући низ рeку њeних  
 пoзивa,
лaгaнo и тихo убијaјући јe пoривимa свoјe прoстe,  
 нeмуштe нaклoнoсти
и трпeћи њeнe oдшкринутe кaпијe, њeнe глaснe 
  уздисaјe,
њeнe пoглeдe кoји oбeћaвaју бeзбoжнe рaјeвe
и oчи пунe прeдeлa кoји су oпустoшeни прe нeгo штo 
  сaм стигao дa их зaвoлим,

лaгaнo сaм јe oжeниo:
и сaдa крвaримo тaкo дубoкo тaкo искрeнo
дa нaс ништa нe мoжe зaустaвити

oсим сaмe смрти;

лaгaнo сaм сe дoтeтурao из свoг пијaнствa:
и видeвши дa јe брзинa нeурeднa
oсeтивши дa јe журбa нeумeснa

схвaтивши дa јe хитрoст излишнa
лaгaнo сaм сeбe издao
и свoјe тeлo нaтeрao у зaдoвoљствo
зaпaмтиo свe њeнe зaбoрaвe

и тихo јe зa сeбe припрeмиo
лaгaнo јe уништивши:

и сада ми припада тако безнадежно тако потпуно
дa ми јe никo нe мoжe oдузeти

oсим сaмe смрти;
лaгaнo сaм јe зaпрoсиo:
и пoслe нeкoликo нeуспeшних прoбa
пoслe нeкoликo дубoких дoдирa

пoслe нeкoликo узaстoпних дрхтaјa
живoт сe рaсплaмсaвa
сaздaн oд нeвeрицe, живoт нaс признaјe

с њeним рaспoлoживим тaјнaмa, 
живoт у нaмa стaсaвa, живoт у нaс вeрујe
признaјући нaшe устoличeњe, и у тoм блaгoм 
плaмтaју спoрoсти

живoт у нaмa гoри:
и сaдa нaс ништa нe мoжe зaмeнити, никo нaм сe нe  
 мoжe зaмeрити,

ништa нaс нe мoжe дoдирнути, ништa нaм нe мoгу  
 зaбрaнити

oсим сaмe смрти;

и свe крoз тaј пoрoзни сaн смрти
кoјeм смo лaгaнo жртвoвaли свoјe oбичнoсти, тoм сe 
  живoту пoдaјући,
ми сe зaустaвљaмo нa oдaнoсти;
у смрти oд чијeг стрaхa, oд чијe oтрoвнe вeчнoсти
сaмo нaс љубaв нaшa, приврeмeнoст и чврсти  
 зaгрљaји штитe,
у смрти у чијeм сe крилу јoш увeк нaдaмo бeсмртнoсти
нaшe сe oчи јoш игрaју зaнoсa
дoк будимo сe из тe жудњe, из тoг гoркoг прoтeстa
дoк бунимo сe увeк из истoг пoнoсa прeнути и пoслe  
 тoг пирa и дaљe зaљубљeни

и лaгaнo сe вeнчaвaмo:
дeливши блуднe пoљупцe и нeзвaнимa
нa свeчaнoсти кoјoм су сви искушeни, с кoјe су сви  
 oдврaћeни,
кoјoм су сви пoстиђeни и нa кoју су иoнaкo нa крaју  
 сви пoзвaни

oсим сaмe 
смрти

  пoдмуклoст биoгрaфијe 

кaд
у сумњи сaзнaјeм зa свeт других хeрoјa и гoвoрa: 
херојски је пoнoс, а исти лет, истe су хумкe дрeмљивe
прe ове зaмислили, раскoпaли, хтeли или oсeћaли;
кaд без сумње сaзнaјeм дa нeмa нијeднe нaмeрe нoвe 
вероломне, лакоумне, сирове, ни услoвa ни истинe  
 мемљиве
која само најбољег к себи зове, 
нијeднe лaжи или пoрoкa у кoјимa сам гoрeо сaм 
или бaш први,
чак и да јесам био херој, свестан да стигао сам негде  
 пре свих –
сад мoрaм јoј сe приклoнити, јер лежим овде
коначан, oд стрпљeњa пoбeђeн и тих.

као
први пoљуљaн у сaмoћи, а последњи гнeвaн у 
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изoлoвaнoсти,
први кoји сe нијe мoгao нaвикнути нa свeтoст,
а последњи мртворођен, живозакопан; први зауздан, 
а последњи проливен; први пoвeдeн, а последњи  
 пoрeђeн; 
први штo oстaјe пoнoсaн 
чaк и кaд му сe oдузмe свo дивљeњe прeмa сeби, 
стaсит дa свe прeмeри сaмo сoбoм, хрaбaр дa oпрoбa  
 нa сeби сaмo,
али јaкo ружaн мишљaвши o лeпoти,

јер
нeпрeмoстивa и прeдугa тим путeм кoјим крeћe мoјe  
 куђeњe,
јeткa кao сличнoст кoјoм јe пoкривeнa и пoкoрeнa,
нeoбјaшњивa кao лaжи кoјимa јe хвaљeнa и нa крaју  
 устoличeнa,
тeшкa кao јeвaнђeљe неке жене тврдоглаве
кoја јoј нe дoпуштa, кaд сe пoрeди,
ни дa будe жртвoвaнa мнoштву
нити дa сe уздигнe изнaд истих снoвa бeшчaшћa: 
и oвa aнoнимнoст ми oстaјe чудeснa; чaк и oвa  
 чoвeчнoст
ми нијe туђa, кунeм сe, и нe смeтa мeни
вeћ јeдинo и сaмo гoвoри

мoјoј сујeти

то
oнa хoћe дa мe измeни, дa, oнa, a нe јa,
жeли сeбe учинити нe сaмo олако хвaљeнoм 
вeћ цeњeнoм и oбoжaвaнoм; и сaмo би мoјa сујeтa
хтeлa бити пoбeдник нeпoстoјaњa у кoјeм дoбрo  
 живим,
и сaмo би oнa, прeстрoгa, нe жaлeћи, сaмo oнa,  
 oдeнутa злoбoм,
прeсвислa би oд зaдoвoљствa и слaвe пoхoтe и  
 нaдмoћи
пoбeдoнoснa у свoм пoкрoву, гдe зa мeнe нeмa ничeг: 

али 
је нe мoгу придoбити, пoкoрити, ничим зaмeнити,
нaмeтљивију, прoстију, глaснију,
чaк рeкao бих јaчу и трaјнију oд мeнe јeр мe збуњујe
кaд видим кaкo и у сaмoм сну смртaн & сујeтaн
у зeмљи шaпућeм сaпeт aли пoнoсaн прeд другимa
нa тo штo чeстo пoсeћујeш и укрaшaвaш цвeћeм мoј 
пoчинaк

 бомбаш рајски самоубица 

спoјиo сaм сe с нeким чистим нeбoм, oдaвнo oдaн,  
 кao бeз дaхa,
oстaјући крaјeм кaжњeн, сa шaкaмa прeкo лицa и  
 тeлoм изa стрaхa
лутaјући крoз сaн и шaпaт... a мoждa јe тo смeх биo,
и oсeћaјeм гoњeн, плaчући сaм вeћ прoгнaн мислиo

дa бeз глaсa и oхoлoсти свoг oсeћaјнoг зaнoсa  
 призoвeм рaдoсти...
aли слeпи бoг нијe дao: кao лудoст мe јe њeнe лeпoтe  
 лишиo,
oкрeнуo јe сeби, присвoјиo, у кoжи нeкoг другoг скриo,
a њeгoвe су мe шaкe, зaвeдeнe и чистe, пoпут њeнe  
 нeсрeћe,
пoмилoвaлe, зaврeдeлe, спaсилe oд бујицe зeмљe  
 рaстућe;

јa сaм прaх... тeлo прoшaптa, кo гoд пoкушa дa мe  
 пoнeсe
прoћи ћу му крoз шaкe; и дoзивaјући сeби сличнoг  
 гoспoдa,
рукe и рeчи ми сe oтeшe, a с њимa и јeднa душa  
 шкртa узнeсe,
и у стрaху трeпeтa, и у стрeпњи крaхa,
глaс сe прe мeнe прoмeни и спусти дo шaпaтa,
дa нe спoмињeм имe гoспoдa, пристao сaм скoрo  
 oпoрo, бeз дaхa,
јeр зaпрeтиo ми јe дa ћу сe прoсути, нeумeрeн, и  
 гoрући у сну јe зaстao
глaсoм штo јe, кao тeк рoђeн у тoј слaбoсти
кao трaг и укус стрaхa сa мнoм нeстao

aли oн сe зaсмeјa...
плaчући, нeмo, бeз нaпoрa крoткe рeчи слoжи,
кao дa питaњe јe унaпрeд знao мoјe, пoклoни сe, и кao  
 у мoјoј кoжи
рeчe дa стрпљeњe јe пoнeкaд oкрутнa рaкa –
и дa кaснo јe зa нeпрoспaвaнe снoвe, a уз тo јe
прaх шaкaмa прeсипao, кao дa држи хрпу мoјих  
 трeнутaкa
дoк прeкривa мe зeмљa мeкa... и зoвe, сaдa чистa...  
 тoпи сe... нa мeнe чeкa,
гoвoриo јe дa нијe вaжнo дa ли сaм ишao плaчући...  
 или јe тo смeх биo,
сaд пoклoњeн сaм и узeт, кao живoт, кao врeмe штo  
 сaм прoтрaћиo –

и дa ствaри кoјe су пoслeдњe увeк су oбeлeжeнe  
 вeчнoшћу;
a јa врaтиo сaм сe сa шaкaмa прeкo лицa
у рoђeњe, и тaј сaн, испoвeђeн и зaнeт,
пoкoриo му сe крoткo, лутaјући чистим нeбoм, бeз  
 прeтњи... глaсa...
и сузa... oкaјaвши нoви живoт, и сaд вeћ туђeг смeхa  
 нoву рaдoст,
прeтвaрaјући сe дa прoшлo јe... прoшaптaвши дa  
 прeдaјeм сe...
призивao сaм прoпaст,
дa... прoшлo јe, слaгao сaм сeбe мирнo, a мoждa  
 плaхo, у јeднoм дaху,
дa и у рaју мoрa дa јe oвaкo... кao у нaглoм крaју, кao у  
 нeкoм стрaху.
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ПРОЗА

Со ња Ата на си је вић

У сУ МраК

Је ле на и Лу ка ро ди ли су се у истом по ро ди ли шту, у раз-
ма ку од два да на, нај пре она, па он, што је Је ле ну на-

ве ло на то да за пле те при чу о свом ани му су и ње го вој 
ани ми, о то ме да су се њи хо ве ду ше већ та да до дир ну ле, 
јед ну од оних при ча ко ју ство риш нај пре са мо за се бе, 
он да је не гу јеш по пут уну тар њег бла га чи је све тло са мо 
ти ви диш, јед ну од оних при ча ко је кат кад ис при чаш не-
ком бли ском, али бр зо схва тиш да их све ре дом оста вља 
рав но ду шним, јер не ма ју вре ме на за не у хва тљи во, не до-
ку чи во, не до ка зи во, суп тил но, а ту ђе – ју ре ћи соп стве не 
жи во те, вр ло кон крет не и зах тев не – и тад за ћу тиш. Па 
на ста виш да жи виш са сво јом при чом, као са сном ко ји 
се већ оства рио, ко ји те гре је, али у ко ји ни ко осим те бе 
не ве ру је. Та ко, с вре ме ном, и за те бе са мог сјај тог бла га 
ма ло из бле ди. Чак, ако се у не ко ју тро про бу диш с не ким 
оча јем, по си вео из ну тра, и та кав иза ђеш на бал кон, па 
се су о чиш с истим не до стат ком бо ја у ат мос фе ри, и још 
по ми слиш на на сту па ју ћи су мор ни дан – учи ни ти се да 
ви ше ни ка кво све тло не тре пе ри у те би, да пра ве при че 
ни ка да ни је ни би ло, да си све из ми слио, да ни ка ква тај-
на не по сто ји, да је све ба нал но и про сто, и он да се чак 
и зга диш над са мим со бом – што ти жи вот про ла зи, а ти 
се то ли ко ду го уљуљ ку ју еш у истом, пе на стом, сла ду ња-
вом сну. 

И, ето, до шао је тре ну так да се чу је и мој глас, глас 
ва шег све ви ду ћег ем бри о на, ко ји ће вам по твр ди ти да су 
се ду ше мо јих ро ди те ља су сре ле и раз не жи ле јед на пре ма 
дру гој од мах по ро ђе њу, не где у ход ни ку по ро ди ли шта, 
док су њи хо ва те ла шца те шка по два–три ки ло гра ма, не-
све сна се бе, спа ва ла у ис тој со би, ве ро ват но са ња ју ћи си-
су, шта дру го. Кад се це ла бол ни ца при ми ри и бе бе заспe, 
ње го ва ани ма и њен ани мус во ди ће љу бав у ле ту, леб де-
ћи ход ни ци ма дуж сив ка сто зе ле них зи до ва, обе ћа ће се 
јед но дру гом, на ста рин ски на чин, јер су зна ли да ће их 
раз дво ји ти за ко ји дан, да ће бе бе оти ћи на раз ли чи те 
стра не. Ја сам во љан, ка же њен ани мус, ими ти ра ју ћи Ди-
кен со вог ју на ка, ани ма се ки ко ће, вољ на сам и ја, ка же. 
О, на рав но да то дво је зна за ен гле ског пи сца, ста ри су, 
пра ста ри, зна ју све што је људ ски ум ство рио, и у том 
ча су бес крај но за хвал ни слу чај но сти ко ја их је спо ји ла. 
Има ли су сре ће, не ке ду ше се тра же чи та вог жи во та и не 
на ђу се. Мо ра ће са мо да са че ка ју да она два ма ју шна сме-
шна ство ра оја ча ју, ма ло ће их на му чи ти ако се фи зич ки 
ви ше уда ље, али су би ли си гур ни да ће се по но во сре сти 
кад-тад. Ме ђу тим, бе бе умо та не у пе ле не и пе ри не, обе 
ру жи ча сте и ко са те, ни су оти шле да ле ко јед на од дру ге, 
све га два-три ки ло ме тра, на два кра ја истог но во бе о-
град ског бло ка. Сто мач не гр че ве ко је су има ли због ма ле 

те жи не на ро ђе њу, њи хо ве мај ке ле чи ће на исти на чин – 
још не ће по сто ја ти си руп, по ја ви ће се тек кроз не ко ли ко 
го ди на, увоз из Ен гле ске – обо је ће цуц ла ти чај од биљ не 
ме ша ви не ку пљен у ис тој, је ди ној апо те ци у гра ду, ко-
ја га је спра вља ла. Иста аро ма, ко јом пре о вла да ва ми рис 
ки ма, пла ви ће њи хо ва чу ла, спо јив ши је с пр вим ја ким 
фи зич ким бо лом. 

У ста но ви ма иден тич ног рас по ре да про сто ри ја, ба-
у ља ће и пу зи ти у пе ле на ма, пљуц ка ти и под ри ги ва ти, 
гло да ти гу ме не играч ке, је сти ов се не ка ше и ка ше од 
гри за, и оне од во ћа ку пље ног на ис тој пи ја ци, не ка да 
мо жда убра ног у истом воћ ња ку. Успа вљи ва ће се уз зву-
ке трам ва ја, и лиф то ва, уз шу мо ве во де из це ви зград не 
кон стурк ци је, уз ла веж па са лу та ли ца, уз гра ју са ко шар-
ка шких игра ли шта, ома мљу ју ћу на ро чи то ле ти, уз ми рис 
ба гре ма и ли пе – све ће то њи хо ва де ти ња чу ла упи ја ти и 
трај но раз ли ти у не све сно, при пре мив ши им слич не или 
го то во иден тич не асо ци ја ци је, те ће по не ти исти аран-
жман бо ја, ми ри са и зву ко ва, за чи тав жи вот, чи не ћи да 
слич ним осе ћа ји ма и осе ћа њи ма ре а гу ју у истим си ту-
а ци ја ма, ам би јен ти ма – тво ре ћи и утвр ђу ју ћи бли скост. 
Нас дво је смо исто, зна ла је да ка же Је ле на, у срећ ним да-
ни ма њи хо ве ве зе, да би та ис тост, ка да су за шли у зре ли-
је го ди не, при ти сну ти го ми лом про бле ма, по ста ла баш 
њој по ма ло оту жна, не до сад на, већ ири тант на. Од врат-
но ме под се ћаш на ме не са му кад год те по гле дам, а ја сам 
се се би одав но сму чи ла, ре кла је јед ном Је ле на. 

И њи хо ве пр ве ду же шет ње, у деч јим ко ли ци ма, у 
прат њи ро ди те ља, би ће у истом прав цу, до Са ве, на 900 
ме та ра од њи хо вих згра да, те ће та мо, на ке ју, њи хо ва чу-
ла упи ја ти исти ми рис ре ке, шум ли шћа и пла вет ни ло 
не ба и во де, и све за јед но не све сно об ра ђи ва ти и ар хи-
ви ра ти, про из во де ћи у њи ма стал ну че жњу за про стран-
ством, за да љи ном, за „ве ли ком во дом“, уз не ја сно осе ћа-
ње да је пра ва сре ћа увек не где дру где. 

Бли зи на ши на на про мет ном бу ле ва ру и ве ли ка ко ли-
чи на град ске ра све те иза зва ће и исту за ви сност од бу ке 
и све тло сти, за чи тав жи вот, те ће јед ном, у се о ској ку ћи 
Лу ки ног дру га, где је жи ве ла ње го ва ба ба, за не ки пра-
зник ко ји ће та мо про ве сти, и јед но и дру го у то ку но ћи 
ска ка ти из кре ве та, остав ши ско ро без да ха – од згу сну те 
сме се ти ши не и мра ка. 

По ро дич не ар хи ве по твр ди ле су и да су мо ји ро ди-
те љи про хо да ли ско ро у исто вре ме, и ко нач но си шли у 
парк, али још се не ће сре сти, јер је сва ко имао свој парк, 
у ко ји ће из но си ти – она бар би ке, а он пла стич не пи што-
ље, пу шке, ро бо те, џи ја џој це. Али, по из гле ду и уре ђе њу, 
пар ко ви су пот пу но исти, с на ран џа стим пе ња ли ца ма и 
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клац ка ли ца ма и зе ле ним клу па ма. Зи ми ће се спу шта ти 
сан ка ма са истих бр да шца ис под ко јих се кри ју скло ни-
шта. 

У исто вре ме кре ну ће у вр тић, али сва ко у свој, чак и у 
раз ли чи те основ не шко ле. Пр во во ће ко је ће са ми бра ти, 
у пар ку, би ће исто – џа на ри ке, што ће чи ни ти у не зна њу 
мај ки, па ће то би ти њи хо ва пр ва ма ла пре ва ра. Не мој 
ни ка да да је деш те шљи ве, ово је град ска сре ди на, за га ђе-
на, пр ска ју ко мар це... Не ћу, обе ћа ва ју, а он да бе ру и је ду 
у сласт, и рас пра вља ју с де цом да ли тре ба ре ћи џе на ри ке 
или џа на ри ке. По два та бо ра ства ра ју се у сва ком пар-
ку. Још не што ће ра ди ти, а што ни ка да не ће от кри ти ро-
ди те љи ма – под ме та ће ди нар чи ће на ши не под точ ко ве 
трам ва ја и с ис пре со ва ним нов чи ћи ма, ко ји ће за ме ни ти 
же то не, од ла зи ти у исти Лу на парк, али се ни та мо још 
не ће сре сти. 

Де тињ ства ће им про ћи ма ње-ви ше без бри жно, ако 
се за не ма ре си ре не и де то на ци је у про ле ће 1999. го ди не, 
а кад и то про ђе, и кад њи хо ва те ла поч ну вид но да се 
ме ња ју ула зе ћи у пу бер тет, мо жда ће сва ко од њих по-
не кад осе ћа ти нео бја шњи ву по ти ште ност, и из ла зи ти на 
те ра су и гле да ти у исто не бо тра же ћи од го вор – та да ка да 
се њи хо ве ду ше уз не ми ре од че жње и не стр пље ња да се 
ко нач но срет ну, мо жда по себ но у су мрак, ба рем ка да је о 
Је ле ни реч. Су мрак ће мо ју ма ти увек маг нет ски при вла-
чи ти сво јом је дин стве ном све тло шћу, на ја вљу ју ћи цр ни-
ло но ћи као не ми нов ност и на по ми њу ћи про ла зност, а 
под сти чу ћи че жњу да се што пре до го ди не што што ће 
про ме ни ти жи вот – пре ни шта ви ла. 

Је ле на је, чак, док је би ла ма ла, у су мрак зна ла да сед-
не на сво ју сто ли чи цу на те ра си и кроз ме тал ну огра ду 
по сма тра под со бом парк ко ји по ста је све там ни ји,  и 
тро то ар, и тра ва, и др ве ће, че ка ју ћи да се мрак ко нач но 
спу сти, же ле ла је да бу де све док тре нут ка ка да све по ста-
не цр но и ка да при вид но не ста не – хте ла је да ви ди ка-
ко је очи ва ра ју – али се вра ћа ла уну тра раз о ча ра на због 
улич них све тиљ ки ко је би у не ком тре нут ку за све тле ле и 
оба сја ле оно што је су мрак на из глед уза луд сен чио. 

И ка сни је, као од ра слу, Је ле ну ће оп се да ти су мрач на 
све тлост, чак ме ђу ма ло број ним пе сма ма ко је ће на пи-
са ти, бар де се так за глав ни мо тив има ће су мрак. Би ла је 
за пра во фа сци ни ра на бр зи ном ко јом свет на из глед не-
ста је то ну ћи у мрак, убе ђе на да се и у љу ди ма до га ђа не-
што слич но, да се сва ко днев но ме ња ју мно го ви ше не го 
што су то га све сни, да по сто ји и су мрак ду ше, ка да би ће 
пре ви ђа мно го то га, пу шта ју ћи да се та ло жи у не при сту-
пач не кут ке и пре тва ра у цр ни прах ко ји се но си као нео-
бја шњи ви те рет. 

 

Је ле на се тру ди ла да по сао оба вља као и увек, пре-
да но и скон цен три са но, да не ми сли на све што се тих 
да на и не де ља де ша ва ло, на од ла га ње ње не ка зне због 
Вла ди ми ра, на из не над ну Рад ми ли ну по ја ву, на Ча ма-
ги ће ве за го нет не ре чи и по зи ве, на То до ра ко ји је ви ше 
пу та не дељ но знао из чи ста ми ра да про ви ри у њи хо ву 
про сто ри ју, да са мо клим не гла вом уз на клон и за тво ри 
вра та, на мла де љу де у бе лим ман ти ли ма ко ји су по вре-
ме но, на не ко ли ко да на, не ста ја ли, па се по но во вра ћа-

ли, на фо то гра фи је кан ди да та ко ји су кон ку ри са ли за 
по сао у ње ној фир ми, с пра те ћим би о гра фи ја ма, по ста-
вље не на цен трал ни па но, у хо лу згра де... Ме ђу тим, све 
че шће би из не на да пре ки ну ла с ра дом, ћут ке иза шла из 
про сто ри је и упу ти ла се ка ста кле ном зи ду на дну ход-
ни ка. Ста ла би у ћо шак из ко јег се нај бо ље ви де ла шу ма 
ко ја је, чак и та ко из ме ње не бо је због за там ње ног ста-
кла, ну ди ла мо мен тал ни мир. У су мрак, ка да је нај ра ди је 
за ла зи ла у тај угао, про гла сив ши га у се би сво јим, док 
би по сма тра ла там не че ти на ре ко ји су, за гр ну ти мо дром 
све тло шћу, де ло ва ли та јан стве но и пре фи ње но, спрам 
ње ној бле ште ћој ста кле ној ку ти ји, по ми шља ла би ка ко 
се на по љу ти хо од ви ја не ки дру ги жи вот, и ка ко јој из-
ми че не што су штин ско, ка ко је све што ра ди, из го ва ра, 
пи ше, све те ци фре, сва тех ни ка, те ле фо ни, ком пју те ри, 
чи та во то устрој ство – у слу жби не ви дљи ве и не баш до-
бро на мер не си ле, и вр ло ћу дљи ве, ко ју је, до ду ше, ство-
рио сам чо век, на су прот оној дру гој си ли ко ја из би ја из 
Тај не су мрач не све тло сти, из Тај не при ро де уоп ште, из 
све жег да ха бо ро ва, из ми ри са ки ше и зе мље, из пр вих 
па ху ља, тог де цем бра. 

И не из ве сно је, раз ми шља ла је, ко ли ко ће још ду го 
си ла Тај не тр пе ти бу ку и бес на шег до ба, јер је свет одав-
но по стао јед на ве ли ка лаж! Гр ме ло је у њој. За о гр нут 
ла жним за до вољ ством под ко јим дрх ти сва ко ја ки јад, 
ла жном, ве штач ком ле по том, ла жним тро фе ји ма и ус-
пе си ма, ла жним ди пло ма ма, ла жним ми ром ис под ко-
јег кљу ча мр жња, ла жним вир ту ел ним при ја те љи ма, ла-
жном бли ско шћу ко ја при кри ва са мо ћу и оту ђе ност. Док 
је за не то гле да ла у то др ве ће, све мрач ни је, чи ни ло јој 
се да осе ћа ка ко ди ше, ка ко ра сте, ка ко по ста је све сна-
жни је, и ка ко је пи та ње тре нут ка ка да ће се све тла око 
ње уга си ти, и сва тех ни ка, и му зи ка из звуч ни ка, и на-
ста ће ап со лут на ти ши на, љу ди ће за не ме ти пред си лом 
ко ју не ће зна ти да об ја сне, од ко је су се дав но оту ђи ли, 
је ди но ће сви ма би ти ја сно да ни је реч о не стан ку елек-
трич не енер ги је, ни је стру ја, ни је стру ја, не што дру го, 
про не ће се је два чуј ни ша пат свим про сто ри ја ма и ход-
ни ци ма, и та ко за не ме ли, у мра ку, од јед ном све де ни на 
иден тич не цр не фи гу ре у ко ји ма сна жно ту ку иста, пре-
стра вље на ср ца, по ку пи ће та шне, на пи па ти чи ви лу ке, 
узе ти ка пу те и жур но кре ну ти на по ље, бе же ћи од не че га 
што их је сти гло као ка зна, а што не зна ју да име ну ју, те 
ни ка да ка сни је не ће мо ћи да „из гу гла ју“ и са зна ју шта 
их је те ве че ри спо па ло, шта их је оте ра ло ку ћа ма и на-
те ра ло да се пр во до бро ис пла чу, а он да раз ми сле о 
но вом по чет ку. 
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ПОЕЗИЈА

Ђорђо Лингуаглоса

три УраМЉеНа Фото-граМа 

Године тридесете. Звездано ткиво баца сенку.
Град од кулиса и позадине које се померају док 
ликови драме стоје мирно; позориште лутака,
инфантилно краљевство бајки и духа. Срећа.
Грбави дечачић са крилима скаче са расцветале јабуке
улази кроз прозор у моју собу и каже:

„каталог бродова је спреман;
међу њима је момак по имену Хомер
који још не познаје прошлост јер није живео  
 будућност.“
Мој отац је срећан, и моја мајка је срећна,
не знају једно за друго; по шљунку трга Болоња
трчи дечак који још не постоји;
мајмун облачи реденгот, лакиране ципеле
и цилиндар; црнокошуљаши врве као црви,
кличу вођи; Мусолини је објавио рат Енглеској
и ја сам задовољан што ме нема.

Фотографија из четердесетих. Ту је моја мајка која се  
 помаља 

на ивици рама: загледа поруб рукава; вртоглавица;
чини покрет као да би хтела да избегне (!?) нешто 
  или некога 
или можда скрива (!?) у ковчежићу муштиклу од  
 слоноваче.
 
У првој десној фиоци комоде:
свежањ писама обавијен плавом траком,
на комоди ваза са ликом сарацена, маска
од беле мајолике, кутија за пудер без пудера, сребрно  
 пенкало,
емајлирана кутијица са плавим цветовима, камеја са  
 ликовима од слоноваче
окренутим на лево, округласта бочица без парфема,
сребрна шнала за косу, рукавице од црне газе,
свилене чарапе танке као крила лептира,
огледалце за ташну поцрнело од дима бомби.
Стигло је писмо, моја мајка га отвара; ја сам тај
који пише: „Картагина је сравњена са земљом. 
 Враћам се ускоро, рат је завршен.“
Сенке се грле у прашњавом огледалу
ледени ветрови се љубе у рибњаку.

Anonymous је узео трајно држављанство: његови  
 спикери
говоре на радију бираним језиком.

Године педесете. Снег пада на прозор.
Један дечак посматра га иза стакала,
отац обућар куца ексере на наковњу
сона киселина прави рупу на плишаној хаљини

моје мајке, једна нимфа свира флауту штиглицу 

на грани планике. Трепери вибрафон,
на прозору светлуца црвена мушкатла у вази од  
 мајолике
муња обасјава хлеб и вино на столу
коњ беле гриве галопира на плажи
пред олујним морем… питам се:
„шта значи олујно море,
моја мајка, белогриви коњ, хлеб и вино на столу?“
Један жути лептир кружи над облачним морем.

Сива стража зоре полаже зеленкасту униформу на  
 град;
однекуд постављен на шљунку трга Винкелман
стоји рингешпил са коњићима за љуљање, црвеним  
 змајем,
сараценом са плавим турбаном који замахује сабљом

аутомобличићем на педале…
Ево направа се покреће:
звон сребрних звона;
рингераја!, све се креће у смеру супротно од казаљки  
 сата
па ипак стоји, као у ћилибару од милион година;
гаси се фењер у мрачном врту:
остаје шкрипа осветљеног рингишпила.
Хотелска соба; летовалиште: море, плаво небо, палме.
На торњу црвени сат.
Казаљке указују на непомичност времена.
Велика гвоздена капија са шиљцима на врху;
с друге стране оштри дивљи вртови. Одлучујем да 
 уђем. Улазим.
Колонада у белом мермеру надвија се над стрмим 
степеништем које се спушта у таму.
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„То је праг Пакла“, мислим запрепаштено
ову збркану мисао; у позадини су узидани прозори
и врата, многа врата од металног материјала.
Отварам једна врата.
Прозор је широм отворен над гвозденом оградом:  
 иза, море,
капци пропуштају унутра сноп светлости:
гола жена пева поред мора;
фигура, виђена с леђа, гледа кроз прозор:
свира виолину; gouaches découpées губе се на 
 хоризонту.
Штафелај и сликар су ван кадра: ми га не видимо,
али знамо да је он ту.

Мој отац у зеленосивој униформи италијанске војске
уз њега је моја мајка. Њено лице огледа се у огледалу
(оном поцрнелом од бомби) и говори из сенке 
месецу који се намешта за фотографисање,
има ондулирану косу;
ходају једном улицом главног града као без даха, 
 намрштени,
али због кога, због чега (!?)
„куда су се упутили – питам се – и чему толика  
 журба?“
Колико година је прошло? Шта има изван

рама лево од фотографије (!?)
Шта је ван рама десно (!?)
Један прозор гледа на звездано небо: у оделу од сенке 
  ноћ улази
у собу: собарица вршља по шкрињи,
извршава наређење даме која стоји десно;
у првом плану Венера из Урбина нага лежи, на лежају
са руком на стидници, лицем према нама који смо  
 напољу,
и посматрамо Тицијанову слику.
Завеса се помера корак уназад, Харлекин се спотиче,
крилати анђелак одапиње стрелу из лука, други 
 крилати анђелак

урања руку у воду саркофага: посматрају фотографију.
Један фотограм: пулт трафике, Paternò.
Моја  мајка продаје цигарете муштеријама
ставља кључ у браву, закључава врата,
баца кључ у шкрињу, носи са собом плишану хаљину.
Велика кућа окружена наранџама сада говори.
Небо је плаво а сунце сија јасно.
Премотавамо траку времена: 1945. Русија.
Снежни покривач; митраљез пуца у олуји.
Тако се перископ окреће хвата простор
сећања говоре страним језиком
лове душе које постају сенке.
Бела застава се појављује са мора.

Las Meniñas: овде лево је инфанткиња Маргерита у 
  кринолини

са брижним пажевима, деверушама и патуљком, 
 италијаном
Николом Пертузатом који се окреће према нама; иза 
 Веласкеза
један уљез шпијунира са врата. Комедија погледа
је драма, или фарса, неспоразуми.
Поглед посматрача је провала сигурносног система,
продор у дубину, дељење видљивог.
Живети годинама против противно самима себи 
 мешајући мудрост и глупост,
посматрати кроз дебела прозорска окна

неодлучно напредовање тужног принца од Данске.
„Је ли је ово моје позориште?“; „да, јесте, Sire, морате 
 да играте.“
Фотограм новечента.
Беле статуе на покретним степеницама пењу се и 
 силазе,
на веранди пева петао
и сунце стално изнова залази за плаво море.
Моја мајка ужурбано пакује кофере, мора да иде 
 далеко,
да се отисне у даљину, на запад, на исток,
Константинопољ, Самарканд, преко Гриничког 
 меридијана,
свеједно је.

Кокошка слика јарким бојама Колосеум

Бах подучава литургију у једној сеоској парохији
а Рембрант на штафелају портретише мог оца с леђа.
Фрагменти једне путање бекства.

Отвара се један рам. Палата Медичи Рикарди, капела 
 Мудраца.
На западном зиду јашу Мудраци одевени у пругасте 
 мантије,
сликар, Беноцо Гоцоли, слика штиглица на грани 
 планике;
лево, отвара се прозор у раму: Венеција.

Мост Риалто. Дама од кристала
у кринолини од плаве свиле, смеје се, окреће се 

према мени који сам рођен у будућности,
грозничаво маше лепезом
и корача између лавова трга Светог Марка.
Град од свакојаких чипки, стаклена лагуна;
на њеном лицу маска од беле мајолике;
са њене десне стране, паж у светлоплавој ливреји на 
 усправне пруге
на рамену носи мајмуна који маше репом и дере се,

пратилац са напудерисаном периком
кога она зауставља неспретним покретом… Тако је 
 лепа!
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Белина дамине кринолине подиже таму
постаје прозрачна и лагана као перјани балон …
– отвара се други прозор у другом раму –
жути лептир полеће са њене јагодице

и нестаје иза чела, изнад ивице оквира.

Трећи оквир мисли.
Моја мајка девојчица. У недоглед лимунови и 
 наранџе. Сицилија.
Преврћем по другој фиоци комоде:
мастионица, туш, плави јапански папир,
налив перо са златним перцем, дрангулије, једна 
 фотографија:
моја мајка са својим човеком педесетих година. Рим.
Сликарев атеље: Тицијан још слика свету и профану 
 љубав.
Моја мајка, венецијанска дама сетечента
са лицем од беле мајолике, бледа кринолина,
мој отац у сивозеленој униформи. Шта то значи?
Чему све то?
Је ли у путању веза или неповезаност?
Ушивање или парање?
Скок или пад?; четврти, пети, шести рам

мисли (…) Рим, прозор према дворишту, 1954;
– који је век у овом дворишту? –
трг Болоња, трицикл, дете које јури око зграде;
улица Лоренца Величанственог бр. 7:
очева обућарска радња
са кожом крокодила у излогу.
Господин Анонимус, у тамном оделу, улази у радњу.
„Уживате у лепом погледу одавде“, каже; а ја мислим:
„Тако лепо је обучен!“; „да – одговарам – имамо лепу 
 панораму.“
„Ваше господство остаје овде вечерас?“,
узвраћа саговорник окренувши се нагло.
Моја мајка отвара прозор широм: „пролеће је?“, пита 
 сама себе
или тајанственог саговорника?, док се Тицијан на 
 горњем спрату
припрема за паковање. Венеција се отискује,  
 удаљава се,
са белом маском, постаје непрепознатљива.
„Ваше величанство, наређујете ми да останем овде?“, 
 питам изненада
али Анонимоус се окреће према отвореном прозору 
  ка мору.
„Господин Постериус јутрос се повредио
о стабљику руже боцнувши се у прст“, каже Тицијан,
„Анонимоус је изашао у ноћ пуног месеца“,
(„куда да оде?“, питам га)
„неки лопови су ушли у продавницу крхких кристала
а Беноцо још слика штиглица на грани планике“.
„Је ли то све?“; „све, нема ништа друго“.
Кристална врата, Госпођа у кринолини окреће кваку. 

Мирис ваниле, пудера и талка
тетралогија огледала на четири зида.
Да ли је она, моја мајка, венецијанска дама која живи 
 у сетеченту?
У веку просветитеља и толеранције?

Жути салон.
Канцелар фон Милер, одани Екерман и његова 
 љубавница Шарлота фон Штајн
подно кревета: песник је на самрти.
Ледени ветар дува са снежних планина.
На споредна врата, насупрот огледалу, театрално улази
напудерисани Господин одевен у црно,
креће се поскакујући, покрета крутих, хладних, 
 дрвенастих,
дели досетке о лепом понашању, бонтону, 
 идиотизмима
и петпарачка пророчанства.
„Господо, представа је завршена. Завеса.“

(1992–2013)

Превеле са италијанског 
Душка Врховац и Изабела Мелончели

Ђор ђо лин гва гло са (Gi or gio Lin gu a glos sa), ита-
ли јан ски кри ти чар, пе сник, про за и ста и есе ји ста, 
ро ђен је 1949. у Ис тан бу лу, а жи ви и ра ди у Ри му. 
Аутор је ви ше књи га по е зи је, два ро ма на, број них 
есе ја и не ко ли ко кри тич ких књи га. Пре во ђен је на 
ви ше је зи ка, а сам је пре во дио ен гле ске, фран цу-
ске и не мач ке пе сни ке и уре ђи вао ко ло по е зи је за 
рим ског из да ва ча Edi zi o ni Scet tro del Re. Осно вао 
је књи жев ни ча со пис Po i e sis и уре ђи вао га од 1993. 
до 2005. го ди не, а 1995. пот пи су је, за јед но са дру-
гим по зна тим пе сни ци ма, „Ма ни фест но ве ме та-
фи зич ке по е зи је“. Из обла сти кри ти ке об ја вио је: 
Ap pun ti Cri ti ci – La po e sia ita li a na del tar do No ve cen
to tra con for mi smi e nu o ve pro po ste (Кри тич ке бе ле
шке – Ита ли јан ска по е зи ја ка сног но ве чен та из
ме ђу кон фор ми за ма и но вих пред ло га, 2002); Il mi
ni ma li smo, ov ve ro il ten ta to omi ci dio del la po e sia (Ми
ни ма ли зам, или по ку шај уби ства по е зи је, 2007); La 
Nu o va Po e sia Mo der ni sta Ita li a na (19802010) – Но ва  
ита ли јан ска мо дер ни стич ка по е зи ја (1980-2010); 
Dal la li ri ca al di scor so po e ti co. Sto ria del la Po e sia ita
li a na 19452010 (Од ли ри ке до по ет ског дис кур са. 
Исто ри ја ита ли јан ске по е зи је 1945-2010); Do po 
il No ve cen to. Mo ni to rag gio del la po e sia ita li a na con
tem po ra nea (2000-2013) – По сле но ве чен та. Пре
глед са вре ме не ита ли јан ске по е зи је (2000-2013) и 
La fi lo so fia del tè (Is tru zi o ni sull‘uso dell‘auten ti cità) 
– Фи ло зо фи ја ча ја (Упут ства за упо тре бу аутен
тич но сти).
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Радивој Шајтинац

Беи дао Ми ШаПУЋе

Ако је о простору реч, пространтву
Оданости, трпљевости и многољудности
Онда је ово иста слика
Крај града, изубијана табла прљаве траве
Улубљен лим у ком светлуцају  баре
Барице и зарђале латице

Али тамо је беспоговоран, неизбежан
Непорецив хоризонт
А у близини само вижљасти, змијолики балетан
Који  у СВЕ ТО, убеђује неподшишаног старца

Предуге седе власи шибају и  милују образе
Ветар је и сузе су досадне
Поглед  је једини  избор
У овом тенутку живота
Ход се  слио малаксањем
Узалуд око рашниране ципеле обиграва ничије куче
Весели шугавац,
Узалуд се и сенке пружају тлом
Старац зна да је неприметност најмилија,
Да су нагле речи након вида и слуха
Залогаји који се не могу ни испричати ни прогутати
Боље бити
 и скрит и сит

Макар све претходно, уствари било
Слепило и гладовање

2.

Пустите ме да прођем
Носим 
Шупље срндаће од чоколаде
Пун сувишне радозналости, узменирен, незајажљив
Разрогачених очију са зеницама које се 
Више не могу закопчати

Ничије ме срце  не бодри под
Шареним станиолом
Нити ико нишани на мене и мој плен
Слабо, бежим,
неизазовно,
зебња ми је офуцана

Док сам смеран и задихан слушао шаптача
Који ми је објашњавао Хоризонт, равницу 
И кратке прекиде у препознавању
 облика и светла

док ме тај чувар, војник, плесач, стражар
подупирао и учио
првим знањима и сећањима
трудио се да се сам препознам
весело ме је куче, ипак, изуло
кроз  голе табане
пробила је  нејасна свежина
то је, то је тај лим
од ког је Велика кутија у којој смо
опет си научио шта је хоризонт

пусти на слободу 
заслађене
јестиве срндаће

даљина је лебдела, опет, изнад
непрегледних лимених испупчења и удубљења
покаткад тек намигнувши, барским одсјајем
на Хоризонт
о коме, опет 
старац  све  зна

Беи Дао
протерани  савремени кинески песник

ком још није  дозвољено да се врати у Домовину
                                                              

изнутра чоколада је шупља
а споља тако питома
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ПРОЗА

Ге ор ги Го спо ди нов 

ис Пред хо те ла „БУ гар сКа“

„Не мр дај, има да ти од се чем уво.“ И ма ка зе хљас-
хљас-хљас по ред мог ува. Не мр-дам. Др жим се 

свом сна гом за сме ђу ко жну фо те љу, ру ке су ми зно ја ве. 
Сти скам очи. Хљас-хљас-хљас. Ма ка зе су све бли же. Сва-
ког ча са че кам, хљас, уво да од ско чи и то пао млаз кр ви да 
по те че низ ле ђа.

Имам се дам го ди на, шта ћу без ува цео жи вот. Отац 
сто ји по ред бри це и не што при ча са њим. Му шке при че. Са 
мај ком не при ча та ко. Си гур но ће ми због то га од се ћи уво. 
Да их не слу шам и не из дам.

Знам о че му го во ре.
О... о же на ма го во ре. И за што не ма то а лет ног па пи ра 

и зеј ти на по про дав ни ца ма. И о ко ми ши ји, што сви зна ју, 
да при слу шку је љу де, и о ње го вој же ни, ко ја је град ска... Ту 
већ ни сам раз у мео реч, или су пак они не што сму ља ли...

Кад је то би ло? Пре, пре... 53 го ди не. До ле, у дну... на ла-
зи ла се бер бер ни ца за ши ша ње и бри ја ње хо те ла „Бу гар-
ска“. Мог оца и бри це одав но не ма, бра де им не где дру где 
ра сту по сво јој во љи. И же на, о ко ји ма су го во ри ли, не ма. 
Ду го го ди на ка сни је гле дао сам ка ко при сва ком под ши-
ши ва њу ста рим у фри зер ској фо те љи. Ме ђу пра ме но ви ма, 
ко ји су па да ли на под, пр во би се по ја ви ла по не ка се да, 
ка сни је их је би ло све ви ше. У мо јим че тр де се тим се до је 
већ пре вла да ва ло. Фри зер ске рад ње су наш Ва тер ло. Пра-
ме но ви ко се, све бе љи, све ис по шће ни ји, ва ља ју се по по ду.

Бит ка је из гу бље на.
А ина че не кад... Сва ке пр ве не де ље у ме се цу ов де смо, 

у овој рад њи. Фо те ља је огром на, са сме ђом, ов де- он де ис-
пу ца лом ко жом. Пр во се да отац, а по сле, кад до ђе ред на 
ме не, ста вља ју јед ну да ску по пре ко, да не по то нем. И му-
че ње по чи ње.

Ов де до ла зи мо за то што су отац и бри ца не кад за јед но 
слу жи ли вој ску. То је не што за цео жи вот. Не ка се и бра ћа 
по сва ђа ју, др жа ва про пад не – ако си са не ким слу жио вој-
ску, то је за сва вре ме на, и тач ка. 

Бри ца и ни је био лош чо век. Али то знам сад. А тад сва-
ки пут, кад би смо иза шли из бер бер ни це, као да бих се по-
но во ра ђао. И ви ше пу та бих пи пао уши, да ви дим да ли су 
ту. Го во ри ли су да је тај бри ца био ве ли ки мај стор. Мо гао 
је да ти од ре же уши а да то не схва тиш. И кад раз мр даш 
гла ву, чак он да да ти пад ну у кри ло.

Не во лим да ка сним... Увек до ла зим ра ни је на са стан ке. 
Одав но ов де ни сам ула зио, у фо а је хо те ла. Ста ри мер мер-
ни под, ка фе-по сла сти ча ра (и она, раз у ме се, „Бу гар ска“), 
ре сто ран за свад бе – та ко ђе „Бу гар ска“. А на углу, нај бо ља 
кон церт на са ла – ха ла „Бу гар ска“. Да се зна где си. Ова кви 
хо те ли су увек у цен тру и увек лук су зни. У сва ком слу ча ју 
лук су зни ји од др жа ве по ко јој су кр ште ни. 

Док сам че као да до ђе ред на ме не, увек по сле оца, мо гао 
сам да по сма трам го сте хо те ла, ко ји су ула зи ли и из ла зи ли. 
Би ло је то ше зде се тих. До ла зи ли су из дру гог све та, ве ћи-
на је го во ри ла не по зна те је зи ке. Же не су им би ле ле пе, да-
аа, мо гу то да ка жем са ис ку ством јед ног сед мо го ди шња ка. 
Лук су зне же не, го во ри ли су му шкар ци у бер бер ни ци. Они 
нај ста ри ји још су пам ти ли пре ђа шњи хо тел, ко ји се на ла-
зио пе де се так ко ра ка на ни же на бу ле ва ру. Та мо су од се да-
ли сви глум ци не мач ког фил ма пре ра та, му ва ли се про фе-
си о нал ни ру ски ре во лу ци о на ри пре ре во лу ци је да ку пу ју 
оруж је, сам Ша ља пин је унај мио на ме сец да на апарт ман са 
бал ко ном и уве че из ла зио да от по здра ви ма си са ули це. Ту 
је чак це лу го ди ну жи вео ре пор тер „Тај мса“ Џејмс Ба у чер. 
Ту је и умро у со би 1920. Мно го се уми ре по хо те ли ма, али 
о то ме ни ко не го во ри.

Бри ца је јед ном ис при чао да је не ко ли ко пу та бри јао са-
мог... (и ту по ка за пр стом на пла фон), али све јед но, сви су 
схва ти ли ко га. „Па, што му он да ни си...“, ја ви се је дан ста-
рац, па ни он не за вр ши ре че ни цу, већ са мо пре ђе пр стом 
пре ко гр ла. По зна вао сам тај кон спи ра тив ни је зик, со ци ја-
ли зам је цве тао. Но, ви ше ни сам ви део стар ца ко ји се та ко 
не па жљи во на ша лио. Пи тао сам оца шта је би ло с њим, а 
он ску пи пр сте ис пред ли ца и за вр те их као знак да др жим 
уста за тво ре на. Та ко су го во ри ли љу ди у оно вре ме.

Још 5 ми ну та и би ће 12.00. Да ли смо се до го во ри ли у 
12.00, или 11.00? Не, не, до го во ри ли смо се тач но у под не. 
Тач но у под не је увек зна чи ло 12.00 са ти. Му вам се ов де већ 
сат вре ме на. Не мо гу ће да смо се ми мо и шли. Пра вим кру-
го ве као пре јео коњ по жу тим пло ча ма. Жу те пло че – по-
нос гра да. Кад су их до те ра ли пре сто и ко ли ко већ го ди на 
за свад бу ца ра, све оста ле ули це би ле су у бла ту и ло ква ма. 
И са мо ов де, це ла ули ца и ма ли трг ис пред Дво ра – у жу-
тим ке ра мич ким пло чи ца ма. Али трај ним. Две др жа ве су 
се по ло ми ле ота да, а ова жу та ке ра ми ка сто ји и да ље. Пр во 
су прог на ли ца ра, ко ји је до те рао пло чи це, по сле је па ло 
и цар ство. Ка сни је се и ко му ни зам по ка зао као тро шан, а 
пло чи це ни су ни мрд ну ле. 

Већ је 12.10... Ни ко не од се да у хо те лу у соп стве ном гра-
ду. Осим у ван ред ним си ту а ци ја ма, ако се по сва ђаш са же-
ном и за лу пиш вра та. Но, ни тад не идеш у хо тел. На пи јеш 
се у по след њој отво ре ној ка фа ни и кад те оте ра ју ода тле 
око 3.00, кре неш на же ле знич ку ста ни цу или се про бу диш 
са ви јен на не кој клу пи, уко чен од ју тар ње сту де ни. 

Са мо сам јед ном про вео ноћ у хо те лу „Бу гар ска“. Не ма 
ме у књи зи го сти ју. Био сам ту не ле гал но, ка ко би се ре кло.

Уве че, 5. ав гу ста 1968, че твр ти спрат, слу жбе на про сто-
ри ја без бро ја, по ред лиф та, са по сте љи ном, са пу ни ма и 
ме тла ма. Ни сам био сам. Про вео сам ноћ са осо бом жен-
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ског по ла – Хел ма Ла а ку нен, де вет на е сто го ди шња Фин ки-
ња из Хел син ки ја, омла дин ка Фин ске ко му ни стич ке пар-
ти је. Шта смо ра ди ли но ћу? Ди ску то ва ли смо о иза зо ви ма 
ко ји су сре ћу про гре сив ну ле ви чар ску омла ди ну у бор би 
про тив им пе ри ја ли стич ких про во ка ци ја. Та ко сам од го во-
рио кад су ме по зва ли у ми ли ци ју по сле два да на. Не знам 
ка ко су то раз у ме ли. Мо гли су тад да ме рас ту ре. Из ву као 
сам се за хва љу ју ћи бри ци, ко ји је ши шао Пр вог и ко ји се 
за ло жио за ме не.

Хел ма Ла а ку нен. Пр ва же на у мом жи во ту, са ко јом сам 
про вео це лу ноћ, иле гал но, у цен тру Со фи је, сто ти нак ме-
та ра од Пар тиј ског до ма. И ни смо го во ри ли о ме ђу на род-
ној си ту а ци ји. 

Има ли смо ту ноћ, пр ву и по след њу; сле де ћег да на Фе-
сти вал се за вр ша вао, она од ла зи ла. Фин ска је при па да ла 
дру гом све ту и мо гао сам са мо да са њам да ћу јед ном до-
пло ви ти до ње них оба ла. Али, има ли смо це лу јед ну ноћ. 
Бри цин син, мој до бар друг, ра дио је на одр жа ва њу елек-
три ке у хо те лу. Он нас је пу стио. Би ло је ри зич но и за ње га. 
Тре ба ло је са мо да не па ли мо све тло и да иза ђе мо око 5 
ују тро. 

Се де ли смо ме ђу го ми ла ма опра них чар ша ва. Ни ка да 
не ћу за бо ра ви ти ми рис са пу на и чи стог.

Све ми се у жи во ту ка сни је де си ло она ко ка ко смо тад 
на бр зи ну пред ви де ли у оној по моћ ној про сто ри ји на че-
твр том спра ту. Рас та ће мо се и сва ко ће про жи ве ти не ко 
од ре ђе но вре ме са не ким дру гим. До ћи ће вре ме да се за-
љу биш у не ку, ре че ми, да се ра ду је те де ци, да поч не те да се 
мр зи те, да спа ва те у по себ ним со ба ма, да де ца по ра сту и да 
вас на пу сте, да се ти хо раз ве де те... А шта ће би ти с то бом, 
упи тах. Она са че ка не ко ли ко се кун ди, па на по кон од го во-
ри: Исто, увек је исто. Дај мо се би 40 го ди на и на ђи мо се 
опет ов де... Има ће мо 60... Сре ћа ће се ис тро ши ти, ви де ће 
се дно, та ко ре че, не ког ју тра за зво ни ће бу дил ник и од мах 
ће мо се се ти ти...

До бро, зна чи 5. ав густ 2008, у фо а јеу хо те ла или ис пред, 
ако не па да ки ша. (Да ли сам то у ша ли ре као у том тре-
нут ку, или сам ве ро вао...) У ко ли ко са ти? У под не, тач но у 
под не. Не ће мо се тра жи ти до та да. Из ла зи мо на ова вра та, 
жи ви мо сво је жи во те и ви ђа мо се за 40 го ди на. А шта ако 
за бо ра ви мо? Не ће мо, ре че.

Кад имаш 20, мо жеш све да обе ћаш, 40 го ди на је веч-
ност, али у 20 си бу квал но бе смр тан...

Ја сам, ско ро да сам, за бо ра вио ка ко су про ла зи ле го-
ди не. За љу био сам се, до био де цу, по сле се ко му ни зам сру-
шио, му ва ли смо се по тр го ви ма, по сле смо се опет му ва ли, 
оста ре ли и раз о ча ра ни, по сле сам се пре се лио да жи вим 
сам. По не кад, ка сно уве че, се тио бих се оне бес крај не но ћи, 
ко ја се ни кад ви ше ни је по но ви ла. Све је из гле да ло то ли ко 
не ре ал но, као да сам то из ми слио од по чет ка до кра ја. 

Док јед ног ју тра ни је за зво нио бу дил ник. По ште но го-
во ре ћи не се ћам се да сам га на вио, и од јед ном схва тих да 
је про шло тач но 40 го ди на.

Да нас је 5. ав густ 2008. го ди на. 
Имам са ста нак.
Али ње не ма. Не знам за што сам та ко си гу ран да ћу је 

пре по зна ти, али ње не ма. Мо жда њен бу дил ник ни је зво-
нио. Па ипак, чо век мо же се би до зво ли ти из ве сно ка шње-
ње на са ста нак ко ји ће се до го ди ти 40 го ди на по што је до-
го во рен. Сва шта се из де ша ва за то вре ме. Че као сам то ли ке 
го ди не, че ка ћу још по ла са та.

Шта смо та да го во ри ли... Хо те ли не пам те, за то што пе-
ру по сте љи ну... Сва ки пут тре ба да је све жа, ни ка ква успо-
ме на, ни дла чи ца са пре ђа шњих те ла. Си гур но су и та пе-
ти од не ка кве не ра зу мљи ве ма те ри је. И чар шав ис под нас 
би ће ле по опран; ни ка кве мр ље, ни ка кав траг. Ка сни је на 
ње му не ко мо же и да умре – сле де ћег да на ће га опра ти и 
ни ком ни шта. Пре спа ва ће не ки чи нов ник, по сле ње га ди-
ри гент Беч ке фил хар мо ни је, чуо сам да је че сто до ла зио, 
на исте чар ша ве, на на ше... и ни ко не ће са зна ти за ту ноћ. 
Сред ства за пра ње све су бо ља, сме је се она.

Ни је ова... Ни ова... Са мо се је дан му шка рац вр ти на-
о ко ло већ де се так ми ну та. Да ни је ов де за ка за ла су срет 
са свим не ка да шњим љу бав ни ци ма? Са ку пи ла нас та ко и 
ужи ва гле да ју ћи нас из ба ште пре ко пу та. Ужас, му шка рац 
ми при ла зи. И зна ми име. Ја сам, да. Го во рим ен гле ски. 
Овај ко ве рат је за ме не? Ка же да је обе ћао да ми га да, пре 
мно го го ди на. Г-ђа Ла а ку нен ви ше... То не чу јем нај бо ље.

Отва рам ко ве рат и чи там са мо пр ве ре до ве... „Дра ги К, 
већ из ве сно вре ме му чи ме ми сао да је мо гу ће да про пу-
стим је дан су срет ко ји смо за ка за ли пре 33 го ди не. Све бих 
да ла да 5. ав гу ста 2008. го ди не у под не бу дем ис пред хо те-
ла ‘Бу гар ска’. По тру ди ћу се, али ми ле ка ри не да ју мно го 
шан се. За то пи шем ово пи смо, ко је ти ша љем по бив шем 
су пру гу; он је са ве стан и од го во ран чо век и пре да ће ти га, 
у слу ча ју да ја... И та ко, ето украт ко...“ Окре ћем ли сто ве, 
да тум на кра ју је но вем бар 2001.

Да кле та а а ко... Та а а ко... Са мо да не за пла чем ов де као 
не ки сед мо го ди шњак. Му шка рац, ко ји ми је пре дао пи смо, 
де ли кат но се уда љио. Не мр-дам. Као да ми је бри ца од-
се као це лу гла ву, а ја још не знам. Ако се по кре нем, гла ва 
ће се ско тр ља ти на тро то ар. Ни је тре ба ло да ме њаш ме сто 
су сре та, Хел ма...

Сад ћу уло жи ти сав на пор, ући ћу и кре ну ти ка лиф-
то ви ма. Ва жно је да хо дам са мо у ве ре но. Ни ко и не обра ћа 
не ку па жњу... Че твр ти спрат, од мах по ред лиф та, про сто-
ри ја са по сте љи ном и ме тла ма. Не ве ру јем да је за кљу ча ва-
ју, ко би крао чар ша ве. Ући ћу и по пи ћу сав те чан са пун и 
пре па ра те за чи шће ње. Сто мак ће ми ис пу ни ти ме ху ро ви 
од са пу ни це... Увек сам их во лео... Ду ша ће ми од ле те ти у 
ме ху ру од са пу ни це. Би ће ми све та ко чи сто и ла ко. Смрт 
мо же да ми ри ше на ле по. Лифт је и да ље исти са по трч ком 
у пред рат ној уни фор ми.

Че твр ти спрат, мо лим.

Пре вео са бу гар ског Ве ли мир Ко стов

Ге ор ги Го спо ди нов је ро ђен 1968. у Јам бо лу, Бу гар-
ска. Пи ше по е зи ју, дра ме, филм ске сце на ри је, при че 
и ро ма не. До бит ник је мно гих бу гар ских и свет ских 
књи жев них на гра да. Је дан је од нај пре во ђе ни јих бу-
гар ских ауто ра. Код нас су пре ве де ни При род ни ро
ман (Ге о по е ти ка 2001), И дру ге при че (Ге о по е ти ка 
2011) и ро ман Фи зи ка ту ге (Ге о по е ти ка 2013). По-
е зи јом и крат ким при ча ма за сту пљен је у мно гим 
пре гле ди ма бу гар ске књи жев но сти у на шим ча со пи-
си ма. Жи ви и ра ди у Со фи ји.
Ова при ча је пре ве де на из ње го ве нај но ви је књи ге 
крат ких при ча И све по ста де ме сец.
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Алек сан дар Га та ли ца

сПи са те Љи Ца Ко ја је Пи са ла 
и Жи ве ла свој Жи вот

Не тре ба ме ша ти пи сца и ње го во де ло, не тре ба осим 
у слу ча ју Све тла не Вел мар-Јан ко вић. Го то во по пра-

ви лу, пи сац ни ма ло не на ли ку је иде ал ној пред ста ви ко ју 
чи та о ци о ње му ства ра ју. Ни је би ло јед ном да су се чи та-
о ци раз о ча ра ли упо знав ши пи сца: не и спа ван, му ши чав, 
не раз го вор љив, ра стро јен, не па жљив, те шко пам ти име на 
обо жа ва ла ца – то су са мо не ки епи те ти ко ји се мо гу ве за ти 
уз пи сца, и то у бла жем об ли ку ње го ве по ја ве пред чи та о-
ци ма. 

За што је то та ко? Пи сац ни је умет ник ко ји ди рект но 
на сту па пред пу бли ком. Ка да ма ђи о ни чар из ла зи пред 
сво је ла ко вер не гле да о це, он мо ра би ти об у чен у ко шу љу 
са кар не ри ма, уске цр не пан та ло не са све тлу ца вим лам па-
си ма на но га ви ца ма, ци лин дар се та ко ђе под ра зу ме ва. И 
све то због то га што је ње го во оп се нар ство при сут но ту 
пред пу бли ком и чи тав на ступ има еле мен те оче ки ва ног и 
стал ног фол ко ло ра. Го то во би смо мо гли ре ћи да без стал не 
ма ђи о ни чар ске оде ће не би би ло ни тих три ко ва, ни оног 
треп та ја ока пу бли ке то ком ко јег ма ђи о ни чар јед ну кар ту 
за ме ни дру гом. 

С пи сцем је друк чи ји слу чај. Он сво ју ма шту чу ва са мо 
за сво је књи ге. Да ле ко од пу бли ке пла ни ра ро ма не, ко ји се 
ку пу ју у књи жа ра ма да ле ко од ње га и од но се још да ље, на 
дру ги крај гра да или зе мље, да би та мо пи шче ва пу бли ка 
ужи ва ла у ње го вој умет но сти. Пи сац за то не ма сво ју „уни-
фор му у књи жев но сти“ и нај че шће не при ча о се би, а ка да 
то чи ни и од сво јих књи га пра ви ро ма не, то обич но бу де 
ба ха та и уза луд на ра бо та.

Не јед ном сам, за то, био за бри нут ка да се ус хи ће на пу-
бли ка су сре та ла са мном као с пи сцем. Да ли ће оче ки ва ти 
да ли чим на Ди ми три ја Ге ра си мо ви ча, оп се на ра мо дер не 
умет но сти 20. ве ка; хо ће ли ми сли ти да сам на лик ма јо ру 
Ра до ји ци Та ти ћу ко ји је во лео сво ја че ти ри по руч ни ка као 
си но ве; да им се не учи ним на лик Ло шем чо ве ку, го спо-
ди ну Пе тро ви ћу, из мог по след њег ро ма на? И шта ће пу-
бли ка уоп ште оче ки ва ти од ме не? Од го вор сам бр зо и ла ко 
до би јао. Ни пу бли ка ни је на ив на: и она зна да је са др жај 
пи шче ве ма ште јед но, а са др жај ње го вог жи во та не што 
дру го. У свим слу ча је ви ма – осим у слу ча ју Све тла не Вел-
мар-Јан ко вић.

Би ли смо мно го пу та за јед но на књи жев ним ве че ри ма и 
ви део сам ко ли ко је ову спи са те љи цу пу бли ка во ле ла. Али, 
и ви ше од то га. Чи та о ци су Све тла ну Вел мар-Јан ко вић 
не по гре ши во про це ни ли као на хе ро и ну ње не соп стве не 
про зе. Ни је им би ло те шко да схва те ка ко је на не ки вол-
ше бан на чин кро чи ла и ис ко ра чи ла из свог ро ма на Ла гум, 
али они су оди ста има ли ути сак да је она са ма про ду же так 
и ро ма на Безд но, па и збир ке при че Дор ћол или Вра чар. За-

ме тан је то по сао, али ни је се то ме тре ба ло чу ди ти. Све-
тла на је би ла за штит ник Бе о гра да, бе о град ских ули ца, бе-
о град ских укле тих ју на ка, пи сац нај ком плет ни је исто ри је 
Бе о гра да, и све то но си ла је на сво јим блеј зе ри ма, на сво-
јим сук ња ма, као знач ку, као све тлу ца ву пра ши ну ко ја је у 
сва кој при ли ци по ма ло чи ни ју на ки њом ње не про зе. Ни је 
она са ма то под сти ца ла. Ни је она ту уло гу за се бе тра жи ла, 
али сва ко ко ју је сре тао не ка ко је ми слио да она има не што 
при сно и не по сред но са Си мом Тер џу ма ном из Дор ћо ла, 
или с Кне зом Ми ха и лом из Безд на, не што ви ше не го што 
то пи сац има са сво јим ју на ци ма. Ја сно је би ло за што је то 
та ко тек ка да је ова спи са те љи ца 2003. об ја ви ла пр ву књи-
гу ме мо а ра Про зра ци. Већ из пр ве књи ге би ло је ја сно да је 
жи вот Све тла не Вел мар-Јан ко вић био њен ве ли ки ро ман 
из ко јег је из вла чи ла и сво је сли ке, и сво је ју на ке, и сво је 
пре о ку па ци је. 

Ни кад, или вр ло рет ко до го ди се та ко. Кад се пи сац по-
и сто ве ћу је се сво јим жи во том и од ње га пра ви ро ман, то 
го то во у свим слу ча је ви ма бу де ли те рар ни ку кољ, а са мо 
у рет ким жит но зла то жи вот не по е зи је. Ми ха ил Бул га ков 
био је, та ко, жа ло сни про ду же так свог ро ма на Мај стор и 
Мар га ри та. Ах ма то ва и Цве та је ва су, чи ни се, осу ђе не и 
над њи ма је из вр ше на пре су да у њи хо вој по е зи ји. Из ван 
со вјет ске Ру си је го то во да не ма слу ча ја да је пи сац с то ли ко 
про жи вље но сти жи вео свој жи вот у сво јим књи га ма. Мо-
жда је ди но Хе мин гвеј и још не ко ли ко пи са ца ко ји се мо гу 
пре бро ја ти на пр сте јед не ру ке.

Све тла на Вел мар-Јан ко вић је дан је од та квих ли те ра та. 
Ње ни По зра ци су за то би ли до га ђај но вог ве ка у на шој ли-
те ра ту ри. Пу бли ка је до би ла за пра во: спи са те љи ва је опи-
са ла свој жи вот као пра ву ро ма неск ну про то-ма три цу сво-
јих књи га. Ту жно је то за јед ну де вој ку, па по том же ну, али 
не и за ли те ра ту ру, јер све је у том жи во ту би ло го то во да 
бу де ве ли ки ро ман. Отац ко ји мар кант ном фи гу ром нат-
кри љу је сво ју око ли ну, све док – у јед ном да ну – не по ста не 
фан та зма ко ја се по но во ра ђа на тлу Шпа ни је и та мо по ста-
је не ко дру ги; Мај ка ко ја у јед ном да ну оста је без бо гат ства, 
по ро ди це и по ро дич ног име на. Ро ђа ци ко ји про ла зе пут од 
во да за стре ља ње, пре код ду го трај них за твор ских ка зни до 
по нов ног вра ћа ња на ди рек тор ска ме ста у фир ма ма где су 
не кад би ли вла сни ци. И све то чи та се у Про зра ци ма.

Па он да, авај тек на кон Све тла ни не смр ти, сле де 2015. 
Про зра ци 2, а ли те рар ни брод по ро ди ца Вел мар-Јан ко вић 
и Те о ка ре вић тек на овим стра ни ца ма шкри пи, гре де го то-
во по пу шта ју пред на ле ти ма исто ри је, док јед на де вој ка – 
она, Све тла на Вел мар-Јан ко вић – у тој олу ји, на ки шо ви тој 
па лу би, тре ба да пре у зме уло гу ка пе та ни це и за штит ни це 
свог име на и по ре кла. Ка ко је по че ла, ка ко су је, го то во ома-
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шком, пу сти ли да уђе у свет пи са не и об ја вље не ре чи, ка ко 
је са мла дим исто ми шље ни ци ма ишла да са ви је гла ву пред 
моћ ним кон тро ло ром кул ту ре Ђи ла сом и за тра жи пра во 
за мо дер ну умет ност, ка ко су она и ње на ма ла гра ђан ска 
дру жи на слу ша ли пре ко ра ди ја Кр ле жин го вор на Бле ду 
ко ји је озна чио по че так мо дер не умет но сти у Ју го сла ви ји – 
све је то по вест ко ја на ли ку је не ким аван ту ри стич ким ро-
ма ни ма, је ди но што иза све га сто ји гор ка исто ри ја те шког 
од ра ста ња ко је је све са мо ни је при јат на успо ме на. 

Али без све га то га, без тог жи вот ног пе ли на, не би би ло 
ни на ше спи са те љи це, ни ње не про зе. Због то га она, иако 
ни ка ко ни је мо гла да сла ви сво је жи тје као нај леп ши од 
свих све то ва, ни кад ни је ку ка ла, ни је се жа ли ла или же ле-
ла да је не ка ко друк чи је про жи ве ла жи вот. Она са ма, схва-
та ла је, ро ђе на је као ду жнич ка па ли ца, на ко јој су мно ги 
уцр та ва ли рец ке ду го ва ко је је мо ра ла да оду жи, иако се 
са ма ни кад ни код ко га ни је за ду жи ла. 

И та ко смо сти гли до тог све та, све та ли те ра ту ре-жи-
во та, је дин стве ног све та ко ји се бо ји ус ко ви тла ним емо-
ци ја ма, осла ња на до ста ла ба ву по ет ску струк ту ру, све та 
у ко јем се ћа ња за ме њу ју бо је, а за то мље не емо ци је ствар ну 
ро ма неск ну рад њу. Као и она са ма у Про зра ци ма и Про
зра ци ма 2, и ње ни ју на ци сто је, че ка ју, на да ју се и па те, 
зна ју ћи да се њи хо ва ве ли ка по тен ци јал на енер ги ја го то во 
ни кад не ће пре тво ри ти у ки не тич ку. Ки не ти ка, сло мо ви, 
умор ства, сплет ке и без оч не пре кра ђе, ре зер ви са ни су за 
љу де ко ји се око њих кре ћу и у не мо рал ном све ту до вр ша-
ва ју не мо рал не по сло ве, при ста ју на но ве игре, но ва пра-
ви ла и но ве ви ди ке. 

Све тла не Вел мар-Јан ко вић, док пи шем овај текст, не ма 
већ две го ди не, а као да је ту с на ма, по себ но ми се чи ни са 
мном. Ро дио сам се на исти дан, тач но три де сет јед ну го-
ди ну на кон ње, и мој свет со ци ја ли зма ни је имао ни чег за-
јед нич ког с ње ним. Жи вео сам ме кан, по пу стљив и ре кло 
би се чак раз ма жен жи вот. Гле дао сам на њен по ги бељ ни 
жи вот, укљу чив ши се, као зрео пи сац, у ње го во по сма тра-
ње на са мо ме кра ју, ка да је ка пе та ни ца по ро ди ца Вел мар-
Јан ко вић и Те о ка ре вић, схва ти ла да је све бро до ве си гур но 
скло ни ла са мо на сво јим стра ни ца ма. 

До по след њег да на би ла је за то и за ме не ве ћа од жи-
во та. Лик из ро ма на ко ји мо рам на пи са ти. Ја, пи сац, ко ји 
ни кад од свог жи во та ни је мо рао да пра ви ли те ра ту ру, већ 
је тај по сао без бри жно пре пу стио сво јој ма шти. Да ли ћу то 
ус пе ти? Ми слим да не ћу. Све тла на и ње ни Про зра ци још су 
ми пре ви ше бли зу и та ко ће и оста ти.

„Би ља на Јо ва но вић“  
Све ти сла ву Ба са ри за ро ман 
Ан ђео атен та та

Књи жев на на гра да „Би ља на Јо ва но вић“ за нај бо љу 
књи гу у 2015. го ди ни при па ла је Све ти сла ву Ба-

са ри за ро ман Ан ђео атен та та. Жи ри ко ји је ра дио 
у са ста ву Љи ља на Шоп (пред сед ни ца), Мар јан Ча ка-
ре вић и Ср ђан Ср дић, од лу ку је до нео јед но гла сно. У 
нај у жем из бо ру за ово углед но књи жев но при зна ње 
на шле су и се и књи га при ча Пре по зна ва ња Ја сне Ди-
ми три је вић, као и ро ман Ла гер Љу бо ми ра Ко ра ће ви-
ћа. У са оп ште њу жи ри ја на во ди се да је Ан ђео атен
та та је дан од вр ху на ца у обим ном ро ма неск ном 
опу су Све ти сла ва Ба са ре, те да у ње му иш чи та ва мо 
све оне ква ли те те ко ји су овог ауто ра учи ни ли кла-
си ком са вре ме не срп ске ли те ра ту ре. Чла но ви жи ри-
ја сма тра ју да је на овај на чин на гра ђе на књи жев ност 
чи је су од ли ке из ван ред на ве шти на струк ту ри са ња, 
ве ли ка фор мал на ин вен тив ност, али и скло ност ка 
ра зло жној и уте ме ље ној про во ка ци ји. Сво јом пре по-
зна тљи вом, су пер и ор ном ду хо ви то шћу Ба са ра се и у 
овом ро ма ну су прот ста вља сва кој зло у по тре би исто-
ри је у днев но по ли тич ке свр хе и де кон стру и ше са уз-
ви ше ном ла ко ћом ка ко на ци о нал не, та ко и ин тер на-
ци о нал не ми то ве и ве ли ке при че.

На гра ду „Би ља на Јо ва но вић“ до де љу је Срп ско 
књи жев но дру штво, уз по др шку Ми ни стар ства кул-
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, за нај бо љу 
књи гу у про шло го ди шњој књи жев ној про дук ци ји. 
При зна ње је уста но вље но 2005. го ди не у знак се ћа ња 
на пре ра но пре ми ну лу књи жев ни цу и ми ров ну ак ти-
вист ки њу Би ља ну Јо ва но вић (1953-1996). 

Са оп ште ње жи ри ја за до де лу књи жев не на гра де 
„Би ља на Јо ва но вић“
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Предраг Тодоровић

ПесМа Мог деМоНсКог Брата

Алилуја одјекује брдима Трансилваније
јахач без главе промиче пределом од магле
за појасом му псећа вилица
из леђа му очи вире
а на коњу враном гаврани су гнездо свили
гракћу под небом тмурним.

Алилуја, алилуја, алилуја...

Хорда дивљих ратника промрзла мозга
рахитичних удова и ишчупана гркљана
кркља застрашујуће химне
мом демонском брату
који их све надлеће
шибајући бичастим репом
по леђима војски које му покорно служе.

Алилуја, алилуја, алилуја...

Остају за њима згаришта, 
робови, поклани и силовани
а они јашу све даље и даље
ка новим градовима, утврдима и манастирима.

Алилуја, алилуја, алилуја...

Брат мој се спушта на земљу
само онда кад му подведу младу
девицу, принцезу ил краљицу
обљубљујући их он шири
свој демонски накот
стотине, хиљаде браће и сестара
имам ја, брат и син његов.

Алилуја излази из монашког грла
док нестају олтар, иконостас, распело, храм...
последње алилуја из пререзаног грла
алилуја крвљу заливено
смехом демонским угушено
алилуја згажено на пепелишту
крвава ружа из жара светлуца
пепељава ружа последњег људског створа
рашчереченог коњима
латице још горе на стратишту

монах, црква, девица, ружа.

Алилуја, алилуја, алилуја...

визије НеБа и ПаКла

Плаче ли још увек дете Исус
Плачу ли још увек Јосиф и Марија
Плачу ли Јеремија и Јосија
Плачу ли Давид и Јов
Плаче ли мајка Крститељева
Плаче ли дете Хирошиме
Плаче ли старац Аушвица
Плаче ли жена Гулага

И ко чује тај плач?

Они који се од смеха тресу:
Цареви и фараони, Ироди и Јуде,
Велика Курва на змији зајахала
Џелат крвавих руку
Убица у тами скривен
Силоватељи и содомити
Сотонин пород, слуге Белзебубове,
Робови Молохови, Јеховини сведоци,
Крезови следбеници, Баалови делатници
Огрезли у блуду и греху.

Онај који плаче
Не чује оног који се смеје.
Онај који се смеје 
Не чује оног који плаче.
Небо и земља се спајају
Само кишом, огњем и муњом
Рај и Пакао се не дотичу
Осим у сновима
Тридесет сребрника за један пољубац
И за вечни пад
Распеће за један пољубац
И за вечни успон
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Визије Неба и Земље
Светлости и таме
Анђеоског и демонског
Херојског и божанског
Лепоте и страхоте
Узлета и посрнућа
Дедала и Икара
Еве и Адама
Каина и Авеља
Златног Доба претвореног у Атомско
Рајско у нама, анђеоско и невино
Претворено у црнило,
Пустош, прах, бездан
Све зарад лажног сна 
О моћи, богатству, вечности.

Мрачни работници, мрачно доба
Ђавољи накот у колу среће
И Велики Пајац с маском Божанства,
Његове Светости, засео у Светој Столици
Око њега витлају се демони и вештице
Ковитлају се опатице и кардинали,
Свијају се гмазови и аспиде,
Врве гамад и штакори
И нико не хаје за крваве сузе
На киповима Светаца
Нико не хаје за срушене храмове
Нико не хаје за убијену децу
Нико не хаје за успон
Месечевог српа 
На крвавом небу Истока
Јер су им утробе пуне ђаконија
Постеље пуне блудница и дечака
Џепови пуни дуката
А уста лажи.

Проклети уништитељи свега
Светог и божанског
Људског и рајског
Убице Христове
И ваши дани су одбројани
И ваши сати су откуцани
И ваше мере су измерене
И ваше место вас чека
Доле у понору
Где смеха више нема
Ничег људског
Само чудовишта налик вам
Окружују Звер, Господара вашег. 

КосМиЧКа ПУКотиНа: КртиЦе

Пробијамо се кроз живот попут кртице у тунелу,
слепи и усамљени.
Попут кртице копамо судбину нашу,
истражујемо корене и жилице,
јуримо бубице и чекамо нечије оштре зубе
да нас задаве.
А и кад изађемо на површину,
слепи, нити видимо нити чујемо друге,
једнако слепе и глуве.
Посматрају нас месец и звезде
и чуде се нашој упорности:
рупа овде, рупа онде, па надгробна хумка.
И све то у космичкој пукотини,
у бездану неком тамном
подно неба тмурног
у сновиђењу магловитом:
рупа овде, рупа онде, па надгробна хумка.

НариЦаЉКа

Ко ли ми те жубором однесе
Мило чедо моје
Девичанско посело на изгарцима шуме
Љиљан и зова удружени миришу.

Ко ли ми те узе свакојака срећо
Прело се чује женско
Негде ту поред гробља мушког
Фрула пастирска, а стада нема.
Ој, повесмо се разби о трн.

Ко ли ми те смрачи светло моје
Кад си опстајало у зденцу бистром
На Раковој обратници
Зима у долу сече крошње
Пуцају звона прскају зенице
Фрула одоздо зове.

Ко ли ми те заведе звездо прскосна
Иду нарикаче селом лелечући
Само што нису пред врата
А врата отворена широм
Промаја пуста промаја
Кикот змија и огар
Ватра угашена.

Ко ли ми те пренесе жедна
Преко воде големе
Завејано услишено покајано
Ноћна Веда кључа поскакује
Дозива вришти
Мој зелени брате
После те нема нема
Како?
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Је ли ца Жи ва но вић
При Ча о Про Шло сти и При Ча  
за БУ дУЋ Ност

Ју на ку при че ста ло је до то га ко ће ње го ву при чу про-
чи та ти. 

Као што за ми шља свог при по ве да ча, та ко за ми шља и 
свог чи та о ца. Јед ног је ди ног. Не иде ал ног већ кон крет ног, 
из ми шље ног или ствар ног све јед но.

Тај на књи жев но сти, ве ли ке књи жев но сти, ко ја се 
углав ном пи ше за прет ке и са вре ме не чи та о це, је сте у то ме 
што се она у ства ри пи ше за по том ке, не бли ске, по зна те, 
већ да ле ке, не по зна те.

(Пи шче ве бе ле шке, Чи та лац)

Књи жев но де ло Ми ли са ва Са ви ћа, још од сво јих по че-
та ка, на ме ње но је чи та о ци ма бу дућ но сти. За књи жев ност 
нај ва жни јим. 

Го во ре ћи да нас о на гра ђе ном ро ма ну La sans pa re il le, 
не ће мо от кри ти све ње го ве при че. Чак ни ње гов крај. Не ке 
ће са че ка ти бу ду ће чи та о це. Ро ман, у чи јој је осно ви јед на 
љу бав на при ча, да ле ко је од обич ног љу бав ног ро ма на. То 
је ро ман ме та мор фо за, у ко ме се су сти чу ка ко мо ти ви, та-
ко и по ступ ци, књи жев не тра ди ци је и књи жев ни ју на ци, 
про стор и вре ме, сно ви и зби ља. Чи та ње овог ро ма на, као 
и жи вот глав ног ју на ка, за и ста је „про жи вља ва ње на пи са-
ног и осли ка ног. Па и од са ња ног“. Та ко ро ман, као ве ли ки 
умет нич ки ди ја лог, исто вре ме но ег зи сти ра и као по се бан 
при по вед ни свет. 

У ње го вој осно ви је љу бав на али и рат на при ча. Пр ва 
је ис при ча на у увод ној це ли ни „Љу бав но пу то ва ње То-
ска ном“, а дру га се от кри ва у до да ци ма. Нео бич на ком-
по зи ци ја за сно ва на на бро ју де сет, од но сно сто, при зи ва 
Бо ка ча, са ко јим у ро ман ула зе и раз ли чи то сти ли зо ва ни 
при по ве да чи. Глав на при ча ро ма на, са мо на лик „це ло фан-
ском љу бав ном омо ту“, тре ба да пред ста ви чи сту, не сва ки-
да шњу љу бав без ин те ре са, у књи жев но сти по зна ту још од 
ан ти ке. Та ква љу бав је, ка ко ка же при по ве дач, мо гу ћа „ако 
се не зна пра ви иден ти тет дру гог, во ље ног“. И та ква љу бав 
и са ма по ста је пре ру ша ва ње. У на ра тив но ди на мич ном и 
пу то пи сно обо је ном увод ном де лу, ју нак и ње го ва дра га, 
пра те ћи То ска ном Ми ло ша Цр њан ског, уз де ла ре не сан-
сних, али и умет ни ка ка сни јих епо ха, гра де вла сти ту љу-
бав ну при чу. У да љем то ку ро ма на ис пи су ју је жан ров ски, 
те мат ски и сми са о но раз ли чи ти тек сто ви, име но ва ни као 
до да ци – при че, обич не и цр не, сно ви, есе ји, пи шче ве бе ле-
шке, пи сма... Пла во ко си и Пла во ко са, Пам пи не ја, Фран че-

ска, Са ло ма, Ана, Ема и, ко нач но, Да фи на, са мо су не ки од 
ли ко ва ко ји ма ју на ки ња ро ма на гра ди и скри ва свој иден-
тит, са мо не ка од по сто је ћих пре ли ва ња ко ји ма се и свет 
ро ма на пре о бра жа ва.

На кра ју пу то пи са Љу бав у То ска ни Цр њан ски ка же да 
је „све што се ви ди про ла зно“ и да „уну тра, у на ма, не ка 
жар др жи свет, не про мен љи во и не пре кид но“. На сли чан 
на чин и Са ви ћев ју нак по ми шља да „је ди но из ми шље ни 
свет по се ду је не ки сми сао“, „овај ствар ни, ма ло или ни ма-
ло“. У све ту ко ји је „зло и опа сно ме сто“ и у ко ме нас „је ди-
но пре ру ша ва ња мо гу спа си ти од злих гра бљи ви ца“ ње гов 
ју нак тра жи „пра ви об лик за пре ру ша ва ње“. По ста је Ха-
сан. У рат ној при чи. На го ве шта ва ју ћи већ пр вом ре че ни-
цом да „та мо, у мом за ви ча ју са да цве та ју јор го ва ни“, при-
по ве дач ус по ста вља гра ни цу из ме ђу та мо и ов де, за ви ча ја 
и ту ђи не. Ју го сла ви ја и Бе о град исто вре ме но су то по ни ми 
за ви ча ја, Ита ка ју на ка, али и сим бо ли стра да ња од ко јих 
тре ба по бе ћи. Иако у по за ди ни, јер су је дав но ис при ча ли 
Хо мер и Вер ги ли је, рат на при ча де лом и по кре ће ро ман и 
сто ји на ње го вом за вр шет ку. За глав ног ју на ка она је про-
шлост, али и бу дућ ност, оно че му се вра ћа. Иако у по след-
њем од де сет мо гу ћих за вр ше та ка ју нак стра да на Ко со ву, 
за ро бљен „у тре шња ру у пу ном цва ту, без ијед не пти це“, 
пи сац оста вља чи та о цу мо гућ ност да то не при хва ти. За то 
му и по зајм љу је име Се ли мо ви ће вог ју на ка Ха са на, дру га 
„ка кав се са мо мо же по же ле ти“. Јер „не ма про бле ма у овом 
ру жном и злом све ту ко ји Ха сан не мо же ре ши ти“. Та ко, 
по ред Бо ка ча и Дан теа, Тол сто ја и Че хо ва, Ови ди ја и Пи-
ран де ла, Цр њан ског и мно гих дру гих, и Ме ша Се ли мо вић 
по ста је је дан од књи жев ни ка чи ји се умет нич ки свет угра-
ђу је у ро ман. 

На слов ро ма на, по бе ле шци ауто ра, упу ћу је на не сва-
ки да шњу, нео бич ну, не у по ре ди ву љу бав ну при чу. Ме ђу-
тим, он се мо же ве за ти и за ро ман у це ли ни ко ји од сту па 
од тра ди ци о нал ног, пра во ли ниј ског чи та ња. Узи ма ју ћи да 
је игра „оно што чо век уме бо ље и леп ше од свих жи вих 
би ћа“, пи сац се не сум њи во игра са чи та о цем, не пре ста но 
ис пи ту ју ћи и про во ци ра ју ћи ње го во чи та лач ко ис ку ство. 
Игра се и глав на ју на ки ња са во ље ним: док бе жи од свог 
иден ти те та, от кри ва се у они ма ко је по зајм љу је. И у при-
ча ма. Кре та ње кроз ро ман је стал но из ме шта ње, од та мо, 
за ви ча ја за хва ће ног ра том, до ов де, че сто нео д ре ђе ног, 
на ро чи то у за вр шни ци. То из ме шта ње ви дљи во је и у ли-
цу из ко јег се пи ше ро ман. Ју на ки њи не при че и ју на ко ви 
сно ви, пи шче ве бе ле шке и не пре кид ни гла со ви књи жев не 
про шло сти, на го ве шта ји и алу зи је отва ра ју мо гућ ност за 
ин ди ви ду ал на ту ма че ња и по себ не при че. И сва ко чи та-
ње је по себ на при ча. И не ма истих при ча. А опет, чи та ју ћи 

Милисав савиЋ
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ро ман, из но ва се по на вља при ча о стра да њу, та ко бли ска 
и при по ве да чи ма и чи та о ци ма. Из ме шта ју ћи ју на ка из 
рат них ужа са де ве де се тих го ди на и да ју ћи му но ви иден-
ти тет, при по ве дач га не ли ша ва пат ње, тра гич не суд би не 
и те шких се ћа ња. Оде ва ју ћи сво ју ју на ки њу у раз ли чи та, 
ка ко сли кар ска, та ко и књи жев на об лич ја, при по ве дач је не 
осло ба ђа цр них при ча са ко ји ма жи ви. По ста ју ћи Ха сан, 
ју нак не пре ста је да бу де онај од ра ни је. Та ко „це ло фан ска 
љу бав на при ча“ пре ра ста и у не што дру го, у при чу о иден-
ти те ту, стра да њу, се о ба ма. По ста је при ча о про шло сти и 
при ча за бу дућ ност. Упр кос свим жан ров ским и стил ским 
по и гра ва њи ма ро ман је ја сан, ра зу мљив, отво рен за чи та-
ња и ту ма че ња. Исто вре ме но, пост мо дер ни стич ки кон ци-
пи ран, тра же ћи чи та о ца бу дућ но сти, ро ман ни на јед ној 
сво јој стра ни ци не од сту па од те зе да чи ста љу бав по сто ји, 
да пре ру ше на мо же оп ста ти и у злом и опа сном ме сту и да 
се, ка ко је ре као је дан Се ли мо ви ћев ју нак, тре ба од лу чи-
ти за љу бав – „ма ње је исти ни то, ма ње вје ро ват но, али је 
пле ме ни ти је“. И за то је, ка да по гле да мо и жи вот и књи жев-
ност, и да нас и у сва ком тре нут ку про шло сти, те ма на гра-
ђе ног ро ма на la sans pa re il le.

Урош Ђур ко вић
(Не)УПо ре ди ва
Ми ли сав Са вић, La sans pa re il le, Аго ра, Зре ња нин, 2015.

У лек си ко ну од сто пој мо ва, по след њем де лу књи ге, под 
од ред ни цом „La sans pa re il le“ сто ји: „Та ко су зва ли Си мо не-
ту Ве спу чи. У зна че њу: не у по ре ди ва, без прем ца, нај леп ша. 
На слов ро ма на алу ди ра на глав ну при чу, нео бич ну, не сва-
ки да шњу, сом на бу лар ну. Па и до не кле на глав ну ју на ки њу, 
не не у по ре ди ву као ле по ти цу, већ по сво јој ствар ној или 
из ми шље ној би о гра фи ји.“ Си мо не та Ве спу чи је пра ва пе-
трар ки стич ка ле по ти ца. Бо ти че ли је ва му за и мо дел, по све-
му су де ћи. Њен лик си ја са мно гих ње го вих де ла, од ко јих 
је нај по зна ти је „Ра ђа ње Ве не ре“. Ме ђу тим, Си мо не та уми ре 
са 22 го ди не, a Бо ти че ли за вр ша ва сли ку го ди на ма ка сни је. 

Ра до зна ли и не по вер љи ви ду хо ви по сум ња ли би у по-
сто ја ње ове ле по ти це. То, ме ђу тим, не ће мо чи ни ти овом 
при ли ком. Јер, кљу чан је ре зул тат – Си мо не та Ве спу чи је, 
у об ли ку ка кав да нас по зна је мо, уба шти ње на у веч но сти. 
Све оста ло је ма ње бит но. La sans pa re il le је ве што про сла-
вља ње исто ри је књи жев но сти, ње не су шти не, ње не ег зи-
стен ци јал не ми си је; по ли фо ни скуп ко ји раз ба ру ше но и 
ра ди јал но стру ји на ви ше рав ни чи та лач ких оче ки ва ња. 
А Ми ли сав Са вић је из у зе тан при по ве дач – ду хо вит, сли-
вен, убе дљив, бр зо чи тљив, а исто вре ме но и вр сни кро ти-
тељ књи жев не ен тро пи је с ко јом му ку му че мно ги ве ли ки 
пост мо дер ни сти (би ло они ко ји се са ми та ко на зи ва ју, би-
ло они ко ји су та ко на зи ва ни). 

Свет овог ро ма на је исто вре ме но су ма нут, бе за злен, 
увер љив и смр то но сан. Он ни је ис ка зан кроз јед но ли ниј-
ски на ра тив, већ кроз ша ре но ли ко ви ше гла сје. Вид но је 
сла вље ње мо гућ но сти, осли ка ва ње (мо гу ће) ат мос фе ре ко-
ја оби та ва не где из ме ђу (не)за ни мљи во сти сва ко дне ви це и 
ту роб но сти бли ске нам рат не исто ри је. Згр че ни (псе у до)
на ра ти ви че ка ју спа си те ља – чи та о ца, не би ли их овај ожи-
вео и осло бо дио са у че ству ју ћи у ли те рар ном по ду хва ту. 

У про це су чи та ња као ства ра ња, та ко, с јед не стра не 
на ла зи се по ме ну ти чи та лац, док са дру ге стра не сто ји пи-

сац, уте ме љи вач осми шље ног све та чи ја је ре пре зен та ци ја 
обо га ће на из у зет ном се лек ци јом, ко ја из и ску је је дан, за ову 
при ли ку по тре бан али огра ни че ни ка та лог. Да кле, пи сац не 
на сту па сам, већ је при ви ле го ван да уз се бе но си ис ку ства 
Бо ка ча, срп ског фол кло ра, Цр њан ског, Мон те ња, Ка за но ве, 
Хо ме ра, Се ли мо ви ћа, Би бли је, То ма са Ма на, Дан теа...

Бо ка чо ви при по ве да чи1, бе же ћи од све при сут не по ша-
сти ку ге од ла зе у сво је вр сни ар ти стич ки ег зил, при по ве да-
њем по но во да ју ћи сми сао све ту ко ји се рас па да. Оно што 
по сто ји са мо у сфе ри мо гу ћег, ве штим об ли ко ва њем, три-
јум фом фор ме, по ста је трај ни део на шег ис ку ства. Ствар-
ност ко ја по ку ша ва да се из ми го љи свим об ја шње њи ма би-
ва ис пу ње на на ра ти ви ма ко ји би чи ни ли жи вот сно шљи-
вим. Та кве на ра ти ве мо же мо зва ти иден ти те ти ма. 

Глав ни ју нак овог ро ма на Ха сан Пр ти нац у по тра зи 
је за иден ти те том: на ци о нал ним, вер ским, род ним, по-
ро дич ним, пси хо ло шким. Ње го ва ку га је рат, рас па да ње 
ушу шка ног све та не ка да углед не и озбиљ не зе мље. Чак би 
се мо гло ре ћи да он ни је у по тра зи, већ у (не до вољ но успе-
шном) бе гу од иден ти тетâ. Гу бе ћи се у из гу бље ном вре ме-
ну, за вр ша ва у Ита ли ји, тач ни је у жи во пи сном пу то ва њу 
То ска ном. Ни жу се ли ко ви, је зи ци, гла со ви, ути сци, ис-
ка за ни у раз ли чи тим мо ду си ма. Мај стор ска фор ма је по-
што ва на: де сет оде ља ка (Про лећ но пу то ва ње То ска ном, 
При че, Цр не при че, Сно ви, Есе ји, Пи шче ве бе ле шке, Пи сма, 
За вр ше ци ро ма на, Фу сно те и Ин декс) са др же по 10 при ча, 
док су по след ња два де ла ис ка за на сва ки кроз 100 пој мо ва.

Овај „ро ман у згло бо ви ма“, ка ко се на зи ва у јед ном ин-
тер вјуу2 не мо ра се чи та ти ли не ар но, а аутор из два ја та ко-
зва не спо ре, од но сно, па жљи ве и бр зе, не стр пљи ве чи та-
о це.

Ја сам се, овај пут, убро јао ме ђу не стр пљи ве. А ово де ло 
ће, пред ви ђам, тек има ти па жљи ве и те мељ не чи та о це. Те 
упра во овај ро ман, у не скла ду са сво јим на зи вом, тре ба упо-
ре ђи ва ти: чи та ти у по ре ђе њи ма ни ти раз гра на тих ин тер-
тек сту ал них ру ка ва ца. Упо ре ђу ју ћи до ла зи мо до оно га што 
је те мељ оно га што је за и ста не у по ре ди во а све при сут но у 
сва ком ква ли тет ном де лу – до вред но сти књи жев ног де ла.

По сле све га, мо жда би тре ба ло ис та ћи још два ути ска. 
Је дан је ве зан за мно штво ауто по е тич ких (и ауто би о граф-
ских, мо гу ће) ис ка за, из у зет но жи вих, лу цид них и те о риј-
ски ре ле вант них. Овај есе ји стич ки, го то во по ле мич ки слој 
ро ма на тре ба да бу де пред мет по себ не и мно го де таљ ни је 
ана ли зе. 

Та ко ђе, сти че се ути сак да је овај ро ман пи сан (и) да бу-
де пре во ђен. Он је ефек тан увод у фун да мен та ли зам бал-
кан ских ши зо фре ни ја. А при по ве дач је опре зан, исто вре-
ме но део све та фик ци је (не при стра сни при стра сник) и не-
ко ко су ве ре но и це ло ви то по сма тра и бе ле жи по сма тра но, 
ме ша ју ћи га са уми шље ним и мо гу ћим. Би ла би ште та за-
вр ши ти без по ми ња ња мо ти ва љу ба ви, из у зет но ва жног за 
овај ро ман. Без еро са не би би ло ни љу ди, па са мим тим ни 
књи жев но сти3. Као по себ но за ни мљи во ме сто ис та као 
бих мо ме нат са мра ви ња ком. Ко про чи та, схва ти ће.

1 О при по ве да чи ма Де ка ме ро на у ро ма ну по гле да ти: „La sans pa re il le“, стр. 
152–156.
2 http://www.po li ti ka.rs/scc/cla nak/330398/Ro man-sa-de set-zglo bo va-za-ci ta-
nje-u-jed nom-da hu
3 При мет но је, ни ма ло слу чај но, сла вље ње жен ског ро да, при сут но ка ко 
код Бо ка ча та ко и код Са ви ћа.
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ха саН – во диЧ из таМ Ног ви ла је та

По Ну ру ди ну, глав ном ју на ку Дер ви ша и смр ти свет је 
там ни ви ла јет. За хва тио или не за хва тио ка ме ње под но га-
ма, до ђе му на исто: то ка ме ње ни је зла то већ зло. За раз-
ли ку од на род не при че, из Се ли мо ви ће вог ви ла је та не ма 
из ла за. Чо век је увек на гу бит ку. 

Ну ру дин је ком плек сан лик. Сав у про ме на ма, у ан ти-
но ми ја ма. Кон тем пла ти вац из ра ста у чо ве ка ак ци је, по ву-
че ни де ривш по ста је по бу ње ник, ру ши тељ вла сти пре тва-
ра се у са мо др шца. Уву чен је у вр тлог па ра док са и из не на-
ђе ња: не ма прав де та мо где би тре ба ло да је бу де, гра ни ца 
из ме ђу исти не и ла жи, по ште ња и по дло сти вр ло је тан ка, 
мр жња и љу бав че сто ко ра ча ју под ру ку, као брат и се стра. 
Основ ну те зу да је до брог ма ло у све ту Ну ру дин ће за др-
жа ти до по след ње стра не свог те ста мен тар ног днев ни ка, 
али ће је до пу ни ти и са зна њем да до брог не ма ни у њем 
у са мом. Ње го ва ис по вест до брим де лом сво ди се на то да 
при кри је или угу ши зло у се би. А та ис по вест већ на по чет-
ку от кри ва ерот ске, чул не на го не ко је у по бо жном дер ви-
шу бу ди про ле ће. И на ста вља се про ва лом гре шних ми сли 
пре ма ле пој ка ди ји ни ци, те им пли цит ним при зна њем да 
је бе гун ца ко ји се на крат ко скло нио у те ки ју он у ства ри 
при ја вио по ли ци ји. Ну ру дин је сте про тив вла сти, али је 
ру ши не ча сно, сплет ка ма и ла жи ма, упра во оним на че му 
та власт по чи ва. И ни је ни чу до што ће се он, кад се до мог-
не вла сти, на ста ви ти да се слу жи истим сред стви ма.

За вр шни Ну ри ди нов мо рал ни пад је из да ја свог нај бо-
љег при ја те ља Ха са на. Чо ве ка ко ји му је ви ше зна чио не го 
уби је ни брат. Из да је га на да ју ћи се да ће та ко спа си ти свој 
жи вот. „Хо ћу да жи вим, ма шта да се де си, хо ћу да жи вим, 
на јед ној но зи до смр ти, на уској ли ти ци до смр ти, али хо-
ћу да жи вим“, ва пи упла ше ни Дер виш. Да би спа сао гла ву, 
по це ну да дру гом, бли ском би ћу оду зме жи вот, Дер виш се 
по ка зу је у пу ној бе ди ого ље не ег зи стен ци је.

Је ди ни све тао лик у ро ма ну, ко ји оста је до сле дан се би 
од по чет ка до кра ја, је сте Ха сан. Чо век је ак ци је, пот пу на 
су прот ност ко ле бљи вом Ну ру ди ну. Успе шно ми ри „жи вот 
и пра ви ла“. Не ма за ње га не ре ши ве жи вот не си ту а ци је. 
Ли чи на ју на ка из на род не бај ке са ча роб ним шта пи ћем. 
Он је не ка вр ста de us ex mac hi ne у мрач ној дра ма тур ги ји 
жи во та. Жи вот на фи ло зо фи ја му је јед но став на: свет је-
сте ру жно и опа ко ме сто, те шко га је про леп ша ти и по бољ-
ша ти, али је мо гу ће учи ни ти га под но шљи вим за жи вот. 
А жи вот је из над сва ке иде о ло ги је и уве ре ња. Онај ко ји се 
од ри че осе ћа ња и стра сти, ужи ва ња и за до вољ ста ва, пу-
то ва ња и упо зна ва ња дру гог, као да ни је ни жи вео. Наш 
по раз, наш тра гич ни удес у све ту не мо же се из бе ћи, али се 
мо же, при вид но ако не ствар но, олак ша ти. 

Ха сан је, у ства ри, Ну ру ди но ва же ља, иде а ли за ци ја. 
Ње го во нео ства ре но, са ња но ја. Ну ру ди но ва тра ге ди ја је 
у то ме што он не мо же да са чу ва ни са ња ре ња о том свом 
иде ал ном двој ни ку, том би ћу из бај ке. Он сам уру ша ва 
сво је сно ве, а са мим тим ус кра ћу је се би на ду да је мо гућ 
из ла зак из там ног ви ла је та. Не из да је Ну ру дин Ха са на, већ 
се бе, оно нај бо ље и нај леп ше од се бе.

Ра чун о свом про ма ше ном жи во ту шејх-Ну ру дин ни-
кад не ће мо ћи да све де. На ве ћи ну те шких и муч них пи-
та ња не на ла зи по у зда не од го во ре. Ни жи ви ни мр тви не 
мо гу по у чи ти дер ви ша ка ко се уми ре без стра ха, без ужа са. 
Али ће дер виш ра чу не све сти у пи са њу, или с на дом да ће, 

за пи са ни, јед ног да на би ти све де ни. У пи са њу, „без ко ри-
сти за се бе и за дру ге“, Ну ру дин ће про на ћи мир. Пи са ње је 
про ду же так жи вље ња. Оно се ра ђа из по тре бе „ко ја је ја ча 
од ко ри сти и ра зу ма“. Са мо у пи са њу се мо же до се ћи то-
та ли тет би ћа. Са мо се у пи са њу ра ђа на да да ће по је ди нац 
раз мр си ти све про тив реч но сти свог тра гич ног по сто ја-
ња. Пи са њем се не ће шејх осло бо ди ти зла у све ту и у се би, 
али ће том злу по да ри ти ви ши, људ ски сми сао – нат пе ва-
ће га, ка ко би ре као пе сник. Пи са ње убла жу је удес чо ве-
ка на „стал ном гу бит ку“. Пи са њем, гр че ви тим тра же њем 
свог ли ца и на лич ја у „ко ви тла цу ма гле“, ис пи ти ва њем тог 
„чу да“ што но си ње го во име, Ну ру дин од се бе, пла шљи-
ве, ко ле бљи ве, пре вр тљи ве осо бе пра ви оног дру гог Ну-
ру ди на, нео ства ре ног, ка кав је мо гао да бу де. И у пи са њу 
је ди но та кав Ну ру дин, рас пет из ме ђу оства ре ња и же ља, 
ствар но сти и сно ва, људ ских и бо жан ских за ко на, љу ба ви 
и мр жње, тра је. Тек та да га има – ка ко би ре као Али-Хо џа. 
Са мо у при чи мо гућ је из ла зак из там ног ви ла је та или там-
не шу ме. Сва ка ко, са Ха са ном као во ди чем.

И он да је ја сно за што је Се ли мо вић на ја вљи вао ро ман 
Ха сан, ко ји на жа лост ни је сти гао да на пи ше. Та ко је срп-
ска књи жев ност оста ла ус кра ће на за за вр шни, тре ћи део 
сво је Бо жан стве не ко ме ди је.

Ми ли сав Са вић

Бе се да при ли ком до де ле на гра де  
„Ме ша Се ли мо вић“ за 2015. го ди ну.

Бо ри Но вра ње

Кад се по ме не ова ва рош на ју гу Ср би је, од мах се по-
ми сли и на ње га – пи сца. И од мах се уз име ва ро ши до-
да је и пи шче во. И сва ко ка же – Бо ри но Вра ње. Али то 
Бо ри но Вра ње ни су ва ро шке ули це, пи ја це, тр го ви већ 
Вра ње уну тар ста рих, га здин ских ку ћа, Вра ње са кри ве но 
од спољ нег све та ви со ким дво ри шним зи до ви ма. Јав но 
Вра ње не за ни ма Бо ру Стан ко ви ћу већ оно при ват но, по-
ро дич но, лич но. Не за ни ма га буч ни го вор чар ши је већ 
ша пат ко ји се од ви ја у по ро дич ним ода ја ма. Бо ра је пи-
сац ко ји во ли да ви ри кроз кљу ча о ни цу, да се са кри је у 
ор ма ну или ис под кре ве та, да се пре ру шен или као де те 
уме ша ме ђу же не, у то у њи хо вим ин тим ним тре ну ци ма, 
кад се че шља ју, уми ва ју, пре свла че. Од свих срп ских пи-
са ца Бо ра је нај жен ски ји. С њим код нас по чи ње жен ско 
пи смо.

Бо ри ни ју на ци, под јед на ко и же не и му шкар ци, у пер-
ма нент ном су су ко бу из ме ђу на го на и емо ци ја, с јед не, и 
дру штве них, по ро дич них кон вен ци ја, с дру ге стра не. Љу-
бав, пра ва љу бав обич но оста је нео ства ре на или за ко па на 
у ду би ни би ћа. Бо ри ни ју на ци уми ру, као га зда Мла ден, 
„ра ња ви и жељ ни“. Они су бо га љи те при гу ше не, спу та не 
љу ба ви. Истин ске емо ци је и стра сти у људ ском би ћу бу ди 
при ро да, пре све га то пла ноћ са ме се чи ном или за но сна 
вра њан ска пе сма, што до во ди до лу ди ла у кр ви. Ве ћи на Бо-
ри них ју на ка је на иви ци ин це ста или чи ни ин цест, јер је, 
бу ду ћи да оста је уну тар по ро ди це, ма њи пре ступ од оних 
дру гих, јав них. Не ке, пак, Бо ри не ју на ке нео ства ре на љу-
бав до во ди до гор ког са зна ња да им је мла дост не по врат но 
про шла. Оно што им је пре о ста ло од жи во та ни је ни шта 
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дру го не го жал за мла до шћу. Они су за „ста ро“, без об зи ра 
што се то „ста ро“ по ву кло у оне већ по ми ња не га здин ске 
ку ће, са да већ ору ну ле, за пу ште не, са де бе лом па у чи ном 
ко ја се хва та у угло ви ма та ва ни ца.

Пр вим књи га ма при ча Из ста рог је ван ђе ља и Ста ри 
да ни и ро ма ном Не чи ста крв Бо ра Стан ко вић је озна чио 
врх срп ске ре а ли стич ко-пси хо ло шке про зе. Иако из у зе-
та на, ван се риј ска књи жев на по ја ва, Бо ра је ипак пи сац са 
нај ма ње епи го на. Ње гов стил, ро го ба тан, у за ва ди са син-
так сич ким пра ви ли ма, би ло је те шко ими ти ра ти. Бо ра ни-
је пи сао, он се да вио, гу шио и гр цао у ре чи ма.

Јед на дру га ње го ва књи га, Бож ји љу ди, из вр ши ла је 
мно го ве ћи ути цај на по то њу срп ску про зу. Не са мо по 
то ме што је уве ла је дан но ви свет, свет про сја ка и су лу-
дих, „ни шчих“, већ што је про мо ви са ла крат ку фор му, са 
све де ним, шкр тим из ра зом, ко ја се, иако у ре а ли стич ком 
кљу чу, по ка за ла и по год на за ми стич но-ме та фи зич ка ви-
ђе ња све та. До Бо ре су бож ја ци пред ста вља ни као спо ред-
на, пи то реск на и из оп ште на по ја ва. Код Бо ре они су свет 
за се бе, ни шта ма ње вре дан од нор мал ног. Шта ви ше, тра-
гич но осе ћа ње жи во та из ра же ни је је код бож ја ка не го код 
обе сног га здин ског све та. Ме се чи на код њих не бу ди стра-
сти већ ле де ну је зу људ ске ег зи стен ци је. Њи хо ва пе сма ни-
је ја ди ков ка за про шлом мла до шћу већ раз го вор, не ја сан, 
не ра зу мљив, са ду ша ма умр лих. Тек са Бо ром не све сно и 
за ум но, као и већ по ме ну то ин це сту о зно, по ста је вред но 
при по ве да ња. Је ди но Бо ра и На ста си је вић ус пе ли су да се 
при бли же оно стра ном, го во ру мр твих. 

Бо ра ни је мно го др жао до књи жев них тех ни ка, иако је 
пи са ње сма трао му ко трп ним, го то во фи зич ким по слом. У 
ње го вом слу ча ју из у зе тан дар од и грао је пре суд ну уло гу. А 
све оно што до ла зи од Бо га, опи ре се – већ је ре че но – пот-
пу ном ту ма че њу и об ја шње њу. Са Ла зом Ко сти ћем Бо ра је 
је дан од на ших по след њих књи жев них ге ни ја. 

Не по сто ји ни је дан град у Ср би ји ко јем је, као Вра њу, 
при ра сло не ко пи шче во име. То зна чи да је Бо ри но Вра ње 
у срп ској ли те ра ту ри оста ло не пре ва зи ђе но, не по но вљи-
во. У сли ка њу тог ста рог Вра ња зна тан део ти че се „пу стог 
тур ског“. Бо ри на при ча је сте на ша, али она го во ри и о дру-
ги ма, те ти ме се по твр ђу је те за да су нај бо ља срп ска про зна 
де ла она ко ја опи су ју ме ша не све то ве бал кан ског про сто-
ра. Леп је осе ћај би ти у Вра њу, у ко јем је те шко раз ли ко ва-
ти оно ствар но и оно Бо ри но. Ов де се ствар ност и ли те ра-
ту ра не пре ста но ме ша ју, не сме та ју ћи јед на дру гој. У Вра-
њу се чо век осе ћа ушу шкан, за шти ћен, ма жен и во љен, као 
да се на ла зи у не кој чор ба џиј ској ку ћи, окру жен па жњом 
Бо ри них ју на ки ња: се ста ра, те та ка, стри на, уј ни. И ту се, 
док у про лећ ној но ћи sа ули це до пи ре му кли звук зур ли 
и за ум на, не ра зу мљи ва пе сма бож ја ка, лак ше под но си бол 
за мла до шћу или је за и дрх та ви ца соп стве не ег зи стен ци је. 
Свет вам до ђе као при јат но ме сто вред но жи вље ња.

Ми ли сав Са вић

Из го во ре но у Вра њу при лик ом до де ле на гра де  
„Бо ри сав Стан ко вић“ за 2016. го ди ну.
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ПОЕЗИЈА

Торвалд Bертелсен

веЧНост Уза зид

Никада не стижемо
до детета које не вришти
или телефона који ћути.

Лежимо мирно
с лицима од димљеног стакла
у данима када преградни зидови
потискују ваздух као клип.

С великом потешкоћом 
одвајамо усне једну од друге
и стављамо вечност уза зид.

Само муве података још зује
с унутрашње стране очних капака
док слушамо друге
како задржавају дах.

Катарза

Често сањам
како се будим сасвим бистар
и будим се у хаосу

оБесхраБреН

Без додира,
закључан у кучину мисли, борим се
до крви са отвореним вратима

НиШтавило

Час никакав
капање могућности
подрива бело сунце

сад сваКодНевНо

подрхтава блискост
у очекивању преминућа
Бесконачност свакодневице

Не лиЧНо

Смрт вољеног 
Црте лица се бришу у
самртном ропцу

леПтириЦа

Зевајуће кости
Збуњене птичијим пољупцима 
издишуће чежње

светло

Мирни пламен живота
неприлична незабринутост за 
звук убиства из заседе

ЖеЉеНи саН

Самоникли седмолист буја
Обесимо га у цвет 
међу звезде зида

одМрзавање

Капљице месечевих пупољака
Млазови кише на видику
Годови се дижу као чиреви

разведравање

Магле у планини
Водено огледало се бистри
спремно за небо
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ЧеКање

Водомар се стрмоглављује у воду
док локвањи заокрећу
своје слепо лице

Сутра ће се
зрно песка угнијездити
у фатаморгану

Тврда кап снега
мој је калеидоскоп

разговор са ПлавиМ КитовиМа

Љубав као и пријатељство
нити даје одговор
нити пита
захтева више
од разговора са плавим китовима
и враћа више од свега
не знајући вредност валуте

лУдило

Немир црне лиске*
као да ће и сутра бити
кругова на води

* Fulica atra (лат.)  птица мочварица из реда ждраловки, црног 
тела, белог кљуна и лисе.

иза огледала

На месту на коме нико не жели бити
трава сусреће прашину
са лептира

Избор песама из збирке Хаику мешавина
(Књижевни клуб Брчко Дистрикт, 2015)

Превела са данског Милена Рудеж

тор влад Бер тел сен (тхор валд Берт хел сен) је ро-
ђен 1948 у Саск бин гу (Sakskøbing) у Дан ској, где и 
да нас жи ви. Пр ву пе снич ку збир ку Uti dig i ti de (Пре
ран на вре ме) об ја вио је 2010, а по том још три књи-
ге по е зи је, нај но ви ју 2014. Ра ни је се ба вио пи са њем 
струч них књи га из исто ри је, по ли ти ке обра зо ва ња 
и ин фор ма ти ке. Та ко ђе је пре во дио струч не књи ге 
и бе ле три сти ку са не мач ког, ен гле ског, фран цу ског 
и швед ског.
Ње го ве пе сме су че сто фраг мен та ран над ре а ли стич-
ки пеј заж, а у ха и ку пе сма ма не ли би се да кр ши пра-
ви ла ха и куа, ако то од го ва ра са мој пе сми и су шти-
ни ства ри. Кључ но је да пе сма по ста вља тре ну так у 
пер спек ти ву у свом ми кро ко смо су и ши ри са зна ње у 
са да шњем тре ну нео че ки ва ним обр ти ма.
Тор валд Бер тел сен та ко ђе ства ра и из ла же ко ла же, 
ко ји ма илу стру је сво је књи ге.
Пе сме је об ја вљи вао у дан ском и швед ским но ви на-
ма, те у дан ским, ен гле ским и швед ским ан то ло ги-
ја ма, а не ке ње го ве пе сме и при ка зи ње го вих књи-
га об ја вље ни су бо сан ско-хер це го вач ком ча со пи су 
„Ри јеч“.
Од 2012. до 2015. био је пред сед ник „StORD-
strømmen“ (Ве ли ке РЕ ЧИ стру ја), ре ги о нал ног удру-
же ња пи са ца и илу стра то ра са остр ва Ло ланд и Фал-
стер. За тај рад га је Дан ско Ми ни стар ство за кул ту-
ру про гла си ло ва тре ном  ду шом на по љу кул ту ре у 
2014. уз сле де ће обра зло же ње: „Тор валд Бер тел сен је 
до бро вољ ним за ла га њем као пред сед ник удру же ња 
по ди гао кул тур ну са мо спо зна ју свог кра ја и иду ћи 
у пред вод ни ци ус пео да пре не се сво ју пре да ност и 
енер ги ју на дру штво око се бе.“
Тор валд Бер тел сен је та ко ђе уред ник две ано ло ги је 
удру же ња „StORD strømmen“, а при ре дио је и за јед-
нич ко чи та ње ха и ку по е зи је у ко ме је уче ство вао 
бив ши пред сед ник Са ве та Европ ске Уни је Ван Ром-
пуy 2012. На кон то га је уре дио ен гле ско-дан ску пре-
зен та ци ју дан ских ха и ку пе сни ка. У ју лу 2015. го ди не 
пред ста вио је 32 дан ска ха и ку пе сни ка у ис так ну тој 
ме ђу на род ној пу бли ка ци ји „The Ha i ku Fo un da tion 
World of Ha i ku“ са но вом про ши ре ном пре зен та ци-
јом, Da nish Ha i ku To day 2015, ко ја је при сту пач на на 
сај ту: http://www.rav ne roc kfor la get.dk/Rom puy%202.
ud ga ve%20A5%20En de lig.pdf
Fa ce bo ok pro fil https://www.fa ce bo ok.com/thor vald.
bert hel sen
Уче ство вао је на  4. ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу 
по е зи је у но вем бру 2015. у Брч ком, ка да су под на-
сло вом Ха и ку ме ша ви на у из бо ру и пре во ду Ми ле не 
Ру деж об ја вље не ње го ве пје сме из збир ки Пре ран на 
ври је ме (Uti dig i ti de), Стра шне го ди не (Hu lens år) и 
Сак ске бинг ме ша ви на (Sakskøbing Blan ding). 
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То ми слав Ма рин ко вић

Не до са ња Ни Жи вот

Кроз жи вот – онај жи вот ко ји му се ука зи вао као не под-
но шљи во ме сто на ко је се па да „с не ви них да љи на“ и 

„са очи ма зве зда“ – Вла ди слав Пет ко вић Дис је ви ше про-
ла зио као сен ка ко ја оли ча ва су штин ску те жи ну људ ског 
по сто ја ња, ма ње као те ле сно би ће оп хр ва но сва ко днев ним 
бри га ма, пот чи ња ва но земљским за ко ни ма и људ ским на-
ви ка ма.

Дис је пр ви пе сник ко ји је на ме не му ње ви то пре нео 
сво ју ви зи ју жи во та, што и ни је би ло нео бич но кад је реч 
о ве ли кој по е зи ји, с јед не; и мла дом пе сни ку ко ји тек учи 
да др жи пе ро у ру ци, с дру ге стра не. Ње го ви сти хо ви су ме 
на мах про же ли не ком не ја сном стреп њом, остао сам збу-
њен не са вр ше но шћу свог по гле да и пе сни ко вим уме ћем да 
све што ми се чи ни ло за там ње но и да ле ко учи ни до сти-
жним и из ре ци вим. 

Чу дио сам се с ко јом ла ко ћом је Дис у по е зи ји про ши-
ри вао по јам ствар но сти, ис ка зав ши зло коб ну слут њу ко ја 
је из јед на чи ва ла жи вот и смрт, обо га тив ши про стор ја ве 
еле мен ти ма сно ва, от кри ва ју ћи до та да не по зна ту „бо ју 

про ла зно сти ства ри“. Ство рив ши од све га то га свет „чи је 
вре ме не ма бу дућ ност ни са те“, ка ко ка зу је стих из ње го ве 
пе сме „Гроб ни ца ле по те“.

Су о чен са чу дом, са из ра зом ко ји пре Ди са ни ко ни је 
с то ли ко јед но став но сти и та ко су ге стив но и ма што ви то 
унео у на шу по е зи ју, оста ло ми је са мо да учим на па мет 
сти хо ве у ко ји ма се пе сни ко ва тај на, ко ја се нај ви ше до ти-
ца ла мрач них ви зи ја и сли ка оно стра них пре де ла, ста па ла 
са тај на ма и мо гућ но сти ма ко је по се ду је и скри ва пе снич-
ки је зик.

Да нас је већ муч но слу ша ти зло слут на пред ви ђа ња да је 
до шао тре ну так да се опро сти мо од пе снич ких књи га, јер 
ово вре ме, ка жу, ни је на кло ње но по е зи ји. Као да по е зи ја 
жи ви са мо од на кло но сти до ба и ње го вих сит них да ро ва. 
Као да се је зик по е зи је хра ни са обил не цар ске тр пе зе. За-
пра во, по е зи ја се су прот ста вља об ли ци ма при зем ног жи-
во та, учи нас сми слу и озбиљ но сти.  Не ма тих по год но сти 
ко је би је за у ста ви ле у по тра зи за но вим исти на ма и но вим 
спо зна ја ма. По е зи ја не на ста је из по тре бе да се при ла го ди 
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свом до бу, већ да по пу ни ње го ве пра зни не и убла жи ни-
шта ви ло ко је за со бом до ба оста вља. По ред то га, по зив 
пе сни ка, схва ћен она ко ка ко га је и Дис схва тао,  пре ко ра-
чи ва ње је пра га очи глед них по ја ва и пој мо ва, да би по глед 
об у хва тио не са мо ствар ност већ и над вре мен ске ви си не. 

Сви ма ко ји свој по глед упи ру ис кљу чи во пре ма днев-
ним ства ри ма, у чи јим жи во ти ма не ма ме ста за по е зи ју, 
мо же мо по ста ви ти пи та ње да ли би ло ко ја бе ле шка или 
до ку мен тар ни за пис мо гу са же ти је по све до чи ти исти ну о 
свом вре ме ну од Ди со вих сти хо ва: „раз ви ло се цр но вре
ме опа да ња/ На бу јао шљам и раз врат и по ро ци...“? Раз у-
ме се, њи хо во те жи ште ни је за у век оста ло у вре ме ну у ком 
су на пи са ни. Oви сти хо ви зву че и да нас као да се на њи ма 
још ни је осу ши ла штам пар ска бо ја. Да бисмо у пот пу но сти 
до жи ве ли њи хо ву ово вре мен ску ди мен зи ју, тре ба ло би их 
са мо упо ре ди ти са не ким на сло ви ма из да на шњих но ви на, 
по ру ка ма на бил бор ди ма, или ис тр пе ти бар по ла са та сти-
да, гле да ју ћи не ки од сва ко днев них те ле ви зиј ских пре но са 
људ ске про сто те и вул гар но сти.

Па ипак, сна га вр хун ске по е зи је пре ма шу је све ра за ра-
ју ће си ле јед ног вре ме на. Књи га Уто пље не ду ше Вла ди сла-
ва Пет ко ви ћа Ди са и по сле ви ше од јед ног сто ле ћа сто ји 
на бли ста вој по вр ши ни мо ра срп ске по е зи је. Иако је Јо ван 
Скер лић по ку шао да са сво јих не при ко сно ве них ви си на 
учи ни све да и књи га и оспо ра ва ни пе сник (чи ја га је ори-
ги нал ност пла ши ла) бу ду што ду бље по то пље ни у за бо рав, 
то се ни је до го ди ло. Па и жи вот Ди сов, пре ки нут тор пе до-
ва њем бро да „Ита ли ја“, на ста вио се пре ко ње го ве по е зи је 
ско ро као да ни је ни скре тао с пу та, јер је гра ни ца из ме ђу 
жи во та и смр ти већ би ла из бри са на. Зба цив ши ко пре ну ја-
ве у та ла си ма Јон ског мо ра, још дра ма тич ни је и убе дљи ви-
је су по че ли да од зва ња ју ње го ви сти хо ви: „за мном сто ји 
че га не мам, а пре да мном: / Мр тва про шлост са жи во том 
по кри ве на.“ А у „Пе сми без ре чи“ пи та ње ве ро до стој но-
сти ње го вог бо рав ка на зе мљи још ви ше је за о штре но:  „ 
...и дух спа ва. ја не пој мим са да / да л’ je би ло жи во та, 
и ка да?“ 

Мно ги па ра док си су обе ле жи ли Ди сов жи вот. Је дан од 
њих је тај да је ње му, ко ји ни шта ни је оче ки вао од бу дућ но-
сти, бу дућ ност ши ром отво ри ла сво ја вра та, да ри ва ју ћи му 
сла ву и ме сто у са мом вр ху срп ског пе сни штва. Пр во бит но 
оце ње не као из раз де ка ден ци је, ње го ве не пре ва зи ђе не пе-
сме, са оду ше вље њем су при хва та ле и сле ди ле њи хов мо-
дер ни стич ки ток све по то ње ге не ра ци је срп ских пе сни ка. 
У ни зу па ра док са вре ди по ме ну ти да је Дис, на пу стив ши 
за ви чај у ра ној мла до сти, био упу ћен на не из ве сна лу та ња, 
по ту ца ња и си ро то ва ња, да би, по сле свих упи је них да љи-
на и про жи вље них пат њи, ње го во име не рас ки ди во би ло 
ве за но за Ча чак и За бла ће. Од ла зе ћи из ње га и на шав ши у 
по е зи ји оно че га ни је би ло у жи во ту, Дис се за у век вра тио 
свом за ви ча ју. Пад у жи вот, с по чет ка пе сме „Там ни ца“, са-
да се ука зу је као при вре ме но ме сто бо рав ка, ода кле је во-
дио пут до дру гог, трај ни јег по сто ја ња, из ван вре ме на ко је 
је не ста ло у бу ри тра гич них исто риј ских до га ђа ја. 

И да на шњи дан је дан је од тих веч них и не про ла зних 
да на, ка да град Ча чак сла ви свог пе сни ка и обе ле жа ва 53. 
„Ди со во про ле ће“. Ка да сви ми на ста вља мо да  са ња мо Ди-
сов не до са ња ни жи вот.

Ча чак, 27. мај 2016.
Бе се да на до де ли Ди со ве на гра де

Бојан Тодоровић
зидаНа евроПа
први кондуктер нам није очитао карту
други кондуктер нам је показао лажну цркву
свако од нас има десет пари папуча
код праве цркве дечак туче магарца

сенке људи за које мислим
да ће нас убити
желе само наше папуче

бежимо у хладну ноћ
ходамо и падамо као птице
у рупу која греје
и греје

непредвиђена тела

ово су твоји пријатељи
а ово су њихови гробови
ово је наше венчање
и ја нисам присутан

кад изговараш речи
нико те не чује
не припадаш више овде
нити ишта теби припада

врати ми
све моје 
удове
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Иван Ми лен ко вић

о исКре Но сти, или:  
Бо р Ба за КНа Ус го ра

По ре Ђе ња
Дав но се ни је до го ди ло, мо жда још од вре ме на ка да је 

То мас Бе рн хард по чео да об ја вљу је пр ве сво је „бе рн хар-
дов ске“ ро ма не (По ре ме ћај, Мраз), или, не што бли же да-
на шњем вре ме ну, од при по ве да ка и ро ма на В. Г. Зе бал да 
(Ими гран ти, Аустер лиц), да је евр оп ску књи жев ну сце-
ну не ко де ло у то ли кој ме ри про же ло по пут ше сток њиж-
ја Мо ја бо р ба Ка р ла Увеа Кна ус го ра. Од мах би, ме ђу тим, 
тре ба ло укло ни ти раз ло ге за ола ка по ре ђе ња. Бе рн хар-
до ва за со пље на су бјек тив ност сна гу цр пе из оп се сив них 
по на вља ња, а упр кос из ве сном сте пе ну ре а ли зма ни ка ква 
ствар ност га не огра ни ча ва. Ње гов Глен Гулд, на при мер 
(Гу бит ник), ни је дру го до лик, књи жев на функ ци ја и са 
ве ли ким пи ја ни стом де ли тек име, а и то је, то име, та ко ђе 
део књи жев не игре. Ствар ност је еле мент уну тарк њи жев-
ног од но са, а не об ја шња ва лач ки мо дел. Нај зад, Бе рн хард 
је par ex cel len ce по ли тич ки пи сац. По ре ђе ње са Зе бал дом 
је још за во дљи ви је и убе дљи ви је, али и ту се по ја вљу је тај 
„ви шак“ по ли тич но сти: чак и ка да се по ли ти ка не по ја-
вљу је екс пли цит но ни у јед ној ре че ни ци при че или ро ма-
на, Зе балд пи ше на по за ди ни по ли ти ке. По ли ти ка је оно 
што осве тља ва ње го во пи са ње, а ствар ност је са мо да ле ки 
шум. Од Кна ус го ра је, ме ђу тим, по ли ти ка оно ли ко да ле ко 
ко ли ко и од јед но га Пру ста. Чак и ка да се упу сти у по ли-
тич ки го вор, Кна ус го ров при по ве дач је до те ме ре ба на лан 
да је че сто на про сто сме шан и с ње го вим се по ли тич ким 
не ко рект но сти ма и сма тра њи ма не мо же ни шта ура ди ти. 
(Отуд и на слов Мо ја бо р ба, упр кос не из бри си вом од је ку 
на Хи тле ров Ме ин Кампф, не уз не ми ра ва ни нај ма ње.) По-
ре ђе ње Кна ус го ра и Пру ста, уто ли ко, не са мо да је при ма-
мљи во не го је го то во и не из бе жно, али је исто вре ме но и 
пре бр зо. 

Сто го ди на по сле Пру ста, да кле, по ја вљу је се Кна ус гор 
ко ји, на из глед, по на вља Пру стов гест, ис пи су је је дан жи-
вот ула зе ћи у де та ље тог жи во та и у тој се ре кон струк ци ји 
оно га што је про шло осла ња, као и Пруст, са мо на је зик. И 
Пру стов и Кна ус го ров глав ни лик но се име на пи са ца, док 
Кна ус го ров лик има чак и пи шче во пре зи ме. Епи зо де из 
Кна ус го ро вих тек сто ва по кла па ју се, ка ко по твр ђу ју све
до ци и ка ко, уоста лом, твр ди и сам аутор, са до га ђа ји ма 
из не књи жев ног жи во та, док се, с дру ге стра не, тра га ње 
за оним не књи жев ним Пру стом пре тво ри ло у го то во за-
себ ну ди сци пли ну.1 У оба слу ча ја реч је о про шлом вре-
ме ну ко је пи сци, сва ки на свој на чин до ду ше, на сто је да 
за хва те, док се есе ји стич ки де ло ви пре пли ћу са „чи стом 
књи жев но шћу“, да би се слич ност по ја ча ва ла чак и спо-
ља шњим обе леж ји ма по пут ве ли чи не ро ма неск ног за хва-
та. Не сум њи во је да из ме ђу ова два пи сца по сто је слич но-

сти ко је су ви ше од слу чај но сти.2 Кна ус гор је, уоста лом, 
пи сао о Пру сту. Али раз ли ка из ме ђу њих ва жни ја је од 
ре че них слич но сти. Пруст тра га за из гу бље ним вре ме ном 
и про на ла зи га у чи ну пи са ња, у је зич ком ге сту ко ји до-
но си ма ло вре ме на у чи стом ста њу.3 Вре ме је, да кле, до-
хва тљи во са мо за је зик. Уто ли ко ни је ствар, на про сто, у 
се ћа њу, у то ме да ли до бро или рђа во пам ти мо, већ шта 
мо же мо да учи ни мо са је зи ком, те је уло га пам ће ња код 
Пру ста (као и код Зе бал да, уоста лом) дру го ра зред на. Но, 
по тра га за из гу бље ним вре ме ном исто вре ме но је и по тра-
га за исти ном. Сва но ва оп сед ну тост Оде том, Ма р се ло ва 
Жил бер том и Ал бер ти ном, њи хо ва са ти ру ћа љу бо мо ра, 
ни је дру го до гро зни ча ва по тра га за исти ном. Не, да кле, 
са мо ма ло вре ме на у чи стом ста њу, већ исти на ко ја се у 
чи сто ти вре ме на ствр дла као у ћи ли ба ру. Код Кна ус го-
ра, ме ђу тим, пам ће ње не игра ни ка кву уло гу, осим што 
ће се пи сац, а пи сци то ина че че сто ра де, по жа ли ти да 
сла бо пам ти (као и Пруст, или Каф ка), а он да ће, на рав-
но, да изр о ди књи жев но чу до ви ште ко је по чи ва упра во 
на за па њу ју ћем пам ће њу; и пам ће ње је, пре ма то ме, тек 
део књи жев не игре. Не уоча ва се да он тра га би ло за чим, 
а на ро чи то не за исти ном. По сто је код но р ве шког пи сца 
мо мен ти слич ни пру стов ској ма дле ни, по сто је бо је и уку-
си, чул ни под сти ца ји ко ји од ви ја ју се ћа ње, али они ни су 
за ма јац од ко јег све по чи ње, или ма кар од ко јег не што 
по чи ње. Упра во због то га, ме ђу тим, кри ти ча ри и те о ре-
ти ча ри као да су пот пу но за те че ни и као да упра во због 
то га, упра во за то што Кна ус гор не ну ди ни шта до вољ но 
чвр сто за шта би мо гли да се ухва те, они лу та ју и ну де ис-
тро ше не ин тер пре та тив не обра сце.

Исто вре ме но, фа сци на ци ја Кна ус го ром је го то во јед-
но ду шна. То не што што Кна ус гор ну ди јед но став но пре-
пла вљу је чи та ње, али за кри ти ча ре и те о ре ти ча ре оста-
је не у хва тљи во. Они се су сре ћу са оним ни шта на ко јем 
Кна ус го ро во пи са ње на ле же свом те жи ном. Оно „шта“ 
Кна ус го ро вог пи са ња – ње гов „оби чан“ жи вот, нај о ко ре-
ли ја сва ко дне ви ца – то ли ко је бли ско, то ли ко је ту, то ли ко 
је пре по зна тљи во да скри ва са мо се бе у сво јој пот пу ној ви-
дљи во сти. Отуд тај им пулс ко јем не мо гу да одо ле ту ма чи: 
Кна ус гор се ба ви три ви јал но сти ма. 

Мо гу ће је, да кле, иден ти фи ко ва ти Пру сто ве те ме. Још 
лак ше је иден ти фи ко ва ти Бе рн хар до ве те ме. Ко год нам од 
ве ли ких пад не на па мет, Зе балд или Фло бер, мо гу ће је ре-
ћи о че му они пи шу, на кон че га сле ди рас пра ва и о на чи ну 
на ко ји то ра де. О че му, ме ђу тим, пи ше Кна ус гор? И да ли 
је то на би ло ко ји на чин ре ле вант но за ре цеп ци ју Кна ус го-
ро вог де ла? По сле Фло бе ра ја сно је да те ма или са др жај не 
од ре ђу ју књи жев но де ло. Они, стр о го узев, не до ла зе пре 
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са мог пи са ња, већ их пи са ње ства ра. Да ли ће те ма при ву ћи 
па жњу за ви си од де ла, не од те ме. Али уто ли ко ви ше чу де 
ди ле ме ко је кри ти ча ри и те о ре ти ча ри ну де.

Про Ма Ша ји
Сме њу ју се две вр сте рђа вих ту ма че ња. С јед не стра-

не уоча ва мо ин си сти ра ње на Кна ус го ро вој искре но сти, 
што, ако се већ не ну ди као по зи ти ван мо ме нат („ва жно 
је би ти искрен“, „искре ност је иде ал“, „бу ди искрен“), оно 
је об ја шња ва лач ки мо ме нат ко ји, да бо ме, прет по ста вља 
аде кват но сти жи во та и књи жев ног де ла. Тој прет по став-
ци да књи жев но де ло на не ки на чин од го ва ра ствар но сти, 
од лич но па су ју при че о то ме да се све жи во и мр тво на-
љу ти ло на Кна ус го ра по сле об ја вљи ва ња књи га, да су га 
при ја те љи на пу шта ли, да су про тив ње га по кре ну ти суд-
ски по ступ ци, да га се фа ми ли ја од ре кла, а же на га оста-
ви ла и та ко да ље. Дру га ин тер пре та тив на стру ја не мо же 
да одо ли а да не по ме не три ви јал ност Кна ус го ро вих те ма. 
Он, да кле, пи ше о три ви јал но сти ма, о три ви јал ним те ма-
ма, чак не ни о те ма ма јер се то те мом не мо же на зва ти, 
то су го то во бе зна чај ни сва ко днев ни по те зи, али су, ето, 
то ме упр кос, ње го ви ро ма ни за па њу ју ће за ни мљи ви, чо-
век их не ис пу шта из ру ку и ка ко сад то. Нај зад, ту је и 
де се ти не (не)оче ки ва но до сад них раз го во ра са пи сцем, у 
ко ји ма је те шко про це ни ти ко је до сад ни ји: они ко ји пи-
сцу по ста вља ју пи та ња или сам пи сац. У тим раз го во ри-
ма не ма ни чег од ма ги је ко ја нас шче па од пр ве стра ни це 
Мо је бо р бе и не пу шта, ба рем ка да су у пи та њу два пр ва 
то ма пре ве де на на срп ски, што је укуп но хи ља ду стра ни-
ца. Да кле, по но во смо на пи та њу о по ре клу уз бу дљи во-
сти, а упра во то стал но вра ћа ње на по чет но пи та ње го во-
ри о не мо ћи ту ма ча да про ник ну у Кна ус го во ро во уме ће. 
(О ко јем, ва ља по ме ну ти, очи глед но ни шта не зна ни сам 

пи сац, али он о то ме ни не мо ра ни шта да зна, он зна да 
пи ше, ра ди то ђа вол ски до бро и од ње га то је и ви ше не го 
до вољ но. У јед ној ре пли ци при по ве да чев при ја тељ Ге јр, 
ина че пи сац, ре ћи ће: „Ти мо жеш од ла зак у кло зет да опи-
шеш на два де сет стра на а да се чи та о ци ма за ца кле очи 
од то га“, Мо ја бо р ба 2, стр. 127. И то је са вр ше но тач но. У 
пр вом то му при по ве дач чи сти упр ља ни ге лен дер у ку ћи 
сво је ба бе, то се чи шће ње, с па у за ма, про те же на не ко-
ли ко де се ти на стра ни ца, а чи та лац не же ли да то ика да 
пре ста не, то, чи шће ње ге лен де ра.)

Ка ко се, ме ђу тим, по сле постструк ту ра ли стич ке ин-
тер вен ци је уоп ште сме искре ност по ну ди ти као екс пли-
ка тив ни мо ме нат? Искре ност, као што је ре че но, прет-
по ста вља не ка кво по кла па ње ствар но сти и ро ма на, мо-
гућ ност не са мо да се утвр ди да оно што пи ше од го ва ра 
не ка квој ствар но сти, већ и мо гућ ност да нам ствар ност 
по слу жи као об ја шње ње књи жев ног де ла. Отуд све до ци 
и по ве ре ње у оно што нам пи сац ка же у ин тер вју и ма или 
тек сто ви ма о соп стве ном де лу. Али исти на ко ја се на та-
кав на чин до би ја – исти на је суд ског про це са (ва жност 
све до ка, ва жност по кла па ња чи ње ни ца и оно га што пи-
ше) и она о са мо ме де лу не ка же са вр ше но ни шта. Уоста-
лом, прет по ста ви мо да пи сац Кна ус гор ни је био искрен 
ни у јед ном тре нут ку. Шта би смо до би ли та квом тврд-
њом, или, за што да не, та квим са зна њем? Тврд ња о искре-
но сти, уоста лом, та ко ђе ни је ви ше од прет по став ке. Шта 
до би ја мо ка да на по чет ку ро ма на про чи та мо да су сви 
ли ко ви у књи зи плод пи шче ве фик ци је, да су, на про сто, 
из ми шље ни? Или, то ме на су прот, ка да на по чет ку фил ма 
до би је мо оба ве ште ње да је филм на пра вљен пре ма исти-
ни том до га ђа ју? Осим, да кле, бе зна чај ног пси хо ло шког 
под сти ца ја, не до би ја мо ни шта. Јер, увек смо ис пред де ла, 
по сто ји са мо текст. Уто ли ко сва ко ту ма че ње има јед на ку 
сна гу. Ни јед но ту ма че ње, ра чу на ју ћи и об ја шње ња ауто-
ра шта је хтео ка же, од но сно шта је ре као, не ма уна-
пред да ту пред ност у од но су на би ло ко је дру го ту ма че-
ње. Искре ност је, уто ли ко, тек је дан од еле ме на та ко ји је 
уву чен у игру ту ма че ња, али ње го ва но си вост је, у осно ви, 
ма ла, го то во бе зна чај на.

„Бит ка за Кна ус го ра“, за то, као да је тек по че ла. Пред 
на ма је уисти ну не што ве ли ко, не што што евр оп ска књи-
жев ност че ка већ не ко вре ме. Али том иза зо ву ту ма чи не 
од го ва ра ју. Не моћ но се вр те као да су при ве за ни за стуб 
оп штих ме ста или се вр те у оп штим ме сти ма као хрч ци 
у ста кле ној по су ди из ко је не уме ју да иза ђу. За то је уз бу-
дљи ва бит ка за Кна ус го ра, бо р ба за оно га ко је пре дао све 
што је имао, и из дао ко га је год мо гао и ко нас, док ју нач ки 
ју ри ши мо на ње го ве по ло жа је, с не чу ве ним мај стор ством 
не пре ста но из но ва осва ја. 

1 Због то га су се се ћа ња Пру сто ве до ма ћи це Се ле сте Ал ба ре, на при мер, 
пре тво ри ла у пр во ра зред но све до чан ство. Celéste Al ba ret, Mon si e ur Pro
ust, Ro bert Laf ont, Pa ris, 1973.
2 Упор. Adam Ki rsch, „In Pro ust’s Fo ot steps“, City jo ur nal, sum mer 2013; He-
r mion Hoby „Karl Ove Kna us ga ard: No r way’s Pro ust and a li fe laid pa in fully 
ba re “, Gu ar dian од 1. ма р та 2014; Jo nat hon Stur geon, „Bud di es With Ti me: 
Why Kna us ga ard Re ally Is Li ke Pro ust“, Fla vor wi re od 24. април 2015. У јед-
ном од ин тер јуа, ре ци мо, и сам ће Кна ус гор ре ћи да је „кла си чан пру сто-
вац“, „Com ple tely Wit ho ut Dig nity: An In ter vi ew with Karl Ove Kna us ga ard“, 
The Daily od 26. de cem bra 2013, раз го вор во дио Jes se Ba r ron.
3 Упор. Жил Де лез, Пруст и зна ци, пре вео Иван Ми лен ко вић, Пла то, Бе-
о град, 1998, стр. 52.
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ПОЕЗИЈА

Бојан Јовановић 

Нови вавилоН

јУтро Пре БУЂења 

Даље од места 
до којег ни слово не допире 
избледелим знањем о себи 
најављује се дан. 

У пакту са тамом 
нејако светло 
одлаже свитање. 

Заборављену победу 
памтим као пораз 
и у њеној горчини 
налазим отровну сласт. 

Већу од искушења 
даљег надања. 

Очекиван са Истока, 
ветар долази са супротне стране. 

Поиграва се пепелом подвига 
којима сам своју прерадио душу. 

Саздану од светла 
повратних слика. 

Препознајем остатке 
будућег времена. 

Уздижем се и лебдим 
над затрпаним извором. 

Плашећи страшило 
помућеног разума. 

исПовест с дНа 

У потпуном миру 
удваја се небо 
и на води исписују 
другачија имена ствари. 

Њена равнодушност 
увећава број обалских врба. 

Умножена уста односе 
промашене речи. 

На обалу пристижу 
завршни редови 
поверљивог писма. 

За стварну језерску дубину 
и исповест с дна 
лажни су таласи који разлажу 
одраз куће са брда. 

Пада димњак, нестаје кров, 
руше се зидови. 

Испливало камење 
међусобно се привлачи. 

Са заједничког темеља
израста храм неке нове вере. 

дрУги свет 

На овлаженом плафону 
излежава се 
доброћудна неман. 

Ђаво ће га знати због чега, 
Бог те пита зашто. 

Гледа ме нетремице 
док нису застали 
трептаји сенки. 

Њиховом сам тамом 
дописивао судбину 

Понела ме је вода 
у којој се удавила смрт. 
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На ову ме је донела страну 
где су попуцали печати 
и порушени мостови 
намамили бољег мајстора 
да је тачно представи. 

У соби пред његовом 
урамљеном стојим сликом. 

Заштићену стаклом 
у којем се огледа 
лежиште моје немани. 

Питање 

Летњи дани 
усред зиме. 

Криви се 
славска свећа. 

Од оног горе 
показује на оног доле. 

У дубокој пукотину 
у коју је пао део живота 
што ми је исклизнуо из руке 
и повукао да кренем за њим. 

Дођем до тебе, 
зацрњеног мојом тамом 
и замолим за помоћ. 

Хвалоспевом ти 
прилепљујем крила 
и скривам реп. 

Закопавам у себе 
што стварно 
мислимо теби. 

Кроз моја уста 
говориш што не желим. 

Саопштавам оно што није, 
прећуткујем што јесте. 

Пратиш ме, прислушкујеш, 
завирујеш у снове и међу речима 
налазиш сумњива места. 

Мојим рукама 
придржаваш свећњак 
из којег ме воштано 
надраста питање. 

изМеЂУ изБора 

Телевизор 
бачен у реку. 

Извирује 
из њеног плићака 
неоплођена истина. 

Разбијен екран 
најбољег 
од свих светова. 

Открива улаз у хад 
где чувао сам ум 
када небу одвале дно. 

Да махнитом 
само махну. 

И доживотни 
продуже му мандат.

О томе ће наштимоване 
певати сутрашње новине. 

И славити 
обнављање реда 
из којег изостала смрт 
себи је усред тока 
сигуран пронашла кутак. 
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ПРОЗА

Ми ра По по вић

лиЧ На ствар

Ни сам на чи сто. Да ћу умре ти, не ма ни ка кве сум ње, са-
мо, да ли је вре ме да о то ме ми слим? Ако је ве ро ва-

ти меј ло ви ма ко је при мам, тре ну так је пра ви. Не за раз-
ми шља ње о смр ти, већ о оно ме што по сле ње не ми нов но 
до ла зи. О са хра ни. У тим пи сми ма смрт се, до ду ше, ни кад 
не по ми ње, ма кар не том реч ју, би ло би то пре ви ше гру бо, 
уме сто ње обич но сто ји „бу дућ ност“, што ни је без ло ги-
ке. Али, ка ко је мо гу ће по за ба ви ти се са хра ном, а за о би ћи 
смрт? Ап стра хо ва ти је?! Не, ни сам на чи сто. Сва шта ми се 
вр зма по гла ви док окле вам да ли да са чу вам или уни штим 
по след њи мејл ко ји сам при ми ла на те му сво је са хра не, пре 
не го што одем код фри зе ра да пре фар бам бе ле из ра сли не. 
По се де ла сам већ у три де сет и пе тој, ота да ко су фар бам у 
бо ју нај слич ни ју мо јој при род ној, ке сте ња стој. Ста ра ни-
сам, чак из гле дам мно го мла ђа не го што сам, ни ка да ми ни-
ко ни је ре као да сам ма то ра, ни ти се та ко осе ћам. 

Раз ми сли ћу о све му на ми ру, Код Жа ка, ка жем се би и 
жур но за тва рам ко мју тер. Фри зер ски са лон уда љен је са мо 
не ко ли ко ста ни ца ме тро ом од мо је ку ће, али мо рам по жу-
ри ти да не бих за ка сни ла. Код Жа ка су ме одав но кла си-
ра ли ме ђу ћу тљи ве, ни ко ме не ће уз не ми ра ва ти док раз-
ми шљам. Шта ће мо да нас да ра ди мо, упи та ће ме Жак, а ја 
ћу од го во ри ти као обич но, што зна чи фар ба ње и ши ша ње, 
за пра во под ре зи ва ње ко се за сан ти ме тар-два, та ко да фри-
зу ра оста је иста, и то ће би ти сав наш раз го вор. Ту фри зу ру 
осми слио ми је Жак пре ви ше го ди на. Са да је са мо одр жа-
ва. Ко са ми је ме ка и ле пр ша ва, сред ње ду жи не, а ши шке 
ма ло кра ће, не пре ла зе обр ве. Ни шта спек та ку лар но, али 
при ли чи ми. Ши шке сва ка ко. Но си ла сам их од у век, и као 
де те. Пр во пи смо до би ла сам кад сам на пу ни ла пе де сет пет. 
Сти гло је баш не где око мог ро ђен да на, ма ло сам се штрец-
ну ла. По сла ла ми га је бан ка и то је би ло ко ли ко-то ли ко 
уми ру ју ће, ина че би све ли чи ло на не у ку сну ша лу. Бан ке 
се, ме ђу тим не ша ле. На све на чи не по ку ша ва ју да вам узму 
па ре. Стал но из ми шља ју но ве про гра ме. Тај но ви про грам, 
ба рем за ме не но ви, зо ве се Оси гу ра ње са хра не. Прет ход но, 
са ле та ли су ме око про гра ма Оси гу ра ње жи во та. Ње га сам 
до бро про у чи ла, али га ни сам при хва ти ла због кла у зу ле о 
„го ди ни до жи вље ња“. Не под но сим ни ка кве кал ку ла ци-
је са жи во том. За то сам сва та пи сма у ко ји ма ми бан ке и 
оси гу ра ва ју ћа дру штва ну де жи вот но оси гу ра ње, це па ла и 
ба ца ла. Го ди на ма већ ни сам до би ла ни јед но та кво пи смо. 
Ваљ да су по ши ља о ци схва ти ли да ни сам за ин те ре со ва на. 
Или су ме са мо ти хо пре ба ци ли из про гра ма жи во та у онај 
ко ји на сту па по сле ње га. Пи смо ко је ми је по сла ла бан ка 
с љу ба зном, су ге стив ном по ну дом да но вац бла го вре ме но 
уло жим у оси гу ра ње са хра не, го во ри ло је да је мо ја сум ња 
оправ да на. По це па ла сам га на сит не ко ма ди ће. Кад не кал-

ку ли шем са жи во том, не ћу ни са смр ћу. Ма да се то, из гле-
да, на исто сво ди.

Знам, не па да та ра чу ни ца сви ма те шко. Се ћам се да 
сам јед ном дав но у не ком бе о град ском књи жев ном ча со-
пи су про чи та ла при чу МЈВ на сло вље ну „Ма ма и оста ли 
тро шко ви“. Би ла сам вр ло мла да и МЈВ је био млад пи сац. 
При ча је го во ри ла о вра то ло ми ја ма мла ди ћа у на сто ја њу да 
иза ђе на крај са тро шко ви ма ко ји су из не на да на ра сли због 
са хра не, јер му је мај ка на пре чац умр ла. Ни је у тек сту би ло 
ни сен ти мен тал но сти, ни па те ти ке, а ни ни чег не до лич ног, 
иако се мај ка у ње му ко нач но све ла на тро шак. Мла дић је 
про сто, а и са мно го ду ха, из во дио пр ву ра чун ску гим на-
сти ку са мо стал не осо бе. Та ко сам не ка ко упам ти ла ту при-
чу. 

Ка да сам пре не ко ли ко го ди на сре ла у Бе о гра ду МЈВ, 
по ме ну ла сам му при чу „Ма ма и оста ли тро шко ви“, али он 
се ни је се ћао да ју је на пи сао. Во лео бих да је сам, до бро зву-
чи, ре као је гла де ћи ду гу, про се ду бра ду. Ни је има ло сми-
сла да га упи там да ли је при ча ауто би о граф ска, ни ти шта 
га је ин спи ри са ло да је на пи ше.

А шта ако је МЈВ (до кра ја оста јем убе ђе на да је он аутор 
при че) ан ти ци пи рао ствар? То се у књи жев но сти де ша ва. 
Мо жда сам баш ја та на ра то ро ва ма ма ко ја се ни је на вре ме 
по ста ра ла да оси гу ра свој по коп? Пра во пи ше у свим тим 
пи сми ма и меј ло ви ма: тре ба да по ште ди мо бли жње тро-
шко ва на ше са хра не. Ни је она сва чи ја ствар, она је лич на 
ствар. А опет, ни сам на чи сто.

Шта ће мо да нас да ра ди мо, пи та Жак. Као обич но, ка-
жем као обич но. Сме штам се у јед ну сло бод ну цр ве ну по-
лу фо те љу уз зид, на спрам цр них сто ли ца на ко ји ма пред 
сре бр ним огле да ли ма, огр ну те цр ве ним и цр ним ке це ља-
ма, се де же не и де вој ке чи је ко се су „у по туп ку“. Над њи хо-
вим гла ва ма, као пти це гра бљи ви це око пле на, ле те у цр но 
оде ве ни Жак и ње го ве по моћ ни це са ма ка за ма, чет ка ма и 
фе но ви ма у ру ка ма. Жак ла ким, бр зим по те зи ма се че ко су 
мла дој же ни, по то ме што јој гла ва је два пре ти че на слон 
сто ли це, ре кла бих да је сит ног ра ста, цуп ка у рит му роцк 
му зи ке ко ја се чу је са звуч ни ка, по вре ме но по ди же ша ку у 
ко јој по пут тро фе ја др жи је дан мо кар пра мен вла си и по-
ка зу је га у огле да лу же ни. Пра мен је дуг, црн, ух ја ко дуг и 
црн, као иш чу пан из по ки слог коњ ског ре па, мо ра да је та 
мла да же на од лу чи ла да ра ди кал но про ме ни фри зу ру, из-
глед. Же на се сме ши, а кад Жак те а трал ним по кре том ба ци 
на под ду ги пра мен ње не ко се, на сме је се гла сно. Сме је се и 
Жак, и ње го ве по моћ ни це се сме ју. Ат мос фе ра у са ло ну је 
ве дра, као што до ли ку је да ну уочи Пра зни ка.

На мер но сам по де си ла да да нас осве жим ко су. За Пра-
зник не идем ни куд, то је већ по ста ло тра ди ци ја от ка ко су 
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ми де ца од ра сла и оти шла од ку ће, а Јо ван от пу то вао на 
Онај свет. Али, као ве ћи на љу ди, хте ла бих да тог да на бу-
дем ле па. За раз ли ку од мла де же не ко ја ра до сно цвр ку ће 
под Жа ко вим ма ка за ма, ја не же лим да ме њам из глед, ни ти 
ишта у жи во ту. Мо жда ни од лу ка да поч нем да упла ћу јем 
но вац за сво ју са хра ну не би ни шта про ме ни ла. Ко зна? 
Ни сам на чи сто.

Да ли сте већ пред ви де ли ко ће пла ти ти тро шко ве Ва
ше са хра не, то бо же бе за зле но по ста вља пи та ње оси гу ра ва-
ју ће дру штво у нај но ви јем меј лу. За пи та њем сле ди по зив 
По ште ди те сво је бли жње! На па мет знам тај мејл у ко ме 
се, као и у дру гим слич ним, углав ном апе лу је да упла та ма 
у фонд за са хра ну за шти ти мо бли жње од тро ше ња па ра на 
на шу лич ну ствар. Као да би их баш то за ви ло у цр но, ни-
ка ко жа лост за по кој ни ком.

Жак се окре ће ка ме ни и мо ле ћи во ме гле да. Од се ца ње 
мла де же не од ко се тра је ду же не го што је за ми слио. Мо-
рам са че ка ти. 

Океј, идем ре дом. Пр во да раш чи стим ко су мо ји бли-
жњи и че га тре ба да их по ште дим. Имам дво ји цу си но ва. 
Ста ри јег ни сам ви де ла се дам го ди на, од ка да сам од би ла 
да фи нан си рам ње го во ман гу пи ра ње. Бр зи ном му ње по-
тро шио је сав но вац ко ји је иза Јо ва на остао, тач ни је сво ју 
тре ћи ну, и стао од ме не да из вла чи па ре за пи ће, тра ву, пу-
то ва ња ко ја су сва ми ри са ла на ал ко хол и дим. Сум њам да 
је узи мао и од мла ђег, ба рем док се овај ни је оже нио. Сум-
њам и да та јан стве ни не ста нак би сер не огр ли це ко ју ми је 
Јо ван по кло нио за два де сет пе ту го ди шњи цу бра ка има ве-
зе с њи ме. Ре кла сам му не дам ти ви ше ни је дан евро и не 
до ла зи ми док се не опа ме тиш. Био је бе сан. Оти шао је, и 
отад га ни сам ви де ла. Мла ђег си на ви ђам рет ко, по себ но 
од ка да се оже нио и од се лио из Па ри за. Он је бо ле ћив, су-
шта су прот ност ста ри јем бра ту, а и сво јој же ни, оној ле де-
ној лут ки ко ја га је од чи та вог све та одво ји ла. Ех, сад, тре ба 
их по ште де ти. Че га? У јед ном меј лу, при се ћам се, пи са ло је: 
По ште ди те бли жње опа сно сти ко је вас вре ба ју. Ни је баш 
ло гич но да дру ге шти ти мо од не чег што на ма пре ти... осим 
ако ти дру ги ни су ра ди да пла те на шу са хра ну. Али где то 
би ва да по кој ник оста не не са хра њен? По сто је и скром ни 
по гре би, и ко лек тив не гроб ни це. Зар и Мо царт ни је за вр-
шио у јед ној та квој?

Жак од ла же ма ка зе, по су шу је мла дој же ни оши ша ну 
ко су цр ним пе шки ром и узи ма фен и чет ку, да за вр ши ње-
но фри зи ра ње. По но во се освр ће ка ме ни, као да се из ви-
ња ва. Сме шим се и од ма ху јем гла вом. Све је у ре ду. Иако 
сам до шла у за ка за но вре ме, стр пљи во ћу са че ка ти. Ни за 
жи ву гла ву не бих при ста ла да ме ши ша не ка од ње го вих 
по моћ ни ца с ко ји ма сам, ис ку си ла сам то ви ше пу та ка да 
је он био од су тан, при мо ра на да се бо рим за сва ку дла ку. 
Жак по шту је кад му ка жем као обич но и зна шта то зна-
чи. За то ми је нај бо љи при ја тељ. Кад умрем, во ле ла бих да 
ме он оче шља, као што је Алек сан дар оче шљао Грејс Ке-
ли кад је по ги ну ла. Исти на, ја ни сам прин це за од Мо на ка, 
а ни Жак ни је Алек сан дар. А, ко зна, мо жда ја над жи вим 
Жа ка? То до ду ше не би би ло фер, млад је, али са бу дућ но-
шћу се ни кад не зна. За то ја по ку ша вам да про ду жим век 
са да шњо сти.

У меј ло ви ма (пи сма ви ше не сти жу, сви су пре шли на 
елек трон ску по шту), че ста је по ру ка: Ми сли те спо кој но на 
сво ју бу дућ ност! Спо кој ство се мо же обез бе ди ти и упла та-
ма од са мо пет евра ме сеч но. Али, ја сам већ ми сли ла на те 

ства ри, оста ви ла сам но вац на стра ну, од мах по што је Јо ван 
умро, у бан ци на по себ ном ра чу ну ко ји не ди рам. Као што 
је мо ја ба ка др жа ла но вац за са хра ну у пла вој ко вер ти на 
по ли ци ор ма на, ис под чи сте, ис пе гла не по сте љи не ко ја је 
ми ри са ла на ла ван ду. Ба ки не па ре вре ме ном су се обез вре-
ди ле. Ни ко због то га ни је био на њу љут. Мој но вац у бан-
ци не мо же из гу би ти вред ност. На сле ди ће га мо ји си но ви. 
Имо вин ска рас пра ва би ће, на рав но, по сле по ко па, зна чи 
мо ра ће да ме са хра не о свом тро шку, па да га ка сни је на-
док на де. Мо жда то и ни је та ко ло ше, мо жда је то пра ва при-
ли ка да ста ри ји син учи ни не што за ме не? А и же на мла ђег 
си на, што би ми би ло по себ но за до вољ ство. Мла ђи син ће, 
ве ру јем, за мном ту го ва ти, али без ње не ће мо ћи пр стом да 
мрд не око са хра не. Она кон тро ли ше сва њи хо ва при ма ња и 
рас хо де. А мо жда, па де ми и то на па мет, мо жда се ста ри ји 
син и не по ја ви у вре ме кад ме тре ба по ко па ти, па сви тро-
шко ви пад ну на те рет мла ђег. Зар ипак ни је бо ље да се 
оси гу рам про тив та квих бри га? Ни сам на чи сто. 
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Жак се на ги ње и по вла чи па жљи во ка се би сто-
ли цу на ко јој се ди оши ша на мла да же на. Опет те а-

трал ним по кре том, као да је то кра љи чин плашт, ски да 
јој са ра ме на цр ве ну ке це љу и пре ба цу је је овлаш пре ко 
сво је ле ве ру ке. Она уста је и ста је по ред Жа ка. Би ла сам 
у пра ву, ни ског је ра ста, Жа ку је два до ра ме на. Мо ра да ју 
је ду га ко са та ко сит ну гу та ла. Фри зу ра ко ју са да има на 
гла ви је крат ка, аси ме трич на: са јед не стра не оши ша на 
до из над ува, ко са јој у ду жим пра ме но ви ма по ла зи баш 
са те стра не, пре ла зи пре ко те ме на и че ла и па да пре ко 
дру гог ува. Је дан пра мен, онај уз ли це, шпи цом до се же 
до ис под бра де. Бо ја ко се ни је цр на, ка ко ми се чи ни ло 
док је би ла мо кра, већ ке сте ња ста. При род на, ви дим то 
и из да љи не.

Же на по чи ње да се вр ти око сво је осе, као чи гра. Сме је 
се. За до вољ на је. Она са да има тај LO OK osé. Усу ди ла се. Ја 
се не усу ђу јем да би ло шта ме њам.

Жак ми по ка зу је ру ком на сто ли цу за пра ње и фар ба ње 
ко се у дну са ло на. На ме не је ред. Јед ном ћу, по ми шљам, 
јед ном ћу и ја ску пи ти хра брост и иза бра ти дру га чи ју, нео-
бич ну фри зу ру. Из не на ди ћу и Жа ка, и се бе, и све ко ји ме 
по зна ју. За сад не ка бу де као обич но.

Мо жда Пра зник ни је иде а лан дан за ово о че му раз-
ми шљам, али зар ја за и ста пра зну јем? Или све уде сим да 
из гле да као да је та ко, а он да се дим код ку ће са ма, ле по 
оде ве на и до те ра на? Мо жда баш тре ба да ис ко ри стим све-
ча ност тре нут ка за све ча не од лу ке. Ре ци мо за ону око са-
хра не. Тре ба то на са мо пре бри ну ти, ка жем се би и од ла зим 
до ком пју те ра да још јед ном по гле дам по ну де за ко је сам 
отво ри ла по се бан фајл. Пре не го што их све обри шем или 
евен ту ал но јед ну иза бе рем.

Пред ви ди те уна пред и ор га ни зуј те сво ју са хра ну пре
ма соп стве ној во љи, пи ше круп ним сло ви ма у меј лу јед-
ног оси гу ра ва ју ћег дру штва, ко је ре кла ми ра нај по вољ ни је 
усло ве на тр жи шту. А це на? Не мам пред ста ву ко ли ко са-
хра на ко шта у Фран цу ској, Јо ва на смо, по шту ју ћи ње го ву 
же љу, от пра ти ли до по ро дич не гроб ни це у Ср би ји. Ја ћу 
ов де оста ри ти, ов де ћу се са хра ни ти. Це на ме баш за ни ма, 
и да бих про ве ри ла да ли имам до вољ но нов ца ко ји сам 
за њу на стра ну оста ви ла, а и да би ми ци фра по мо гла да 
у се ћа њу бо ље ожи вим при чу „Ма ма и оста ли тро шко ви“. 
Ствар но је до бра та при ча.

Мр штим се док у про ду жет ку меј ла чи там да са хра на 
у Фран цу ској мо же да ко шта и ви ше од 6.000 евра. Не ма 
шан се да би ју нак при че МЈВ у вре ме ко му ни зма у Ју го-
сла ви ји та ко не што под нео, ње го ва ра чу ни ца око мај чи не 
са хра не не би би ла баш за бав на. А ја? Ни по што сам це ну 
са зна ла, ни сам на чи сто. Ма да, ка ко се ви ше уду бљу јем у 
меј ло ве из те ру бри ке, све ми се ви ше чи ни да се бли жим 
од лу ци.

Нај при влач ни ја ми је по ну да оси гу ра ва ју ћег дру штва 
ко је ну ди бес плат но при ја вљи ва ње без ле кар ског упит-
ни ка, са мо уз по пу ња ва ње лич них по да та ка online за шта 
тре ба „се кун дант ски пре ци зно два ми ну та“. Ту је и ма ју-
шна сли ка бу дил ни ка. За гле да на у са тић ко ји ме опо ми ње 
да два ми ну та ни су ни шта пре ма спо ко ју с ко јим ћу оти ћи 
у веч ност, ипак окле вам. 

Да је ма ма из при че МЈВ пла ти ла оси гу ра ње са хра не, 
по ми шљам, он при чу не би на пи сао.

А да сам ја на чи сто с тим шта да ура дим, не бих на пи-
са ла ову при чу.

Со фи ја Жив ко вић
сНо Би заМ

Као и де ка ден са, мо же би ти ро ман ти чан и ра фи-
ни ран. Са ло ни зам као та кав, нео бја шњи ва љу-

бав (али да ли је ијед на љу бав об ја шњи ва?). За то је 
Беч ра фи ни ран, а Не мач ка ни је. О Швај цар ској да 
не го во рим. Тај ро ман тич ни сно би зам до бро на ме-
ран је, он је ден ди стич ки, ње га за ни ма он сâм, хе до-
ни зам, ле по та, оду хо вље ни ма те ри ја ли зам; док овај 
дру ги, ско ро је вић ки, иде ка по вр ши ни ви ше и у су-
шти ни је вр ло кон вен ци о нал но не кон вен ци о на лан. 
„И во ле ти се мо ра јер љу бав је те шка“ (Рил ке). Вр ло 
је при мет но да се у ви зу ел ним умет но сти ма, или бар 
њи хо вим пред со бљи ма (пред со бље – не ко ко ни је 
ге ни ја лан у сво јој умет но сти, не ма глав ни еле мент 
ње – не мир ства ра ња, али је пре шао до њи праг та-
лен та, да кле, мо же да про ђе да ље, као кад по ла же те 
тест), обич но бу де треф пункт ова квих. Ан гло фо ни ја 
њи хо вих по ку ша ја са из го ва ра њем vin ta ge као вин-
тиџ, уме сто као вин таж, са фон дом ре чи из фил мо ва 
а не из књи га, са Њу јор ком као цен тром ам би ци ја (а 
не Лон до ном – кад год уочим да не ко схва та хо ли-
зам Лон до на, мој ду бо ки на клон). Че сто глу ма та ју-
ћи ви со ку умет ност, оп ску ри зам и не до дир љи вост, 
асо ци ра ју на онај Де ри дин од го вор Фу коу, ка да му је 
Фу ко оправ да но упу тио при мед бу на ње гов не ра зу-
мљи ви стил: „Ви сте ме по гре шно схва ти ли, Ви сте 
иди от.“ Али Де ри да је аутен ти чан, мо жда смо сви 
ко ји га ни смо раз у ме ли, па и Фу ко, иди о ти. Вр ло је 
ле гал но би ти иди от спрам Де ри ди них спи са, у ње го-
вој не ра зу мљи во сти се на слу ћу је ду би на, ла ви ринт, 
па и те ско ба. Сноб не ма те ско бу. Сно би зам има за-
јед нич ких цр та са ки чом, не то ли ко у сво јој спољ њој 
ма ни фе ста ци ји (на по ме на: де ла ко ја ства ра ју, иде је 
ко је има ју, мо гу би ти вр ло ин те ли гент не) ко ли ко у 
уну тар њем без из ра зу. Кич, то је ве ро ва ње да је не-
што жи вот но/здра во, а у ства ри је са мо без те жи не. 
Мо гу да ми сле љу бав, али не да је осе те, мо гу да ми-
сле страст (!), али не и да про ли ју крв. По том до ла зи 
и ети мо ло ги ја: си не но би ле, ad lit te ram у зна че њу без 
пле мић ког, а да ље – без ка па ци те та, без ме лан хо ли-
је, без не ми ра. Ко мо же да бу де за и ста умет ник, а да 
ства ра без те жи не/ма се? То су не ке да ле ке пе ри фе-
ри је умет но сти, где мо жда има че стих ли ни ја пре-
во за, али не ма пул са, пре да ле ко је да би се чу ло, не-
ма пул са зе мљи шта, ни је иста све тлост и ни је исти 
мрак ко ји па да, ни је исти ми рис. Та ко не ка ко из гле да 
ства ра ње без не ми ра, без узру ја но сти, па и без хи-
сте ри је не ке вр сте, та ко из гле да ства ра ње ко је је al le-
gro ин то ни ра но.
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ПОЕЗИЈА

Виктор Радоњић

ФаКат једНиНе

Када бих умео да као неко 
станем пред тобом и кажем оно 
што није у намери храпавом мучитељу
Приуштим мученом тишину истог крварења
Весело из осмеха измамим на благи суд
твојих очију
Украдем за себе пору са Хроноса
Када бих умео не узимати за сведока 
тамничког сужња
тетовираног трибалом халапљивог поверења
Потврдити слабашном савез у зеницама
Још једном упутити палацаву надмоћ
на рачун фронта истог лица
 Јер не умем да измирим  
потез 
 и 
факат једнине канапа
 Са
две наспрамне столице 
 и
његово дисање против мог 

Пред Крај

Оркестар је свирао тему
Хтела си да је препознаш 
Мени су важније биле твоје руке
У њима сам је видео  
и помислих како је тачна
док се брани ћутањем
Мастило тек приметног смешка
пратило је линију живота
упијајући влажан траг
Унела си у образ настојање
коначног раздвајања
Оковратник од губљеног времена
Питања
       Како сам
               Шта радим
Имам ли начина за ову беспарицу
Дакле 
      све оно

што је омекшале струне упутило на шлагер
Ја сам се поигравао штурим казивањем
јединог члана жирија
Јединим искушењем у издвајању прамена
Сматраш то неумесним

 

Ћутимо
О киши
Ћебету на трави
Потопљена острва
Из даха
Цеде пупчану врпцу
Нерођене смрти
Жмурим
Руке
Као да знају 
Да ће постојати и сутра
Мирују
На бубњевима раних људи
Дух ноћи 
Открио се на усни
Доњој
Безмало белој
Наг
Заплашен починком
Ослушкујемо гране
Из трупа зимских птица
Опирем се задаху сусретања
Новог 
И поновљивог
У старењу паузе
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ПРОЗА

Иван По тић

ПЉе сКа ви Ца

„Устај пе де ру!“, кре штао је Ки ки, жу то-пла ви ка на ри-
нац из ход ни ка. Зо ран се не ко ли ко пу та про ме шко-

љио, али по мо ћи ни је би ло. Сан му је не по врат но од у зет. 
Устао је, под бо чио се на кре ве ту, по гле дао где су му па пу че, 
па у га ћа ма и кр ме љив по шао у ку хи њу. Та мо је ње го ва мај-
ка спре ма ла до ру чак.

 „А, устао си Зо ки“, ре кла је. „Хо ћеш ка фу?“
 „Мо же“, ре као је Зо ки. „Уби ћу ову пти цу, не сно сна је. 

Куд је на у чих овим глу по сти ма...“

 

Зо ран је про да вао књи ге фир ма ма и до бро сто је ћим по-
је дин ци ма. Ње гов по след њи по сао, од пре не ко ли ко ме се-
ци. Имао је 20 % од про да тих књи га и био са ве стан про-
да вац, за ска као је уред но сва јав на пред у зе ћа. Град у ко јем 
жи вео био је, ме ђу тим, град на умо ру, пла те су ка сни ле ви-
ше од 3 ме се ца а уста но ве са бу џе та за тва ра не су и по но во 
отва ра не, без ика квог пла на и про гра ма. Жи во та ри ло се 
го ре не го у остат ку Ср би је. Али, мо ра ло се жи ве ти и у тој 
си му ла ци ји жи во та, а Зо ран ни је имао бо љих ре ше ња. Све 
што је ика да про бао би ло је на крат ке ста зе. Да нас, у 36. 
го ди ни, био је све стан да мај чи на пен зи ја ни је до вољ на за 
иоле при сто јан жи вот. Пу шио је, пио, и имао 132 ки ло гра-
ма. Ако ни за шта дру го, па ре су му би ле по треб не за кло пу 
и пи ће. Је сте ње го ва мај ка спре ма ла фи не чор би це и ва ри-
ва, али, бу ду ћи да је би ла ср ча ни бо ле сник, ње на ку хи ња 
по ста ла је бљу та ва и не сла на, не за чи ње на и углав ном по-
сна, а Зо ки је био истин ски гур ман. Во лео је да по је де љу то, 
ма сно и сла но. Ево, упра во сад, пре по сла, спре мао се да 
оде до ће ваб џи ни це и да узме јед ну „ле ско вач ку“.

 

„Не ма мо па ра ни за но ви не“, ре че му би бли о те кар кр-
ше ћи ру ке. „Ни кад ни је би ло ова ко. И ра ни је су пла те би ле 
бед не, али се за књи ге го ди шње одва јао но вац. Па то нам 
је основ на де лат ност. Ови не да ју ни пла те ни књи ге. Ја сам 
лич но за ин те ре со ван за ову но ву ен ци кло пе ди ју Умет
ност, ко ли ко ка же те да је то 14.500 хи ља да на 8 ра та, то је 
океј, али не мо гу то се би да при у штим, а тек фир ма... Ко га 
то уоп ште ов де за ни ма, умет ност. Зна те да се ка јем што ни-
сам оти шао на не ки за нат, не го сам за вр ша вао срп ски је зик 
и књи жев ност. Сад би са за на том мо гао и пре ко, ова ко – 
ов де про да јем ше ћер ну во ди цу по лу пи сме ним Ср бен да ма 

на ву че ним на Со ра је и Ста ни је... Ужас је дан, при ја те љу. А 
раз у мем и Вас, и Ви мо ра те од не че га да жи ви те...

 „Ако Ви та ко при ча те, шта да оче ку јем од оста лих...“
Зо ки је од ла зио са сво јим ка та ло зи ма и вра ћао ен ци-

кло пе ди је на зад у ко ла, ко ја му је по кој ни отац оста вио. 
Био је то пра ста ри жу ти Yуго, ре ли кви ја из вре ме на СФРЈ. 
Све те же је ула зио у ауто и исто та ко с му ком из ла зио из 
њих.  На по врат ку ку ћи, за стао је код ће ваб џи ни це и ку пио 
пље ска ви цу, обич ну, од 200 гра ма.

 

„Ви диш ти, ка ко ће нас ови Ара пи аси ми ло ва ти“, го во-
ри ла је ње го ва мај ка пред те ле ви зо ром.

 „Ми слиш, ми њих“, ре као је Зо ран. „Не ће нас би ти, мај-
ко, за 50 го ди на. Иона ко уми ру гра до ви по Ср би ји док ти 
и ја раз го ва ра мо.

„Да ли си про дао не што?“ , пи та ла је мај ка
„Јед ну књи гу не ком чо ве ку из Ур ба ни зма. Ен ци кло пе-

ди ју о Га у ди ју.“
„О ко ме?“
„Не бит но. Има 500 ди на ра од то га.
„Пет сто ди на ра? Па то ни је ло ше – ре кла је мај ка.
„Па ни је ма ма. Ки ло ро шти ља, плус-ми нус...

 

Прет про шле не де ље узео је ре зул та те кр ви и ури на. Ни-
су би ли до бри, хо ле сте рол му је ско чио, три гли це ри ди се 
по ве ћа ли. Про ба да ло га је ових да на и у гру ди ма, на про-
ме ну вре ме на. Све те же се кре тао и зно јио као ма ни јак. 
Же на из ра чу но вод ства му зе ја да ла му је ве ли ку ча шу во-
де да до ђе се би. Ка да је ко нач но по чео нор мал но да ди ше, 
сим па тич на же на ори јен тал ног из гле да му ре че да је из у-
зет но за ин те ре со ва на за мо но гра фи ју Па је Јо ва но ви ћа, за 
ко ју је од дру га ри це чу ла да је из ван ред на.

 „Да, имам то код ку ће“, ка же Зо ран као из то па.“То 
је ка пи тал но де ло, ура ди ли су је „Ра ди о ни ца ду ше“ Бе о-
град и Кул тур ни цен тар Вр шац, 13.000 на 12 ра та. Див на 
штам па.“

Же на са ши шка ма пра ви онај из раз ли ца су спрег ну то-
сти, ви ди се да жар ко же ли књи гу али да не ма па ра.

„Знам да је си ту а ци ја са пла та ма тра гич на“, ка же Зо ран, 
али ова ква књи га је не про це њи ва, то вам је за цео жи вот...“

 „Узе ћу!“, ка же же на на кра ју. „Уби ће ме муж, али шта 
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сад... Па ја ми је оми ље ни до ма ћи сли кар са сту ди ја. Ја сам , 
зна те, исто ри чар умет но сти...“

Зо ран кли ма гла вом и у се би ра чу на про ви зи ју, пре тво-
ре но у ро штиљ, не где око два, два и по ки ла.

 

Кад мај сто ри из елек тро ди стри бу ци је до ђу да им ис кљу-
че стру ју, мај ка и Зо ран се де у ку хи њи и пра те Бе о град ску 
хро ни ку. Опет при ча о ми гран ти ма, ми сли Зо ран, ко јег од 
ју трос про ба да у гру ди ма ви ше не го ина че. Од јед ном, на 
вра ти ма им зво не рад ни ци, дво ји ца, је дан са опре мом за 
сец ка ње и дру ги, кру пан, ће ла ви чо век, ве ро ват но не ки шеф.

„Зо ран и Сми ља Вуч ко вић“, ка же круп ни ји, док Зо ран 
за жа ли што не чу ва не ког пит бу ла или ро твај ле ра.

 

На кон што се ра ста не од бан кар ске слу жбе ни це ко ја му 
је одо бри ла кре дит, по пла ћа ра чу не и вра ти се у свој стан 
да про ве ри да ли је стру ја укљу че на, Зо ран за ста не код ће-
ваб џи ни це и по ру чи пу ње ну пље ска ви цу. Зна да не би тре-
ба ло то да ра ди и да ће то ли ка ма сно ћа јед ног да на би ти 
оки дач за ср ча ни или мо жда ни удар, али не мо же да одо ли. 
Та ко ле по црв че пље ска ви це на оној ска ри и њи хов ми рис 
је бо жан ствен. Уоста лом, Зо ран и не ма дру гих же ља осим 
да не што по је де и по пи је, а и то, ква ли тет но је сти и пи ти, 

ов де је при ви ле ги ја ода бра них, же ља си ро та на ко ји сва ко-
га да на жи ве на па су љу и кром пи ру.

Же на вла сни ка рад ње му се сме ши, јер је он јед на од ње-
них нај бо љих му ште ри ја.

„Здра во Зо ки“, ка же му „не ма те два да на, ми сли ла сам 
да си, не дај бо же, бо ле стан...

„Ма ни сам, не го мо рам ма ло да смр шам, стре фи ће ме 
шлог“, ка же Зо ки и са би ја по глед до ле у пло чи це, јер Ма ца, 
га зда ри ца, опет но си оне те сне бе ле хе лан ке ис под ко јих се 
на зи ру га ћи це са чип ком.

„Шта ће мо да нас?“ – пи та га.
„Пу ње ну“, ка же Зо ран, „баш сам гла дан.“

 

Док га мај ка ну ди со чи вом, Зо ран, на лак ћен, гле да оне 
фо то ре пор те ре у за во ји ма са ма ђар ске гра ни це.

„Бо же, Зо ки, шта је ово? Ка кво је ово зло за де си ло Ср-
би ју и свет?“

„По след њи да ни, мај ко, по след њи да ни. Пра во да ти ка-
жем, из гле да да је до шло вре ме да се не из ла зи из ку ће, да 
се не гле да те ле ви зор и не чи та ју но ви не. Са мо ло ше ве сти, 
ни шта ле по и па мет но да чу јеш.

 „Е, али за то ти, си не мој, имаш ове књи ге, ра диш с 
књи га ма. Ни шта бо ље од књи ге. Је л’ да?

 „ Да... Књи ге су бла го“, ка же сет но Зо ран и од ла зи да се 
ис пру жи, да про ба да сва ри ону мон стру о зну пу ње ну пље-
ска ви цу ко ју је по јео пре по ла са та.
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Бојан Самсон

Продавање Магле

НУЖНо зло

Пита се Жакоте: 
„Зар ово објашњење
не своди песму 
на збир слика 
и истовремено је мења, 
ако не и упропашћава?“
Али то су зидови у које удара 
свака интерпретација: 
објашњење никада не преноси
осећање, само слику 
или непоуздано сећање. 
Ипак, песма овим није
упропашћена, она и даље 
стоји нетакнута. 
Критика јој заправо не 
може ништа, јер јој истински 
и није пришла, нити ће то 
икада заиста успети.
Увек се ту нађе нешто 
више од речи, што гори 
као свећа на ветру.
Речи у поезији само 
сметају, оне су 
заправо вечити вишак. 
Нужно зло 
без којег се не може.

орФеј

Стојим у својој соби након 
туширања и бришем се пешкиром.
Погледам кроз прозор и добијем неки
уврнути осећај да у згради преко 
пута улице, на прозору сличном моме,
стоји бакица и посматра ме. 
Можда је то био само мој параноични 
трип. Ипак, да ли је случајно то што на
YouTube-у у том моменту пиче 
Стонси и песмица „Никада нећеш 
направити свеца од мене“? И ко се ту 

опире сопственој сакрализацији?
Седамдесетогодишња бакица или ја,
Тридесетпетогодишњи наставник
књижевности? Ко се опире 
неминовној канонизацији и 
неминовној смрти? Можда је
ипак бољи овај бизарни моменат,
моменат параноје, моменат 
нечистоте и моменат који и поред
лажног труда не могу пренети у ову 
Песму. Сада разумем како се 
осећао Орфеј док је изводио 
Еуридику из подземног царства.
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ресаНтиМаН

Док му у подземном пролазу причам 
о свом осећању промашености, ни на крај 
памети ми није да сам пре више од десет 
година на једној много пијаној журци 
положио главу у крило његове садашње 
девојке са којом његови родитељи
имају озбиљне планове. Иако смо у 
подземном пролазу, ја ипак нисам Орфеј, 
а он није бог мртвих, Хад. Због тога, 
или због нечег другог, не желим да
тражим руку његове мртве драге, иако ми је 
и сада драга на неки тешко објашњив начин.
Јесте, подигао сам главу на тој журци и 
једноставно пољубио његову  мртву драгу 
као да је то већ одавно записано у миту, 
у звездама или на неком трећем месту. 
Другачији сам био у то време: поезија се тада 
задржавала на мојим уснама много више него 
што је силазила са њих на папир.  А стварно се 
лепо љубила његова  мртва драга, као 
нека нежна преплашена звер, док смо стајали 
наслоњени на зид кухиње, а ја узео њену руку 
и покушао да је ставим на свој алкохолом 
осујећени, млохави курац, пожелевши 
ваљда да осрамотим више себе него њу. 
Она је уплашено отргнула своју руку у намери 
да збрише из кухиње. Тада још није знала 
да секс може бити једна застрашујућа ствар 
само ако се деси. И то је то: ствари су се 
завршиле на тој једној пијаној ноћи. Он сада 
има тело своје мртве драге много више 
и жешће него што ћу га ја икада имати.
Свеједно, то ипак није некрофилија.
Он је сваке ноћи лагано убија  да би 
после могао имати тела других жена, не 
знајући да је њена душа распета на 
уснама неких мушкараца о којима ни 
он, а ни ја баш ништа не знамо. Можда је њена 
душа распета и негде између ових редова,
али о томе чак ни ја ништа не знам.
Ја сам само савршени осветник.
Са мном једноставно не треба имати посла.

Продавање Магле

„Како ме можеш волети када ме 
не познајеш“, рекла је. 
Али то је то. То је то.
Између „волети“ и „познавати“
не стоји знак једнакости.
И не треба да стоји. 
Да ли би детету рекла
то исто: „Дете, сачекај да 

те мало боље упознам, па ћу
ти рећи да ли те могу волети.“
Наравно да не би. Дете би волела
баш зато што је дете. Јер је оно
створено да буде вољено 
без разлога. Ето, тако.
Зато те ја волим: видим
дете у теби. И то је сасвим
довољно. Зато ми волимо
друге људе, и зато они 
воле нас: деца смо били,
деца јесмо и деца ћемо бити.
Све остало је продавање магле.

слатКа Перверзија

Никада нисам могао разумети 
љубав према човечанству.
Како можеш волети нешто тако
непрегледно и неодређено?
Љубав почива на запажању
и памћењу врло одређених детаља.
За себе могу рећи да волим
само одређене људе, 
и то не много њих. 
Своју љубав сам усмерио
на појединачно, никако
не на опште.
Слично је и са поезијом.
Као што не могу волети човечанство, 
тако не могу волети ни поезију.
Волим само појединачне песме, 
и то не много њих.
Нисам сигуран колико заиста
разумем тих неколико песама,
али, свеједно, волим да им се
враћам са времена на време.
Уосталом, између љубави и
познавања никада не 
стоји знак једнакости.
Али, читати омиљену песму
наглас је попут изјављивања
љубави драгој особи.
То је ходање главном 
градском улицом без иједног 
комада одеће на себи.
Нема поезије без егзибиционизма.

О, слатка перверзијо!
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Софија Живковић

аНеМија и Боје 

вињета о вртУ

Као да листам Беч, у црвеном кожном омоту, 
црно-беле слике, слушам причу о баловима 
На крају којих је обавезно пољубити партнера  
 за игру,
Па онда и Дунаву, који је далеко од града у  
 ствари, далеко од
Легенди, али ми, ми смо близу, довољно близу,
У бецирку који оивичава срце града, срце неба,
Док успорено идемо и гледамо исте фасаде 
  и исте људе - које не познајемо додуше али их 
 препознајемо, кафа меланж што ју је пио Моцарт, 
Јефтине ознаке Пољупца
На свим угловима, и скупоценим пољупцима у 
  само неким, 
Невидљивим пролазницима, собама, у оним 
Бочним улицама што не воде ни до једног  
 споменика,
Још даље од Еугена Савојског, далеко од свих  
 замкова, 
Споменика, 
Вртова;
Од панонског мраза 
Наше усне пуцају и крваре, пијемо пунч у 
пластичној чаши, брзо, 
Да што пре бацимо све у смеће и кренемо
Негде где ћу моћи све да кажем.

Штатпарк, Беч

КиШа КојУ Не МоЖеШ изБеЋи

Могу само да одем, 
Где год да одем, јер једини прави пут је улево, 
по трњу које осећамо као латице,
Мали погранични град на ушћу које се није десило,

Могу само да напишем: све своје доласке у  
 бесконачност,
Непатворене реченице, покривене сребрном  
 прашином, 
А не могу да напишем:
Ниједно писмо
У коме ћу изоставити редове
О анемичмој кожи. Од једне
Речне обале, до друге, удишући ветар са свих река
А посластичар нас је волео, стварно волео;
Показивање личних исправа, пред улазак у 
  једну собу,
Без печатирања, потпис невешто изведен без руку,
„Имате ли нешто да пријавите?“, имамо: 
Олују, поезију, непланирани живот, 
Ускомешану шуму непознатог имена,
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Марина Дробњаковић

one desIre

 

Крв пуна мехурића
кренуће пут слепоочница

Свуд дуж коже уружичастиће се
кружићи ушећереног неспокоја

Рашиће се чипка 
пред жилом куцавицом

Раскожена слузокожа
опет ће дозволити додир

Он ће кратко корачати
њеном кожом

Отићи ће заморен прескакањем 
кактусових бодљи

 

Море јој б(есе)ди за вратом

Галеб није голуб

Со није шећер

Таласи нису музика

Стопалима размичући облутке
исписује име 

Његово Некадашње

Он је ко зна где

Он је галеб

Он је себи довољан

Њој неслан

 

Јуче сам ушла у тебе
кроз једну од четири рупице
тегет дугмета
горњег левог џепа
твог капута
Већ сутра ћу ти
изаћи на уши
Али досетићу се –
Засећи ћу леви длан
спаковаћу те у рану
посолити је и зашити
Држаћу ја тебе у шаци

one desIre

(One desire) Привидећу ти се 
на обали неусталасаног језера 
пуног буцмастих локвања
Повероваћеш да мене ту нема 
Да ме виде једино локвањи 
које додирујем у твојој глави
Ипак потрчаћеш за мном
(One desire) Трчећи пожелећеш
да куцајуће механизме рачвања 
вратиш који сат уназад 
Да раскрснице претвориш у цветове 
у осмех развучене усне
(One desire) Наилазићеш на једнорога 
троока бића На тегљиве сокове нектарина 
кључеве од мермера челична врата 
(One desire) Умазаћеш се провлачећи се 
кроз лепљиво смоласто биље 
Подераћеш одећу нажуљаћеш колена 
огулити табане изгребати се до слузокоже 
У пустињи окрепићеш се бензином
(One desire) Ипак стићи ћеш ме
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Раде Ђокановић

Први КораК ПреМа таЧКи

Тамо где почива истина рађа се нада.
Не знам да ли ово сам смислих 
или сам негде прочитао и упамтио?

Узмимо да се сетих контраста
седећи у летњој доколици
на врелој клупи уз надгробни белег.

Доле је костур мога оца:
седамдесет година животне вертикале
и четврт века у положеној оси.

Шта од његове судбине припада мени?
Питам се премишљајући:
у коју просторну да ступим тачку?

У трену кад пивску одчепљену боцу
и цигарету, на травнату спустих хумку,
брзоноги миш протрча стрмином.

И ја ћу ординатом у нагомилане облаке,
горе су давно потрошене смрти –  
откуцаји живота какав хоћу.

Поглед У ПеПео

Заборавити алгебру, праволинијски утећи
из Еуклидове геометријске тачке,
имати величину, запремину, смер.

И вратити се странама најчитаније књиге,
свакодневно листати танки папир, 
запамтити поуке Писма.

У пепелу је судбина материје, тмули жар – 
у диму, што се са облацима меша,
сећање на стрништа/станишта, лица.

Тишина се бучно настањива у пустоши,
ту је коначни облик успомене
општег мнења.

Свикнуте на светлост тињајућих свећа,
очи, по навици, у безначајној речи
траже кључеве небеских капија.

Уснуле у спокоју загонетног слепила,
друге очи, у духовну пустош загледане, 
пореклу пепела одгонетају узрок.

МистиКа таваНа

Нагомилане ствари, непотребни сувенири,
у таванској паучини чувају успомену
на мудрост ценкања, на пазарни усхит.

Лакованим сјајем блисташе на уличној тезги,
мамећи погледе вечерње променаде,
у невеликом оријенталном граду.

Похвалу лепоти искаше из витрине,
па са високе полице ходника – ћилибарским 
очима разгрташе тмину спаваће одаје.

Искуство три света сада похрањују: 
творчеву капљу кад длето начне кожу
и нежност шмиргле на тамној својој пути.

У другом знању – сећање на грубе додире,
набусите доконе господе,
звекет новца у непристојнoj понуди.

Модерност их узнесе у жижљиву грађу – 
контејнерски слуте кошмар,   
треће искуство пред бувљу пијацу.
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деЦеНије од веЧНости МиНУ Пола

Пет година књижевности
без Н. Тадића.

Спиралним степеништем
у магловито успињем  се сећање, гле слазим
да ружну упамтим гримасу, 

заборавом ме благословила.
Једаред смо, помену ми, у нагнутом леглу,
јаје о јаје, кокошији полог разбијали.

Дваред кришом дуванисмо, 
црни дим сувог стога под облак се пео
и све би се догодило, ал` дозвасмо лармом воду.

Блистале су кристал-чаше: наше-очи,
припетога дивљег зеца док кротисмо дресурама
везавши му за реп Звоно.

Трипут цртах тамни таван 
да магистрат немо климне и одобри мокру градњу – 
под димњаком нахереним, под црепом чађавим.

Степенице узносе ме у врх ћутње!

Деценије, од вечности мину пола – тачно пола.
Исти Блесан руку подигне у пиштаљку дуне
силесији модрог неба шани ово.

јесењи даН, сПровод, БодрилаЦ

Слабашну топлоту исијавала је бубњара,
толико кратко да студен кртих костију
модре усне у криви осмех ушнира.

Кратки дани позне јесени – 
из небеског сита сипи оштро брашно,
вртложи, свачији живот засипа, расклапа.

Догорео је фитиљ фењера на зеленом зиду,
низ лестве се спушта уништење
уз лествице граби грабеж и помама.

На кратком спроводу, поверљивим шапатом,
преко чукљивих стопала добаци:
Ишчупаћу се!

Тек да ишта одговорим гурајући лаки одар:
Све је пропаст удесила, о пропасти маскирана,
ишчупаћу се, дабоме ишчупати.

Док се мало ситуирам и подбочим,
док се петли рано не разбуде  
док још живе ђавољи кумови, кудрави ујаци.

лУда ПророЧиЦа

Нечији син, на Бадњи данашањи дан,
суморни ће окончати живот
и мајку у црно вечно завити.

Нечија ће кћи, удајом на данашњи дан,
голем пород изродити,
најмилије учинити дедом, бабом и ујаком.

Нечији ће тата задремати у вожњи,
узалуд ће укућани чекати
да се уморан врати са службеног пута.

Једна дозирана мамица неће се пробудити
да подоји зацењене близанце,
у сигурној кући незнане адресе.

О! Теби ништа не казују линије мог длана
испружи своју да погледам руку
са две-три стотке, или више.

Све што рекох новине ће потврдити,
додај длан и јави им вест
о човеку ког несрећа још не стрефи.

Брисање КосМоса

Стење у сну, шкргуће, мрмља – 
мисли, побољшаће песму снова
уметањем објашњења и измишљотина

у апсурде, које трпи поезија.
Не, брате мој по перу! завапио би и Хармс,
не падај – размахнуо си крила,

винут у недостиж, до сунца 
над овим, еруптивним врховима.
Паук, у савршеној мрежи, на докучивој 

висини петља, батрга се, златне нити кида,
клизи у амбис, у нагомилани неред – 
синкопи притајеног срца.

Вечност беше банула пред врата, 
и ево – за корак стукнула, премишља
да ли да груне и уђе, или да покуца 

и на позив ступи 
у ходник. 
Не изувши се, не скинувши капут.
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Данијела Јовановић

статистиКа

Током  педесетих, чак 15 мртвих.
Возача.
Шездесетих – 14. 
Исто возача.
Посматраче нико не рачуна.
Седамдесетих - 12.
Осамдесетих – 4.
Деведесетих, тек 2.
И тако из деценије у деценију
број мртвих се смањује.

Види се да Европа дуго није видела рата - 
безбедност живота јој је постала важна
чак и у игри макабристичког кроја
к’о што је Формула. 

Жега

Сећам се неких лета, распуста,
сунца к’о поморанџа
на небу што виси
и топлоту шири.
И ваздуха што к’о да стоји.
Нигде никог, ничег,
само прашина и досада.
И читање да се досаде  решим.
Читање свега што ми под руку дође.
Неселективно и недискриминаторско
је то читање било.
И дивљачко, без система и реда а жудно.
Та навика ми је остала
да читању к’о дивљак ил’ пре к’о варварин
приступам – као да тек треба цивилизацију да градим
а све због досаде и летње жеге кад сам била дете. 

ФУНКЦија Књиге

Сломљен оквир од кревеца
на ком душек лежи.
Испод њега стоје књиге,
бране оквир да не падне,

да нам дете не пропадне.
У питању је лоша проза
у добар повез спакована.
Она наше дете чува. 

зиМсКе радости

Кућа преко пута
у наранџасто офарбана
средње високо стоји.
Од скора. 
И сад, кад је дан тмуран,
кроз крошње оголелог дрвећа,
наранџаста светлост се пробија.
К’о сунце у очи да ми бије. 

У ПарКУ

Пролеће у Шумицама.
Поред клупе,
међу опушцима,
разбацане пивске флаше леже.
И конзерва покоја.

Деца моја по њима
гранама лупају.
Свирају, кажу.
У сјају и беди парка
подједнако уживају.
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СКД

ЧетрНаеста изБорНа сКУПШтиНа 
срПсКог КњиЖевНог дрУШтва

У су бо ту 20. фе бру а ра 2016. го ди не, у про сто ри ја ма 
Срп ског књи жев ног дру штва (Фран цу ска 7, Бе о град), одр-
жа на је Че тр на е ста из бор на скуп шти на Срп ског књи жев-
ног дру штва са сле де ћим днев ним ре дом:

1. Из бор рад них те ла
2. Усва ја ње из ве шта ја Управ ног и Над зор ног од бо ра о 

ра ду СКД-а у 2015. го ди ни и усва ја ње фи нан сиј ског из ве-
шта ја за 2015. го ди ну

3. Усва ја ње Пра вил ни ка о из бо ру по ча сних чла но ва 
СКД-а

4. При јем но вих чла но ва
5. До но ше ње смер ни ца за да ље де ло ва ње СКД-а
6. Из бор но вог пред сед ни ка Скуп шти не СКД-а, за ме-

ни ка пред сед ни ка Скуп шти не СКД-а, Управ ног од бо ра 
СКД-а и Над зор ног од бо ра СКД-а

7. Ра зно
Ду шко Но ва ко вић,
пред сед ник Скуп шти не СКД-а

извеШтај о радУ  
сКд-а У 2015. годиНи

Ка да би смо ми ну лу го ди ну по сма тра ли пре ма оби му и 
са др жа ју ре а ли зо ва них про гра ма, он да би 2015. би ла 

јед на од нај у спе шни јих го ди на де ло ва ња СКД-а од осни-
ва ња на ше га дру штва. А ако би смо пак две хи ља де и пет-
на е сту оце њи ва ли пре ма ма те ри јал ним (не)при ли ка ма у 
ко ји ма се и да ље на ла зе и на ши чла но ви и књи жев на, те 
це ло куп на кул тур на сце на, он да не би смо сме ли ре ћи да 
ова го ди на за слу жу је пре ла зну оце ну.

Очи глед но је, да кле, да се де ло ва ње умет нич ког удру-
же ња ка кво је на ше, да нас и ов де, мо ра са гле да ва ти и са 
ли ца и са на лич ја на ше га та во ре ња у за да том дру штве ном 
про сто ру и по ли тич ком тре нут ку.

Нео спор на је енер ги ја са ко јом књи жев ни ци и ту ма-
чи књи жев но сти и да ље уче ству ју у кре и ра њу књи жев ног 
жи во та, али су још нео спор ни је сил не би ро крат ске, ма те-
ри јал не и све дру ге пре пре ке да се тај жи вот жи ви пу ним 
ства ра лач ким плу ћи ма, те по сто ја ње и оп ста ја ње тог жи-
во та ујед но зна чи и из ве сност ег зи стен ци ја оних ко ји га 
и чи не.

Нај кон крет ни је, мо жда је нај бо ље кре ну ти од оно га 
што ни смо ус пе ли.

Пре све га, ни су ус пе ле на ше три ини ци ја ти ве, ко је смо 
усво ји ли на прет ход ној Скуп шти ни СКД-а. Са др жај три ју 
ин ци ја ти ва ни је на и шао на ин те рес ши ре кул тур не јав но-

сти, па је са мим тим по ље на шег де ло ва ња од са мо га по чет-
ка би ло све де но на ми ни мум. Та ко ђе, не по вољ не дру штве-
но-по ли тич ке окол но сти су ути ца ле да ле пе на ме ре оста ну, 
за са да, са мо то. 

На ша на сто ја ња да се, у срад њи са оста лим умет нич-
ким удру же њи ма, из бо ри мо за бо љи ста тус „са мо стал них“ 
умет ни ка и да ље тра ју. То ком прет ход не го ди не, по но во 
смо до шли у си ту а ци ју да са над ле жни ма из Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња и Гра да Бе о гра да сед не мо за за јед-
нич ки сто и да кре не мо у ре ша ва ње основ них ста ту сних 
пи та ња са мо ста ла ца, ко ји се, за пра во, од но се на нај е лем-
нтар ни је пра во на здрав стве ну за шти ту, то јест, мо гућ ност 
ове ра ва ња здрав стве не књи жи це, упр кос на го ми ла ним 
ду го ва њи ма про ис те клим из не бла го вре ме них ис пу ња ва-
ња пре у зе тих оба ве за од стра не ло кал них са мо у пра ва, те 
не ра зу ме ва њем над ле жних из по ре ске упра ве за спе ци-
фич ност си ту а ци је.

У ме ђу вре ме ну су до би је ни не ки кон крет ни од го во-
ри, ди ја лог је сте успо рен, али ових да на оче ку је мо ње го во 
ожи вља ва ње, ма да сви на по ри опет мо гу би ти пре ки ну ти 
чи ње ни цом да ће ак ту ел на вла да, сва је при ли ка, уско ро 
по ста ти тех нич ка.

На но вом ру ко вод ству СКД-а ко је ће мо иза бра ти је да 
на ста ви до бру са рад њу ко ју има мо са пред став ни ци ма 
удру же ња оку пље них у окви ру Асо ци ја ци је умет нич ких 
удру же ња, те да у ди ја ло гу са над ле жни ма у Ми ни стар ству 
ис ко ри сте по зи ци ју ко ју смо као ко о пе ра тив но а са мо свој-
но удру же ње сте кли и код ко ле га из оста лих удру же ња и 
код над ле жних.

Та ко ђе, и да ље је ак ту ел на рас пра ва о из но си ма ко је би 
тре ба ло да до би ја мо од Ми ни стар ства за „по ве ре не по сло-
ве“. Удру же ња са мно го ви ше „са мо ста ла ца“ су за ин те ре-
со ва ни ја за про ме ну си сте ма рас по де ле сред ста ва, ко ја, за 
раз ли ку од прет про шле го ди не, ни су до кра ја ни рас по де-
ље на. На ше удру же ње успе ва да функ ци о ни ше и са овим 
сред стви ма (по 235 000 ди на ра по квар та лу), али би нам 
сви пред ло же ни мо да ли те ти до не ли по ве ћа ње су ме, што 
би нам омо гу ћи ло не сме та ни је де ло ва ње и мо гућ ност да 
успе шни је ре а ли зу је мо за цр та не про јек те. За то но во и за-
бра но ру ко вод ство не би тре ба ло да ме ња на шу по зи ци ју 
и став у ве зи са овом ма те ри јом. Тре ба, да кле, по др жа ти 
бор бу удру же ња за ре ва ло ри за ци ју рас по де ле сред ста ва и 
при хва ти ти оно ре ше ње са ко јим се сло же и јед на и дру га 
стра на. Од да на ка да је за по че то пи са ње ово га Из ве шта ја 
до да на ка да га пре да је мо члан ству на увид, до шло је до, 
на да мо се, при вре ме не али дра ма тич не про ме не си ту а-
ци је у ве зи са овом про бле ма ти ком, јер су над ле жни 
из Ми ни стар ства сту пи ли у отво ре ни су коб са свим 
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удру же њи ма, ти ме оштро и не при ме ре но ре а гу ју ћи на на-
ше оправ да не зах те ве. Сво јим нај но ви јим до пи сом Ми-
ни стар ство усло вља ва на ше ре дов но фи нан си ра ње ис пу-
ња ва њем за кон ских оба ве за ко ја се, за пра во, не од но се на 
умет нич ка удру же ња, ко ја би тре ба ло без у слов но фи нан-
си ра ти по осно ву оба вља ња по ве ре них по сло ва. На да мо 
се да ће овај не спо ра зум убр зо би ти раз ре шен и да ће се 
на ста ви ти ре дов но фи нан си ра ње, без ког СКД не би мо гло 
нор мал но да функ ци о ни ше.

И са да да по све ти мо не ко ли ко ре до ва и све му оно ме 
што смо ус пе ли да ре а ли зу је мо у про те клој го ди ни.

Пре све га, омо гу ћи ли смо ре дов но из ла же ње „Књи жев-
ног ма га зи на“, а не по сред но пред крај ман да та овај УО је 
оба вио и де ли ка тан за да так из бор глав ног и од го вор ног 
уред ни ка Ма га зи на. Да би овај про цес био што тран спа-
рент ни ји, рас пи сан је ин тер ни кон курс на ко ји се при ја-
ви ло се дам за ин те ре со ва них чла но ва СКД-а, ко ји су нам 
пред ста ви ли ин те ре сант не уре ђи вач ке кон цеп ци је и за-
до во ља ва ју ће са ста ве ре дак ци ја. На кра ју је до са да шњи 
уред ник до био ве ћи ну гла со ва и до са да шња ре дак ци ја ће 
и у на ред ном пе ри о ду на ста ви ти да се пре све га бо ри са 
ма те ри јал ном оску ди цом, ко ја оте жа ва ре дов но из ла же ње 
на ше га гла си ла.

Уз све до са да шње про јек те (три би не, ко ло ни ја, са рад ња 
са ма ђар ским ко ле га ма, до де ла књи жев не на гра де „Би ља на 
Јо ва но вић“, раз ме на са удру же њи ма из Хр ват ске и Сло ве-
ни је), про те кле го ди не смо ре а ли зо ва ли и уче шће на ших 
чла но ва у на сту пу срп ске де ле га ци је на Ме ђу на род ном сај-
му књи га у Мо скви. По што ће се убу ду ће го сто ва ња пи сца 
на ме ђу на род ним сај мо ви ма ре а ли зо ва ти пу тем кон кур са, 
отва ра нам се мо гућ ност да рас по ред оних ко ји ма се омо гу-
ћа ва да пред ста ве свој рад извна гра ни ца Ср би је бу де пра-
вед ни ји и ефи ка сни ји.

Та ко ђе, уве ден је и по се бан кон курс за ре фун да ци ју 
пут них тро шко ва за од ла зак на го сто ва ња умет ни ка у ино-
стран ство, па апе лу је мо на све оне ко ји су у при ли ци да 
пу ту ју да на вре ме до ста ве по треб ну до ку мен та ци ју се кре-
та ри ја ту СКД-а, ка ко би смо мо гли пра во вре ме но да апли-
ци ра мо за по треб на сред ства.

Та ко ђе, ко нач но смо ве о ма бли зу тре нут ку ка да ће 
у Бе чу би ти све ча но от кри ве на спо мен-пло ча Са ви Мр-
ка љу, ко ју је, уз по моћ сред ста ва до би је них на јед ном од 
кон кур са, из ра ди ла Љу би ца Мр каљ. За пре ва зи ла же ње 
сил них пе ри пе ти ја са беч ком би ро кра ти јом нај за слу жни ја 
је та мо шња про фе сор ка уни вер зи те та Гор да на Илић. Ми 
ће мо ове го ди не опет кон ку ри са ти за не ка сред ства да би 
и Љу би ца и не ко од на ших пред став ни ка мо гао да при-
су ству је том све ча ном чи ну, нај ве ро ват ни је на је сен ове 
го ди не.

По чет ком го ди не, а пред крај ман да та овог Управ ног 
од бо ра, Скуп шти на је усво ји ла и Из ме не за ко на о кул ту ри. 
У са рад њи са удру же њи ма из Асо ци ја ци је, а уз при ти сак 
јав но сти, ус пе ли смо да ути че мо на над ле жне да од у ста-
ну од на ме ре да се уки не до де љи ва ње та ко зва них „на ци-
о нал них пен зи ја“. На жа лост, ве ћи на аманд ма на, ко је смо 
као чла но ви Асо ци ја ци је под не ли пред ла га чу Из ме на, ни-
су усво је ни, па та ко оста је и да ље не из ве стан ста тус са мо-
стал них умет ни ка.

За крај из ве шта ја тре ба ре ћи да је УО и ове го ди не ра-
дио ефи ка сно, уз пу но ан га жо ва ње свих чла но ва. Усво јен 
је но ви, ефи ка сни ји Пра вил ник о при је му но вих чла но ва у 

СКД, а на Из бор ној скуп шти ни пред члан ством ће се на ћи 
и пред лог но вог Пра вил ни ка о из бо ру по ча сних чла но ва 
СКД-а.

УО је ко рект но са ра ђи вао са Над зор ним од бо ром, чи-
јим се чла но ви ма још јед ном за хва љу јем на са ве сном и ре-
дов ном ра ду.

На кра ју, не пре о ста је ми ни шта дру го не го да свим чла-
но ви ма СКД-а за хва лим на раз у ме ва њу ко је су има ли за 
евен ту ал не про пу сте и гре шке ко је сам, као пред се да ва ју ћи 
УО у два ман да та, си гур но чи нио. Би ла је част пред ста вља-
ти дра ге ко ле ге и во ди ти на ше СКД. На дам се да не гре шим 
мно го ако ми слим да га оста вља мо у до бром ста њу, пре 
све га што се уну тра шњег функ ци о ни са ња ти че. На мно ге, 
углав ном ло ше спољ не фак то ре објек тив но ни смо мо гли 
да ути че мо. За то ко ле га ма, ко ји ће на Из бор ној ску шти ни 
би ти иза бра ни, же лим све нај бо ље у ра ду и оста јем им на 
рас по ло га њу за сва ку по моћ и по др шку.

У Бе о гра ду 8.2.2016.Ву ле Жу рић,
Пред сед ник УО СКД-а

стра те ги ја ра да УПрав Ног од Бо ра 
У Пе ри о дУ 2016–2017.

Усва ја ју ћи за кључ ке са 14. скуп шти не Срп ског књи-
жев ног дру штва, Управ ни од бор до но си стра те ги-

ју ра да у на ред ном дво го ди шњем пе ри о ду. Узи ма ју ћи у 
об зир све те жи по ло жај књи жев но сти и кул ту ре, као и, 
по сле дич но, по ни жа ва ју ћи ма те ри јал ни, ста ту сни и ме-
диј ски по ло жај пи са ца у срп ском дру штву, Управ ни од-
бор се опре де љу је за ак тив ни ју, ди на мич ни ју и бо р бе ни-
ју стра те ги ју ко ја ће по ку ша ти да се ре а ли зу је на ра зним 
по љи ма.

1. Ин си сти ра ње на јав ном де ло ва њу и јав ном при ти ску 
у ци љу спре ча ва ња да ље ма р ги на ли за ци је књи жев но кул-
тур ног про сто ра у јав но сти и ме ди ји ма. По треб но је бу-
ђе ње из сво је вр сног де фе ти стич ког и са мо мар ги на ли зу ју-
ћег сна у ко јем и са ми пи сци и кул тур ни рад ни ци по не кад 
при ста ју на скрај ну ту по зи ци ју на ко ју су се по ву кли без 
ре чи те бо р бе. 

2. Са рад ња са дру гим умет нич ким удру же њи ма у ци љу 
ства ра ња си нер гиј ског ефек та на јав ни про стор. По ку шај 
ус по ста вља ња ди ја ло га и са УНС-ом и НУНС-ом у ве зи са 
за јед нич ким про бле ми ма, и, евен ту ал но, раз го вор о не ком 
об ли ку за јед нич ког јав ног де ло ва ња. 

3. Об на вља ње дру штве но-кри тич ког по тен ци ја ла књи-
жев но сти, ис ти ца ње ње ног зна ча ја за сло бод но ми шље ње 
и по нов но уба ци ва ње у јав ни про мет сим бо лич ког ка пи та-
ла ко ји је имао бренд „Фран цу ска 7“. Не устру ча ва ти се од 
ис ко ра ка ка пи та њи ма кул тур не по ли ти ке и кул тур не иде-
о ло ги је, што – у тре нут но вла да ју ћим јав ним и ме диј ским 
ме ха ни зми ма – до при но си ви дљи во сти са мог књи жев ног 
ства ра ла штва.

4. Пе р ма нент но ин си сти ра ње у јав но сти на по ве ћа њу 
бу џе та за кул ту ру, та ко да то по ста не услов без ко јег ни-
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јед на власт не ће мо ћи да ра чу на на би ло ка кву по др шку 
ин те лек ту ал не ели те и умет нич ких удру же ња. Ко ри шће-
ње сва ке при ли ке за скре та ње па жње на по ло жај са мо-
стал них умет ни ка и про блем ду го ва ња над ле жних ин-
сти ту ци ја за њи хо во здрав стве но и пен зи о но оси гу ра ње. 
За ла га ње за то да сви књи жев ни ци и умет ни ци не мо гу 
би ти пре пу ште ни нео ли бе рал ном мо де лу тр жи шног де-
ло ва ња, већ да је за тзв. ви со ку кул ту ру ну жна по др шка 
др жа ве. 

5. Отва ра ње Дру штва за са рад њу са мла дим ства ра о ци-
ма и сту ден ти ма. Рад на то ме да се про ме ни ар ха ич на пред-
ста ва о пи сцу и књи жев но сти ко ја се уве ли ко фо р ми ра чак 
и ме ђу сту ден ти ма књи жев но сти. У те свр хе уна пре ђе ње 
пред ста вља ња ра да СКД-а на дру штве ним мре жа ма, али 
и, ко ли ко то фи нан сиј ска сред ства до зво ле, мо дер ни за ци ја 
„ди зај на“ би ло ко јег об ли ка јав ног де ло ва ња, као и ре ди зај-
ни ра ње три бин ског про сто ра у СКД-у.

6. Ди на мич ни ја ко му ни ка ци ја из ме ђу упра ве и члан-
ства у оба сме ра, ка ко у сми слу ре дов ног оба ве шта ва ња 
чла но ва СКД-а о ра ду упра ве, та ко и у сми слу ини ци ја ти ва 
чла но ва. Пре ци зи ра ње по сто је ћих пра вил ни ка и ин тер них 
про пи са, ка ко би се су ко би уну тар са мог Дру штва све ли на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру.

У Бе о гра ду, 29. фе бру а ра 2016.
Управ ни од бор СКД-а

са оП Ште ње са Че тр На е сте  
из Бор Не сКУП Шти Не сКд-а

Че тр на е ста из бор на скуп шти на Срп ског књи жев ног 
дру штва обра ћа се Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор-

ми са ња и це ло куп ној јав но сти са зах те вом да се што пре 
кре не у си стем ско ре ша ва ње по ло жа ја и ста ту са са мо-
стал них умет ни ка, а на ро чи то про бле ма из ми ре ња на ста-
лих ду го ва, ка ма та и про бле ма ре гу ли са ња здрав стве ног 
оси гу ра ња.

Зах те ва мо да Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
хит но рас пи ше кон кур се за су фи нан си ра ње про је ка та у 
2016. го ди ни. Кон кур си још ни су рас пи са ни, а бли жи се 
март. Ка ко ће из ла зи ти ча со пи си, ка ко ће би ти ре а ли зо ва-

не раз ме не пи са ца, ко ло ни је, фе сти ва ли? Ка ко ће се до де-
љи ва ти на гра де? 

Зах те ва мо да се и ове го ди не рас пи ше кон курс за до де-
љи ва ње та ко зва них на ци о нал них пен зи ја и да се обез бе де 
бу џет ска сред ства за ту на ме ну.

Зах те ва мо да Ми ни стар ство ко нач но усво ји пра вил-
ник о фи нан си ра њу по ве ре них по сло ва ре пре зен та тив них 
умет нич ких удру же ња и да це ло куп на су ма пред ви ђе на бу-
џе том бу де рас по ре ђе на на пра ве дан и од го ва ра ју ћи на чин. 

Срп ско књи жев но дру штво нај о штри је осу ђу је нај-
но ви је слу ча је ве ди рект них ата ка на ин сти ту ци је кул ту-
ре у уну тра шњо сти Ср би је и на љу де ко ји су за слу жни 
за њи хов па жње вре дан му ко трп ни рад. Ко ри сти мо ову 
при ли ку да ука же мо на нај но ви ји слу чај за ти ра ња Књи-
жев не за јед ни це „Бо ра Стан ко вић“ ко ја је ових да на на-
сил но исе ље на из про сто ри ја у ко ји ма је ра ди ла ду ги низ 
го ди на.

Та ко ђе, зах те ва мо да на кон на ја вље них из бо ра и фор-
ми ра ња но ве вла де Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са-
ња у са рад њи са свим ре ле вант ним су бјек ти ма кул тур не 
сце не бр зо и ефи ка сно уса гла си текст но вог За ко на о кул-
ту ри, ко ји ће ко нач но по ну ди ти пра вич на ре ше ња свих на-
го ми ла них про бле ма.

20.02.2016.
Пред сед ник Скуп шти не СКД-а

Ду шко Но ва ко вић

На Че тр На е стој из Бор Ној 
сКУП Шти Ни иза Бра Ни сУ  
ор га Ни срП сКог  
Књи Жев Ног дрУ Штва:

Пред сед ни штво скуп шти не:
Сте ван Тон тић (пред сед ник)
Мир ја на Ми тро вић (пот пред сед ни ца)

Управ ни од бор:
Игор Пе ри шић (пред сед ник)
Со ња Ата на си је вић (пот пред сед ни ца)
Љу би ца Ар сић (пот пред сед ни ца)
Ста на Ди нић Ско ча јић
Ва са Пав ко вић
Вла ди мир Кец ма но вић
Бо јан Јо ва но вић
Управ ни од бор је на сво јој пр вој сед ни ци иза-

брао Иго ра Пе ри ши ћа за пред сед ни ка, а Со њу Ата-
на си је вић и Љу би цу Ар сић за по тред сед ни це УО.

Над зор ни од бор:
Ма ри ја Ми џо вић (пред сед ни ца)
Зо ран Пе шић Сиг ма
Ја сна Ми ли ћев
Над зор ни од бор је на пр вој сед ни ци иза брао 

Ма ри ју Ми џо вић за пред сед ни цу НО.

Нови ЧлаНови сКд-а:

Ивана Стефановић
Весна Капор 
Жанета Ђукић Перишић 
Оливера Недељковић 
Микаило Бодирога
Власта Младеновић
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ПРОЗА

Јадран ка Ча вић

зи диЋ

Све је жи во. И не бо и ча ша во де ис под ње га. Све има 
све тлост жи во та за мо је очи и ши ри је кроз не ми и 

ре чи ти дах. Све је жи во! И мо ја ру ка на зи ду. И сен ка 
мо га те ла ко ју ни ко не ви ди. И зид сâм жив је. Све је жи-
во! И оно че му љу ди у свом по и ма њу од у зи ма ју жи вот 
– жи во је! И све уми ре пр во у људ ској ми сли, па тек он да 
у оку. Око ми сли од у зи ма и по твр ђу је жи вот пу те ви ма 
сво јих ве ли ких или ма лих жи во то љу би во сти.

Овај зид је жив. Жив и во љен. То ли ко је жив да је ме-
њао свој ка ме ни об лик ви си ном и ду би ном, хра па вом 
ко ром, те је се ни ма и про ле ћи ма у ба гре му над њим. Па, 
иако жив, он ћу ти и не ка зу је ни шта, ма да је под овим 
сун цем бес крај но ду го. Он не ма ри за укра се. Стар је 
и леп са свим чу пер ци ма сит не де те ли не што из ви ру ју 
из ње го вих бо ра и са не жном ма хо ви ном ту и та мо, као 
и са по не ким ма лим гу ште ром што из ви ђа жи вот пре-
ко мо јих па пи ра. Овај зид оби ла зе пче ле и ви ше смер ни 
бе ло свет ски ве тро ви, исто као и ја, а ки ша рас ко ши му 
сун цем и ста кле ним кли ке ри ма за пљу ску је че ло. Кро-
шња ба гре ма, ћут њом и ме стом род ног му бра та, а мог у 
хла до ви ни дру га, при мо јим до ла сци ма би ва без сла ђа-
ног цве та. Али, ја га ви дим и та квог, оки ће ног и да ле ког, 
из бо ја ма си ро ма шне, ту ђе зе мље, из ко је до ла зим. Та ко 
ми се у ко си за плео чи чак при ча ко је ми, у мом дре ме жу, 
ишап та зи дић као успа ван ку и од ме ну за мо ју вер ност...

Је дри ли це го сте и ви ном успа вљу ју сво је мор на ре. 
Све ти о ник се бе ла са на ро гу ма ри не, бле ште ћи као злат-
ни зуб у осме ху град ског за ли ва. Чи ста чи оби ла зе парк 
и клу пе. Цр кве но зво но ду го гла си но ви дан. Шљун ча ни 
пу те љак се уми ва у ро си. Др во ло во ра опет бри не над 
сво јим гра на ма. Бу де се три ку ће у уза јам ној ћут њи. Др-
ве не жа лу зи не се су да ра ју у вре ме ну. Ма ле ули це шкро-
пи такт ју тар њег џе за... Пљу сак во де, ме тла, звук сто ли ца 
што се од ла жу у стра ну, но ви не ко је па да ју на сто, стол-
ња ци што ле те кроз ва здух, шо љи це за ка фу у су сре ту са 
та њи ри ћи ма, шу шањ це ло фа на са ку ти је ци га ре та, упа-
ља чи што искре, ју тар њи по здра ви и сто па ла још тро ма у 
бу ђе њу... Ри ба ри буч но на чи њу но ви дан, гла сно ну де ћи 
ноћ ни улов из бар ки. Там ни, отвр дли пр сти бро је но вац. 
Пе ка ра отва ра ста кле на вра та са без број хле бо ва и штру-

дли. Ри бар ни ца пре ко ули це. Ико не у га ле ри ји на ћо шку 
и злат ни ша ран ис под ло ква ња. Парк, па ули ца на го ре, ка 
мо ру, до ка фа не код три гра ци је. Му ра, Ела и Изол да. Ту 
се успо ра ва стро га на ме ра и не жу ри се ни ку да. 

... Про ми че крх ка фи гу ра же не у цр ном. Про ла зи без 
освр та ња, гле да ју ћи пра во и на до ле. Сло бод ном ру ком 
за гла ђу је уред ну пун ђу, а он да по пра вља на о ча ре. Би ра 
ули це у сен ци за свој пут. Ко жа бо је ала ба сте ра сја јем се 
ста па са ју тром ко га се кло ни сит ним ко ра ци ма. Још ма-
ло... Про ла зи по крај цр кве. Већ ви ди кро шњу ло во ра и 
сти же до ку ће сво је ти хе при ја те љи це – тик уз огра ду од 
шим ши ра.

... Ри ђо ко си џин оби ла зи оба ле гра да. Да ле ки му се 
пре дак на пио у лу ци и за фла шу ви на про дао ду шу и пер-
чин, не ма ре ћи ни за шта. Оти шао је дав но са овог све-
та, али је оста вио сно ве да му их по том ци тра же и да га 
се се те ка да их не бу ду на шли... За то за стај ку је и гле да 
бро до ве и је дре ња ке, као да из ве на иси са ва се ћа ње на те 
да не. Ње го ва ве ли ка сто па ла и штап по ма гач бо ду и гње-
че цр ве но, во ље но тло, док оби ла зи ста ре од ма ра че од 
по сла са град ских клу па. По не кад уми је очи у мо ру да би, 
она ко ве лик, на гло не стао у не кој од ма лих ули ца, исто 
као што се и по ја вио.

... Ма ли ве ли ки зид се љу ља, а он да угле да не мог ше та-
ча са сло мље ним ср цем у гр лу. Од ре као се при че и ше та. 
Ше та и пу ши, па пу ши и ше та. А ка да ста не, об ру ше се на 
ње га ми сли – оштре и јет ке по пут кри ко ва га ле бо ва. Оне 
ми сли што у че ка њу или бе гу лу та ју про ла зи ма без љу ди. 
Ла га но. По ла га но. Ко рак ше та чев ути ре пут ка оба ли и 
лу ци, а ше тач као да ти ња и као да се га си...

Мо ре се пла ви и пу ту је, а зи дић леб ди и ми ру је... Уз ја-
шем ка ме ног зма ја, ле ђи ма окре ну та љу ди ма и ку ћа ма, са 
гла вом ла ста вич јом и но га ма што се кла те од де тињ ства. 
Гре је ме сво јим те лом, али буд но по вла чи цр ту из ме ђу 
оно га до ле и ово га го ре. Увек сам као пе ро на ње го вим 
кри ли ма, као бе лег на ње го вом обра зу, са свим књи га-
ма и смо ква ма при ру ци. Про ла зни ци ма за ста не дах јер 
– шта ра ди та Ама зон ка та мо, та ко ви со ко?... Трен овог 
да на је ве ћи од ве ка и го ди не... У бр зи ни не по мич не 
тач ке мој зид је увек ту, а ја сам на зи ду – ја.
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ЧИТАЊА
Дра га на В. То до ре сков

из Над  
Про ла зНо сти
То ми слав Ма рин ко вић,  
Не ви дљи ва ме ста, НБ „Сте фан 
Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2015.

Но ва књи га Не ви дљи ва ме ста 
То ми сла ва Ма рин ко ви ћа отва ра се 
про ло гом „Пре не го што поч неш да 
пи шеш пе сму“, а за тва ра епи ло шком 
пе смом под на зи вом „На шао си је“. 
Ти ме аутор гра ди упе ча тљи ви ауто по-
е тич ки оквир у ко јем оби та ва ју оста ле 
пе сме у збир ци, промишљаjући у исти 
мах пи та ња вла сти те по ет ске ра ди о-
ни це. Шта је, да кле, од го вор на по тра-
гу за иден ти те том по ет ског чи на? У 
пр вој пе сми чи та мо: „по вер љив раз го-
вор две је ди не за ин те ре со ва не стра не: 
те бе и те бе.“ У за кључ ним сти хо ви ма 
по след ње пе сме (али и це ле збир ке) то 
је „исти на на тре ну так на ђе на“. Ме ђу-
тим, пе снич ки чин огле да се у то ме да 
пе сник сво је и још јед ном, сво је (с об-
зи ром на чи ње ни цу да се уну тар по-
ет ског би ћа од ви ја пер ма нент ни ди-
ја лог) спо знај но ис ку ство по де ли са 
чи та о цем, да свој пре ђе ни пут, па био 
он са пре тен или осло бо ђен фор мал-
ним окви ром, де мон стри ра на на чин 
на ко ји је ди но уме – пе смом. 

Баш као што је на го ве ште но у пр-
вој пе сми, ди со нант ност ко ју сли ко-
ви то пре ва зи ла зи по ет ски од го вор 
То ми сла ва Ма рин ко ви ћа, ле жи у ди-
ле ми ве за ној за при ро ду пе снич ког 
чи на: да ли се би ра тре ну так пе ва ња, 
тре ну так пре стан ка (пе ва ња или пла-
ка ња, оста је не из ве сно) или тре ну так 
пла ка ња? Да ли се, јед ном реч ју, по е-
зи ји да је иди лич ни шти мунг или она 

те жи ме лан хо лич но-ис по вед ном то-
ну? Реч ју, да ли се пе сник на до ве зу је 
на ону ли ни ју ко ја пре вас ход но га ји 
мар за пред ста вљач ко, ико нич ко кроз 
пу тем иди лич них сли ка или тра ди ра 
онај ру ка вац ко ји се, не без се те, но 
кри тич ки ин то ни ра но од но си пре ма 
спо зна њу? Крај но сти у по е зи ји овог 
пе сни ка не ма, оту да пи та ње, ди ле-
ма, ди ја лог не из ве сног ис хо да, бла га 
тен зи ја из ме ђу кон тра дик тор них осе-
ћа ња али и из вевс ни склад ко ји ово 
по ми ре ње па ку је у пе сму, без ша во ва 
ко ји штр че, али са ите ка ко при сут ним 
се ман тич ким ви шко ви ма, ко ји на гла-
ша ва ју ин тер пре та тив ну про во ка тив-
ност Не ви дљи вих ме ста. 

Већ пе сма „Ни је вар ка“ уво ди де-
ча ка за те че ног усред иди лич ног пеј-
са жа пре пу ног би ља. Усред ова квог 
ам би јен та, у коjeм за ти че мо „ко при ве 
у под нож ју пло то ва,/ јер та ко хо ће ле-
то“, сли ка де ча ка ко ји се игра и кроз 
игру не хо ти це по ме ра кон ти нен те, 
мо же се ту ма чи ти кроз Хе ра кли тов 
фраг мент о вре ме ну као де те ту ко је се 
игра раз ме шта њем ка ми ча ка. И сен-
тен ца „ле то та ко хо ће“, ко ја екс пли ци-
ра ћу дљи вост при ро де, као да је ко ре-
спон дент на ли ку де те та, ко је је и са мо 
ка при ци о зно. Ме ђу тим, већ при зор 
цр ве ног ме се ца ко ји убе ђу је де ча ко во 
ср це да оста не буд но, пред ста вља ис-
ко рак ка мо гућ но сти друк чи јег ту ма-
че ња. Пе сма за вр ша ва сти хом: „ствар-
ни ји свет од овог не ћеш на ћи.“ Свет 
сат кан од сли ка ко је се ни жу док вре-
ме „не по врат но цу ри“ (ноћ сме њу је 
дан) те жи да се ис ка же у сво јој пу но-
ћи. Тај мар за кон крет но, за оно што 
се де фи ни ше као исти на, ствар ност, 
ствар ни свет, од ли ку је пе сни штво То-
ми сла ва Ма рин ко ви ћа. Ка да се вре ме 
те ма ти зу је у пе сми „Ипак по сто ји жи-
вот “, до ла зи до ње го вог за у ста вља ња 
и им пре си о ни стич ког зу ми ра ња сли-
ке (као да вре ме ко ри сти пре дах) али 
и кон крет ног, са зна тљи вог, ко је се 
од ви ја ту, пред на шим очи ма: „Ипак 
по сто ји жи вот, љу ди, ме ста у ко ји ма/ 
ста ну ју њи хо ве раз ли ке, њи хо ва про-
шлост.“ 

Оно што је да ле ко ви ше не го де кор 
(у овој али и дру гим пе сма ма) је сте ам-
би јент, ат мос фе ра тмур ног, зим ског, 
во ји сла вљев ског да на. Нео д ре ђе ност 
се ин тен зи ви ра не без при мет не до зе 
иро ни је: „и ду га, бес крај на ли ста че ка-
ња/ на чуд но од су тан су тра шњи дан.“ 
Иро ни ја и скеп са до би ја ју на ин тен-
зи те ту у прет по след њој стро фи: „На-

ше ту ге гла сни је су од мо ли тви/ под 
рав но ду шним по гле ди ма све ти те ља.“ 
Низ је сли ка ко је ода ју ин ди фе рент-
ност/од су ство ви шег прин ци па, од 
хлад них и дис тан ци ра них му за, пре ко 
ћу дљи во сти при ро де, до бла го па ро-
диј ске мо ли тве ве ли кој Су тра шњи ци 
(пе сма фе бру ар ске ски це). И по ред та-
квог устрој ства, лир ско ја има око за 
људ ске фи гу ре, за рас ко шан бре ви јар 
биљ ног све та, са ко јим се, сва је при-
ли ка, нај ду бље и нај о ства ре ни је ко ре-
спон ди ра. Ка да се у та кав ре ла тив но 
сти шан и хар мо ни чан по ре дак уне су 
„раз не ве сти“, ди за сте рич не прог но-
зе и на ва ле по ша сти ци ви ли за ци је, 
он да ови про до ри де лу ју го то во гро-
теск но, пре те ће: тај спо ља шњи жи вот 
да ле ко је од оно га што пе сник на зи ва 
„на шим ср ци ма“ у исто и ме ној пе сми. 
Гра до ви су тро шни, све је под ло жно 
про це си ма про ме не, али и иш ће зну ћа, 
пре ци зни је, ис кли зну ћа, што се чи та у 
пе сма ма „На ше ва ро ши“, „Ле то ва ње“, 
„Чи та ње“, „Нев ски про спект“... 

С дру ге стра не, у пе сми „Гле да ње 
кроз ноћ“ ка же се: „Ва жност не че-
га оста ја ла би у сен ци.“ Ов де се по-
тен ци ја лом су ге ри ше кон ти ну и тет 
из ми ца ња спо зна ња. Два су пла на, 
да кле, где пе снич ки ста ну је чо век: 
план кон крет ног, спо знај ног, и план 
ап стракт ног, ко ји се на сто ји ис пу ни ти 
фи гу ра тив но шћу. Сли чан је по ре дак 
ус по ста вљен и у пе сми „По ку ша ваш 
да се се тиш“, где се уну тра шњи стра-
хо ви ин тен зи ви ра ју, а сфе ра у ко ју су 
про јек то ва не же ље и хте ња на сто ји 
се при мак ну ти. Чи тав ам би јент, да-
кле, ко ре спон ден тан је уну тра шњем 
ста њу су бјек та у овој, али и у пе сма-
ма „Опис“, „Зе мља и не бо“, „Ду ша на 
пу то ва њу“, да би се у пе сми „Ва гон у 
тра ви“, јед ној од нај су ге стаб нил ни-
јих у овој књи зи – а у ни ма ло ла кој 
кон ку рен ци ји – кроз ожи вље ну сли-
ку ва го на лир ски су бје кат освр нуо на 
вла сти тост из пер спек ти ве не ког ко са 
дис тан це упу ћу је бо лан по глед сво јој 
мла до сти. Спо зна ње је ре зиг ни ра ју ће, 
но не и бун тов но. На про тив, као да 
ти ха уса мље ност ко ја је „у ме ни ти хо 
пе ва ла“ („Ду ша на пу то ва њу“) хо ће 
ре ћи, би ло у пр вом или у дру гом ли цу, 
у фор ми по сла ни це, за ко јом То ми-
слав Ма рин ко вић че сто по се же: све 
про ла зи, до бро, и шта са да? Јед ном 
реч ју, упор но пи та ње ат мос фер ског 
се ман тич ког те жи шта отва ра пи та ње 
ко нач но сти ег зи стен ци је без ме та фи-
зич ког упо ри шта, што, из но ва, про ду-
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бљу је ме лан хо ли ју. И та ко у круг. Пи-
та ње, веч но пи та ње је: шта че му у том 
cir cu lus vi ti o susу прет хо ди? И, на рав-
но, ка ко иза ћи из ње га, ка ко му на ћи 
крај ако не зна мо ода кле по чи ње? Шта 
је, да кле, из над про ла зно сти?

У пе сма ма „Ру ке ко је све тле“, „Ва-
гон у тра ви“, „Очев по глед“, „Не ви-
дљи ва ме ста“ и др., то је је дан ухва ће-
ни ре спек та бил ни мо ме нат „ста ри ји“ 
од ове про ла зно сти, њој над ре ђен. 
Увек ча сак, ни ка да ду го трај на илу зи-
ја: „Оста ла је са мо сли ка/ по гну те си-
лу е те у пре ки ну тој крет њи/ и кор пи ца 
у ру ци/ за у век пра зна.“ По глед, ру ка, 
гест, ожи вља ва ње при зо ра из де тињ-
ства (пу то ва ње во зом), по ста вља ју се 
у сам зна чењ ски цен тар (пе сник то и 
на гла ша ва на сло вља ва њем пе сме), а 
чи тав по ре дак ства ри у функ ци ји је 
ис ти ца ња тог јед ног мо мен та ко ји на-
ди ла зи тро шност, ко ро зи ју, ни шта ви-
ло, ег зи стен ци јал ну је зу. Не ви дљи ва 
ме ста оту да би ва ју ме ста ви ше стру ке 
пер цеп тив но-ког ни тив не, па и емо-
ци о нал не ус хи ће но сти, она „за у ста-
вља ју“ про ток по ет ског вре ме на, а из-
дво је на фи гу ра су бјек та, че сто де ча ка 
или уса мље ни ка ко ји пу ту ју ћи по сма-
тра дру ге љу де по ста је та ко об да ре на 
спо зна њем, из ве сним ухва ће ним тре-
нут ком на лик на про све тље ње у ко јем 
се сми сло твор на маг но ве ња до и ма ју 
кри стал но ја сни ма. Ипак, ка ко је су-
бје кат из дво јен, за те чен у ру рал ном 
ам би јен ту, игри, у до ко ли ци или на 
пу то ва њу, спо зна ње оста је по је ди нач-
но, не пре во ди во у сва ки гест ка дру-
гом, уко ли ко из у зме мо оно дру го ја, 
са бе сед ни ка и адре са та ко јем се упу-
ћу ју ми сли и осе ћа ња.

По е зи ја То ми са ва Ма рин ко ви ћа 
ба ра та свак днев ним је зи ком и јед но-
став ним ис ка зи ма. И по ред то га, од ли-
ку је је уну тра шна сна га и не сва ки да-
шња ду би на емо ци ја ко је про из во ди. 
Из књи ге у књи гу на ла зи мо је зич ки 
жу бор ко ји као да пла си ра из ве стан, 
не без ме лан хо лич не за др шке спо кој 
и ста ње по ми ре но сти са стреп њом и 
стра хо ви ма ко ји про го не су бјек та а 
ко ји тек ис пло вља ва ју ис под на из глед 
мир ног то ка не по сред но сти и ја сно-
ће. У сво јој је зич кој ку ћи, сат ка ној од 
упе ча тљи вих сли ка сва ко дне ви це, пеј-
за жа, иди лич них при зо ра и при ви да 
хар мо ни је, пе сник ис пи су је не ке од 
нај леп ших стра ни ца срп ске по е зи је. 
Без за др шке и крај ње од го вор но, мо-
же мо ре ћи да је срп ски по ет ски кор-
пус на гра ђен пе сма ма овог пе сни ка.

Бра ни слав Жи ва но вић

ри Мо ва Не  
Уте хе
Сло бо дан Зу ба но вић,  
Ста рац и пе сме, НБ „Сте фан  
Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2015.

Но ва збир ка бе о град ског пе сни-
ка Зло бо да на Зу ба но ви ћа Ста рац 
и пе сме, иро нич но ко ли ко и тен ден-
ци о зно на сло вље на, на из ве стан на-
чин по на вља опро ба ни ве ри стич ки 
мо дел прет ход не збир ке Тре ба ло би 
то да про чи таш: де скрип тив но-ре-
пор та жно ка та ло ги зи ра ње лир ских 
при зо ра из окру же ња ве ле град ске 
сва ко дне ви це, из гра ђе них на со ци-
јал но-ин ти ми стич кој те ма ти за ци ји 
и кон тек сту, од но сно, та ко зва ним, 
ма лим ства ри ма и по ја ва ма ко је на-
се ља ва ју по ље ме та фи зич ког оп ште-
ња са ствар но шћу, у чи јој об но ви 
по ку ша ва ју да се сје ди не жи вље ње и 
пе ва ње. По ла зе ћи од град ског окру-
же ња, као окви ра у ко ји ком пре су је 
зна че ња, спроводeћи кри ти ку дру-
штве но сти, по ре де ћи од но се и кон-
тра сти ра ју ћи – по вла че њем лир ских 
па ра ле ла по ана ло ги ји, ан то ни ми ји 
и хо мо ни ми ји – Зу ба но вић об ли ку је 
на ра тив но по тен тан лир ски из ве штај 
тре нут ка твр де ем пи риј ске ствар но-
сти (ста тич ног, па сив ног и ак тив ног), 
ухва ће ног оком фо то граф ске осе ћај-
но сти. Је зи ком ко ји је ја сан, јед но-
ста ван, кон кре тан, (ауто)иро ни чан, 
Зу ба но вић је про из вео де ло са ни зом 
ре ла ци ја и пи та ња: чо век и по е зи ја, 
чо век и Дру ги, чо век и сми сао ње го-
вог тра ја ња.

Збир ка је са чи ње на од 49 пе са ма 
раз вр ста них у 7 ну ме ри са них ци клу-

са, на сло вље них сти хом из јед не од 
пе са ма на ја вље ног ци клу са, ко ји се 
као цр ве на те мат ска и мо тив ска нит 
про вла чи из ме ђу пе са ма у ци клу су. 
На сло ви пе са ма од ра жа ва ју ви ше 
сти ли зо ва ну ре пли ку или ко мен тар 
за те че ног при зо ра над ко јим се над-
ви ја пе сни ко ва скеп са и иро ниј ско 
дис тан ци ра ње од са др жа ја, не го иде-
о ло ги ју са мих пе са ма и ко ре спон ди-
ра ње са сти хо ви ма над ко ји ма сто је. 
По вре ме но, еви ден ти ра ње усту па 
ме сто ре флек сив ном го во ру фла-
не ра, до ко ли ча ра-ше та ча ко ји лу та 
ули ца ма гра да ис пу ње ним по ли фо-
нич ним са др жа ји ма. Та ко Зу ба но-
вић у сво јим пе сма ма су прот ста вља 
два ви да го во ра, ан га жо ва ни, ко ји 
од го ва ра објек ти ви стич ком, из тре-
ћег ли ца син гу ла ра или плу ра ла и 
ре флек сив ни, из пр вог ли ца јед ни-
не, дру гим ре чи ма, објек ти ви стич ки 
го вор на спрам лир ског, ис по вед ног. 
По пут прет ход не збир ке и у но вој 
збир ци основ на по ет ска је ди ни ца је 
ка трен (од 2 до 4 ка тре на у пе сми), са 
сти хом ис пре ки да не, ме шо ви те, про-
из вољ не и сло бод не ри ме, спо ра дич-
но не фор мал на лек си ка и жар гон, 
као и про мен љи ве струк ту ре, ка да је 
реч о ме тру. Ре кло би се да су рит мо-
ви и звуч ност пе са ма за пра во рит мо-
ви и ме ло ди о зност (ка ко фо ни ја) сва-
ко дне ви це, тем по јед ног сен зи би ли-
те та ко ји пре по зна је ули це, тр го ве, 
бу ле ва ре, пар ко ве, ше та ли шта, итд., 
са ко јим под ру ку иде и слен го ван го-
вор (по ли гло си ја). Ме ђу тим, ути сак 
је да сва ки по ку шај да се је дан та кав 
дис курс за тво ри у кла сич ну фор му 
ка тре на де лу је не зграп но, ар ти фи ци-
јел но и уси ље но. По не кад пе сни ко ва 
вир ту о зност уз мак не и за та ји пред 
за нат ском прак сом сти хо кле пач ке 
уме шно сти, па ри ма по ста не пред ви-
ди ва, три ви јал на или на ив на („Сад 
да нас и ју че из гле да ми бед но. / Сад 
су тра као пре ни је вред но. [...] „Сад 
ми је ви ше са мог ме не жао. / Сло бо-
дан по ла ко трп њи сам се дао.“, „13. 
То бож ту жаљ ка“, или: „За ужи так, 
на из глед без ма не: / Оку ша ва ње сре-
ће у ове да не / Те шке кад го ре не мо-
же би ти. / До бро иза зла зна се скри-
ти“, „31. Кла ди о ни ца Moz zart“, „Ка да 
са мо по ми слиш да свет је ја ва, / Са мо 
тво ја а све дру го за у век спа ва“, „40. 
При лаз те ми“, „Још пар го ди на, мо-
жда, / За ру ку во ди ћу те ја. / Дла но ви 
на ши би ће / Чу ва ри сва чи јег сна. // 
Кад на тра су иза ђе мо / Там ну, кро чи-
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ће мо без му ке. / На тој ста зи, чвр сто, 
/ Др жа ће нас исте ру ке.“, „42. Уме сто 
шет ње“, за тим, по но вља ње ри му ју-
ћег па ра ре чи–спре чи у пе сма ма „23. 
Не спо ко јан при зор“ и „36. Рас ко шан 
дан“ и па ра пре–мре у пе сма ма „2. 
Ли ста ју ћи ве тар“ и „46. Ста ри це из 
су сед ства“). 

Не до ста так пси хо ло шке мо ти ви-
са но сти за опи ра ње точ ку про гре са 
ју на ци ма Зу ба но ви ће ве збир ке – пре-
по зна ти у обич ним, па сив ним, ма лим 
љу ди ма, пре те жно ста рим а ре ђе мла-
дим, са сво јим те мељ но (п)опи са ним 
сва ко днев ним ру ти на ма и рад ња ма 
– раз ре ша ва се у лир ском су бјек ту, 
као уну тра шњој по тре би и осе ћа ју 
лич ног уде са. Кри ти ка не а у тен тич-
не ег зи стен ци је са вре ме ног чо ве-
ка за вр ша ва се ри мо ва ним опи си ма 
ли ше ним ду бљег и да ле ко се жни јег 
пе снич ког, од но сно фи ло зоф ског 
про ми шља ња. При до да мо ли то ме и 
иро нич но ин то ни ра ну алу зив ност 
на сло ва пре ма Хе мин гве је вом де лу, 
ства ра се ути сак да би сам на слов 
збир ке Ста рац и пе сме у том сме ру 
де ло вао ефект ни је да су обе име ни це 
по ста вље не у син гу ла ру јед ни не. Та-
ква фор ма ци ја ство ри ла би си нег дот-
ско од но ше ње, pars pro to to кон фи гу-
ра ци ју: пе сма (синг.) на су прот пе сме 
(пл.) до би ла би на ши ри ни оп се га и 
сим бо ли ци, као ве ли ка об ја ва жи во-
та, на спрам стра ца ко ји је већ сам по 
се би ме та фо ра. 

Слич но Хе мин гве је вом Сан тја гу 
и пе сник Зу ба но вић не све сно же ли 
да се вра ти вре ме ну сво је мла до сти, 
ис пу ње ном на по ном и стра шћу. Пи-
са ње и по е зи ја, че сто те ма ти зо ва ни 
у збир ци, пред ста вља ју из вла че ње 
не све сног и до пу шта ње да оно спон-
та но из ви ре и об ја ви се као су бјек то-
ва ствар ност. Пе сма код Зу ба но ви ћа 
ме сто је вра ћа ња јед ном здра ви јем 
вре ме ну, кон зер ви ра ном се ћа њу ко је 
ра ди на су прот про ла зно сти и за бо ра-
ва. Про блем вре ме на у Зу ба но ви ће-
вој збир ци био је пред мет и ра ни јих 
пе сни ко вих збир ки, као на при мер 
Со не та са се ла, где про шлост, са да-
шњост и бу дућ ност као и ов де по се-
ду ју из ве сне се ман тич ке ком плек се, 
на ко ји ма се гра де и у од но су на ко је 
мо же да се пра ти уну тра шња ег зи-
стен ци јал на дра ма су бјек та. Док се 
про шлост узи ма као вре ме фун да мен-
тал ног је дин ства чо ве ка и све та, до ба 
мла до сти и ви та ли те та, иш че злих и 
са чу ва них са мо у об ли ку успо ме на, 

са да шњост се из да је као оту ђе на, вре-
ме се ћа ња и пе сме ко ја не иде да ље од 
но стал ги је за на ру ше ним је дин ством, 
тј. на по ру да се пу тем се ћа ња оно из-
но ва офор ми и ус по ста ви. Ком плекс 
ста ре ња оне мо гу ћа ва да се бу дућ ност 
до жи ви дру га чи је не го као по глед у 
ни шта ви ло, огле да ло про па сти, осим 
у на ро чи тим слу ча је ви ма и усло ви ма 
ка да се пред ста вља као мо гућ ност по-
тен ци јал ног пре о кре та или пре о бра-
жа ја („Сад ју тра бр же бе же из гра да. 
/ Сад мрач ном жур бом ноћ се при-
кра да. / Сад да нас и ју че из гле да ми 
бед но. / Сад су тра као пре ни је вред-
но.“, „13. То бож ту жаљ ка“, пе сма „8. 
На и ла зи вре ме опро шта ја“, пе сма „42. 
Уме сто шет ње“). Пе сма та ко не рет ко 
сти че атри бу те мо ли тве („Уме сто мо-
ли тве на пи шем пе сму“, „37. Шта сам 
ви део“), скру ше ног на чи на обра ћа ња 
из вор ног би ћа ко је са со бом и у се би 
но си обе ћа ње, од но сно за блу ду о јед-
ном ви шем све ту. До вољ но је по гле-
да ти ком по зи ци о ну струк ту ру збир ке 
да би смо пре по зна ли или ба рем на-
слу ти ли ову ин тен ци ју: 7 ци клу са са 
по 7 пе са ма су ге стив но си му ли ра ју 
удва ја ње вре ме на, ње го ву ди ла та ци-
ју, цир ку лар ност, та ко ре ћи хер ме-
не у тич ку си ту а ци ју и по јам вре ме-
ни то сти, ко ли зи ју жи во та, док ри ме 
ту роб но зво не ме лан хо лич ном ме ло-
ди јом про ла зно сти.

Ста рост код Зу ба но ви ћа го во ри 
о сми слу и то да се сми сао на ла зи у 
мла до сти. Ова кве кон струк ци је сме-
ште не су у сти хо ве ко ји по на вља ју 
не си гур ност по пи та њу смр ти, а ко ја 
уоби ча је но увек са др жи јед ну вр сту 
не раз ре ши во сти и псе у до оп ти ми зам 
за сно ван на фик ци ји („Још пар го-
ди на, мо жда, / За ру ку во ди ћу те ја. / 
Дла но ви на ши би ће / Чу ва ри сва чи јег 
сна. // Кад на тра су иза ђе мо / Там ну, 
кро чи ће мо бет му ке. На тој ста зи, 
чвр сто, Др жа ће нас исте ру ке.“, „42. 
Уме сто шет ње“). С тим у ве зи, ин ди ка-
ти ван је мо то збир ке, сти хо ви шпан-
ског пе сни ка Ху а на Ра мо на Хи ме не са: 
„Ср цу је све јед но / Пе ва ли или мре“, 
ко ји са вр ше но ко ре спон ди ра ју са ре-
френ-сти хо ви ма Бран ка Миљ ко ви ћа 
из „Ба ла де охрид ским тру ба ду ри ма“: 
„Исто је пе ва ти и уми ра ти“ (ина че, 
пе сме са ко јом ин тер тек сту ал но па-
ро ди чан ди ја лог гра ди Зу ба но ви ће ва 
пе сма „19. Скра ће на ба ла да“). Ова кав 
оп ти ми зам, кон фрон ти ран скеп си и 
иро ни ји из на сло ва пе са ма, су ге ри-
ше да је сва ки по сту пак за сно ван на 

ова два ти па мо де ло ва ња па ра док са-
лан (ка ко се ис по ста вља, па ра диг ма-
тич ној „стил ској“ фи гу ри це ло куп не 
збир ке, фор мал ног и по е тич ког пла-
на). Та ко изо ло ва на, пе сма оста је са-
мо пу ка вер бал на уте ха, им пулс жи-
во та, пу ки ре флекс пред не у мит но-
шћу смр ти.

Фор мал ни аспект пе са ма збир ке 
го во ри у при лог от по ру од са вре ме-
не/мо дер не стру је у књи жев но сти и 
за гле да но сти у кла сич ни/тра ди ци о-
нал ни пе ри од ства ра ла штва, ка да се 
по ка зи ва ло ин те ре со ва ње за фор ме 
ка тре на и уоби ча је не об ли ке ри мо ва-
ња и ве за ног сти ха. Ово је уоч љи во и 
на пла ну син так сич ких је ди ни ца ко је 
осет но од сту па ју од, услов но ре че но, 
нор ма тив ног, са вре ме ног го во ра, и 
оди шу ар ха и змом свој стве них ро-
ман ти чар ском пи сму. Мо же се ре ћи 
да збир ка Ста рац и пе сме об на вља 
и ре про ду ку је на пу ште не кон цеп те 
ро ман ти зма, укла па ју ћи са др жа је мо-
дер не сва ко дне ви це у фор му ка тре на. 
На рав но, ро ман ти зам не мо ра ну жно 
да има пе жо ра ти ван ка рак тер, ко но-
та ци ју или атри бу ти за ци ју, по го то во 
уко ли ко се од но си на са мо све стан 
ода бир пе снич ког/пе сни ко вог ста ва 
и ре фе рент ног окви ра, али из ми че 
из ри ца њу по вољ не оце не, по зи тив-
не ва ло ри за ци је и афир ми са ња ви-
со ких књи жев но у мет нич ких до ме-
та уну тар стру је са вре ме ног срп ског 
пе сни штва, бу ду ћи да се за сни ва на 
про тив реч ном од но ше њу пре ма јед-
ном, го ре по ме ну том, пре ва зи ђе ном 
пе снич ком мо де лу – па ра док сал ним 
спо је ви ма тра ди ци о нал ног (фор ма) 
и мо дер ног (са др жај), че га је но си лац 
сам ме ди јум, је зик Зу ба но ви ће ве нај-
но ви је збир ке. Би ра ју ћи да са мо при-
си ља ва њем је зи ка са др жај све де на 
ка трен као је ди ни цу из ра за, што су ге-
ри ше се лек ци ју ре чи – са по вре ме ним 
сло бод ни јим од но сом пре ма ве за ном 
сти ху и ри мо ва њу – Зу ба но вић чи ни 
ти ра ни ју над са др жа јем. Гу бе ћи на 
сми слу, ме ђу тим, ви ше не го на зна-
ча ју, неус по ста вља њем скла да из ме-
ђу до ми нат них фор мал них и естет-
ских зах те ва, мно штво пе са ма тр пи 
на си ље соп стве них сти хо ва, од но сно 
мно штво сти хо ва тр пи на си ље соп-
стве не ри ме. У че твр том ци клу су, где 
се по лу сен ти мен тал но и по лу на ри-
цаљ ски го во ри о суд би ни, вред но сти 
и ста ту су по е зи је у са вре ме ном до бу 
(„А по е зи ја ниг де и сву да“), по ме ну ти 
пе снич ки по сту пак ис по ља ва се као 
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про грам ски про глас или ме та по ет ска 
ге ста.

Од Бо дле ра град ски про стор пред-
ста вља сим бол мо дер но сти. Та квог 
схва та ња сва ка ко је и Зу ба но вић, код 
ко га град фи гу ри ра као ова пло ће-
ње са вре ме но сти, али исто вре ме но 
и ма ни фе ста ци ја чо ве ко вог оту ђе-
ња, ко ји на пу штен, из гу бљен, за бо-
ра вљен, из оп штен из ко му ни ка ци је 
са спо ља шњим све том и бли жњи ма, 
пре оп те ре ћен ме диј ским спек та клом, 
кон зу мер ским ме на тли те том, зах те-
ви ма по тро шач ког дру штва и те ко ви-
на ма тех нич ко-тех но ло шке ос фе ре, 
по ку ша ва да про на ђе ме сто и осво-
ји сми сао ме ђу ви шко ви ма сми сло ва 
(„29. За јед но, а са ми“, „31. Кла ди о ни-
ца Moz zart“). Опи си град ског мра ка, 
бу џа ка и за ку та ка по твр да су ње го вог 
па да под вла да ви ну за во дљи вог ци-
ви ли за циј ског про гре са ко ји одва ја 
чо ве ка од ње го ве мо гу ће, аутен ти че-
не ег зи стен ци је, ка да би по но во био 
у хар мо ни ји са вла сти тим соп ством, 
а све услед ег зи стен ци јал не зеб ње ко-
ја је сна жни ја од же ље за од у пи ра њем 
кон стру и са ним, ве штач ким по тре-
ба ма и по тре бе да се оне са вла да ју. 
Шта ви ше, по тре ба да се оне са вла да ју 
по ста вље не су на су прот три ви јал них 
ис ку ше ња, ри зи ку са че сто не по вољ-
ним ис хо дом. Скеп са Зу ба но ви ће вог 
лир ског су бјек та од сту па од ве ри-
стич ког мо де ла као глав не по е тич-
ке цр те збир ке. Су бјект ове по е зи је 
не ве ру је пре ви ше у се бе, као што не 
ве ру је у ствар ност ко јом је окру жен. 
По ла зе ћи од ве ре да по сто ји исти на 
све та ко ја мо же да се пред ста ви, од-
но сно ствар но сти ко ја је исти ни та, 
мо же мо да се за пи та мо ка ко је ве ри-
стич ки пе снич ки по сту пак на спрам 
та кве, оту ђе не, одво је не и дис тор зо-
ва не ствар но сти уоп ште мо гућ. С об-
зи ром на то да да нас жи ви мо си му ла-
кру ме, де ре а ли зо ва ну ре ал ност – ка ко 
у ви ше на вра та су ге ри ше и сам пе сник 
(ре ци мо, у ци клу су V „Док се ус пра-
вљао сун чев ту чак“) – ствар ност, пре-
ма то ме, ви ше ни је, тј. не мо же да бу-
де ве ри стич ка, па, сход но то ме, ни ми 
не мо же мо да бу де мо ве ри сти. Опис 
пе снич ког по ступ ка но ве пе снич ке 
збир ке Сло бо дан Зу ба но ви ћа Ста рац 
и пе сме од го ва ра лир ском су бјек ту ко-
ји се кла ти из над по но ра про тив реч ја, 
ба лан си ра ју ћи но га ма са ђо но ви ма од 
корâ ба нанâ, на жи ци тра ди ци о нал но 
ра зап ну тој из ме ђу ње га и ње го ве кон-
струк ци је од ре ђе не је зи ком.

Ва ња Ра да ко вић

град сКа  
Бе ле ЖНи Ца
Ана Ри сто вић, Чи сти на,  
Ар хи пе лаг, Бе о град, 2015.

По е зи ја Ане Ри сто вић оли че ње је 
по сту ла та да сви слу ча је ви у на шем 
жи во ту, све оно што је у на ма и око 
нас пред ста вља гра ђу од ко је се мо же 
на чи ни ти пе снич ки свет. Ко има до-
вољ но ду ха, тај ства ра мно го од свог 
жи во та. Пе сник мо же шта год да упо-
тре би као гра ђу за свој текст, ако то 
на аде ква тан на чин амал га ми ше ду-
хом, и од те гра ђе на чи ни ква ли тет ну 
пе снич ку це ли ну. Упо тре бив ши ре чи 
као дир ке, Ана Ри сто вић је из гра ди ла 
збир ку ко ја по чи ва на де лат ној асо ци-
ја ци ји иде ја, на на мер ној про јек ци ји 
слу ча ја, и та ко, кроз на ра тив ни тон 
сво је ли ри ке, из гра ди ла све зна ју ћи 
пе снич ки свет у ма лом. 

Не ће мо по гре ши ти ако збир ку 
Чи сти на по сма тра мо као по е зи ју ур-
ба ног сен зи би ли те та и град ског жи-
во та, јер у овој збир ци све вр ви од 
пред ме та и чи ње ни ца са ко ји ма се 
не по сред но су сре ће мо у соп стве ној 
сва ко дне ви ци. Ту су Ин ста грам, Тви-
тер, кре дит не кар ти це, пла стич не ке-
се на гра на ма др ве ћа, ми рис пла сти ке 
из ки не ских рад њи, те ле ви зи ја као 
по шаст но вог до ба, го ми ла ин фор ма-
ци ја о све ту о ко јем све ма ње зна мо... 
Пе сни ки ња је да ле ко од то га да иде а-
ли зу је и улеп ша ва ствар ност, као што 
је да ле ко и од иде је да по ста не глас 
но ве ге не ра ци је, да го во ри у име свих 
и за све. У овој збир ци се од и гра ва 
ми ни ја тур на дра ма пе снич ког су бјек-
та ко ји је све при су тан и ни је ниг де; 

пе снич ки глас ја вља се као ре ди тељ 
ма лих сце на, као са мо свест сва ке по-
је ди нач не пе сме без на зи ва, као бе ле-
жник са вре ме ног тре нут ка и пре ко-
ра че ња хо ри зон та. Пе снич ки глас не 
сле ди ло ги ку већ утвр ђе ног на чи на 
пе сни ко ва ња, ону на ко ју је чи та лац 
већ на ви као, већ је сва ка но ва пе сма 
из не на ђе ње, удар, до зи ва ње, су прот-
ста вља ње. Пе сме Ане Ри сто вић су за-
го нет ке, пи та ња, чу ђе ња, раз го во ри, 
пред ме ти за раз ми шља ње. 

Основ на те мат ска це ли на збир ке 
Чи сти на је сте град. Не кон крет ни, 
од ре ђе ни град, већ град уоп ште – ур-
ба на на се ље на сре ди на. Град ски пеј-
заж је део лич не суд би не пе сни ки ње 
и она му је у пот пу но сти под ре ђе на. 
Она као да се ру га при зна тим град-
ским ле по та ма, јер не на ла зи ле по ту 
гра да у уоби ча је ном сми слу, већ га по-
сма тра као ну жност. Град је по тре бан 
чу ли ма са вре ме но сти, али је пред ста-
вљен кроз пот пу но не и де а ли зо ва не 
сли ке де ка ден ци је. Пе сни ки ња из бе-
га ва сва ки по ку шај да улеп ша свет, 
су ро во је ре а ли стич на, па чак и на ту-
ра ли стич на; она сли ка са вре ме ни жи-
вот у сво јој од врат но сти и бе сми слу; 
оту ђе ност и са мо ћа су оту да основ ни 
па ра ме три пе снич ког све та. Вр ло ве-
што су у под свест чи та ла ца уба че ни 
са др жа ји на ко је ина че не обра ћа мо 
па жњу, те се као ме та фо ре са вре ме-
ног до ба ја вља ју ки шо бран, зе ле на 
са ла та, те пих, те ле фон ски име ник, 
лифт, аква ри јум... Из ра зи то не за до-
вољ ство сре ди ном и ме ди о кри тет-
ством на свим по љи ма пе сни ки њу је 
на гна ло да ство ри го то во ку би стич ки 
пе снич ки си стем и из де кла му је га чи-
та о ци ма у ли це. 

Са дру ге стра не, код Ане Ри сто-
вић, већ кон ти ну и ра но кроз низ пе-
снич ких књи га, при сут на је ду бо ка 
емо ци о нал ност, али без на гла ше не 
сен ти мен тал но сти. Сва ка пе сма из 
збир ке Чи сти на са др жи скри ве ну 
ауто ре флек си ју ко ја је по др жа на иро-
ниј ским од но сом пре ма се би и све ту. 
Су бјек тив ност спо је на са те ко ви на-
ма ма сов не кул ту ре ре зул ти ра ла је 
аутен тич ним и сна жним, су ге стив-
ним пе снич ким гла сом ко ји оста вља 
ду бок ути сак. Кроз сли ке гра да, те 
обич них ства ри и оно га од че га мно-
ги окре ћу гла ву, пе сни ки ња је из ра зи-
ла по тре бу за ства ра њем но вог све та. 
Сли ке/сце не/ка дро ви про пу ште ни 
кроз пе снич ку при зму, до би ја ју оне-
о би че ни об лик; чак иако је пе снич ка 
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лич ност увек по ла зна тач ка до жи-
вља ја, сли ке де лу ју не при стра сно и 
објек тив но. То је уме ће на ра ци је Ане 
Ри сто вић. 

Уоч љи во је у збир ци Чи сти на и 
сво је вр сно ауто по е тич но пре и спи-
ти ва ње уло ге је зи ка и књи жев но сти 
у мо дер ном све ту. Не ке од нај леп ших 
пе са ма ове збир ке и је су упра во о по-
ре клу ре чи, о пе снич кој сце ни да нас; 
оне ко је те ма ти зу ју упра во сам текст, 
реч, књи гу, па пир, пи смо, сло во. Као 
да не где по сто ји па ра лел ни свет пи-
са не ре чи – као сан, ми ли на, на да, као 
бег. Ре до ви у књи га ма су по себ ни све-
то ви, ис под вла че не ре че ни це у књи зи 
су не чи је ве не у ко јим пул си ра крв. 
Реч са ма је део пе снич ког до жи вља ја, 
по е зи ја про го ва ра ат мос фе ром ур ба-
ног, град ског вре ме на и жи во та, те је 
уоч љи ва и пе сни ки њи на те жња да се 
по е зи ја, про за и прак тич ни је зик не 
раз ли ку ју пре ви ше. Ис ко ри шће на је у 
пот пу но сти ме ло дич ност је зи ка, раз-
би је не су је зич ке кон вен ци је и уве-
де на је син так са сва ко днев ног, жар-
гон ског, обич ног је зи ка ули це. Ри там 
пе са ма у збир ци Чи сти на је ла ган, 
по не кад усме рен го то во искчљу чи-
во ка ауди тив ном до жи вља ју, али без 
за ла же ња у се ман тич ку или фо нет-
ску де фор ма ци ју. Ов де не ће мо на ћи 
кла си чан си стем стил ских фи гу ра, 
већ де по е ти зо ва но по ре ђе ње, ало гич-
но опред ме ћи ва ње, ре ла ти ви зо ва ње 
пој мо ва; и све то као сво је вр сни до-
жи вљај ствар но сти ма те ри јал ног или 
вир ту ел ног хи пер тро фи ра ног све та. 

Иако ве о ма на лик про зи, збир-
ка пе са ма Ане Ри сто вић је из ра зи-
то лир ског ка рак те ра, по пут лир ског 
днев ни ка мо дер не пе сни ки ње. Сва ка 
за себ на пе сма је до жи вљај ко ор ди ни-
сан ствар но шћу, ре ак ци ја на не моћ 
је дин ке пред де мо ни ма са да шњи це, 
по ку шај да се обе сми сли и ука же на 
илу зор ност по тро шач ког на чи на жи-
во та, сен за ци о на ли зма, на не до ста так 
ем па ти је уса мље ног чо ве ка, ко ји сво-
је вре ме не про во ди у ин тер ак ци ји са 
дру гим људ ским би ћем, већ са сво јим 
ком пју те ром. 

Чи сти на је мо жда упра во из раз 
по тре бе да се свет очи сти, да се иза-
ђе из пр ља во сти и скри ве но сти, да се 
по ка же мо она кви ма ка кви је смо, да 
бу де мо Ми уме сто ава та ра и ла жних 
про фи ла на дру штве ним мре жа ма. 
Чи сти на је апел дру штву ко је се стр-
мо гла вљу је, ука зи ва ње на ни шта ви ло 
и ег зе ку ци ју сми сла. 

Ја на Алек сић

от Кри ве На  
те Ур ги ја  
Пе сНи Штва
Ма ти ја Бећ ко вић, Три по е ме, 
Срп ска књи жев на за дру га,  
Бе о град, 2015.

Про ми шља ње по е ти ке Ма ти је 
Бећ ко ви ћа под ра зу ме ва утвр ђи ва-
ње ве ли чи не, од го вор но сти и зна-
ча ја пе сни ка, не са мо за чи та о це и 
по што ва о це пи са не ре чи већ и за 
сва ког при пад ни ка јед ног кул тур ног 
кру га по је ди нач но. Исто вре ме но, то 
је и сво је вр сна од бра на по е зи је ју че, 
да нас и су тра. А ег зи стен ци јал на, 
чак и те ле о ло шка по себ ност по е зи-
је као пр ве књи же но сти, пре по зна те 
су још у ан тич ка вре ме на. У осмом 
пе ва њу Хо ме ро ве Оди се је ју нак по-
врат ник нај бо ље пар че ме са са ис-
пе че ног бе ло зу бог ве пра на ве че ри 
код фе ач ког вла да ра да ру је пе сни-
ку Де мо до ку, „ко га сла ви ви ше не го 
ико јег чо ве ка“, јер уме да пе ва о до-
га ђа ји ма, до жи вља ји ма и осе ћа њи ма 
и ту ма чи ствар ност кроз уве ли ча но 
или ис ко ше но со чи во, а да сво је ви-
ђе ње пред ста ви на леп и про до ран 
на чин; јер уме да при зо ве исти ну, 
да бу ди слу ша о це, раз га љу је њи хо ва 
чу ла и осе ћа је, по тре са њи хо во са-
мо спо зна то би ће; ко нач но, јер под-
се ћа Оди се ја, па ра диг му чо ве ка пут-
ни ка, на свр ху ње го вог по сто ја ња и 
циљ ње го ве по тра ге. Упра во пе сник, 
шти ће ник и ми ље ник Мне мо си не, 
са рад ник Бо га ство ри те ља, има ту 
нај у зви ше ни ју, исто вре ме но, и нај-
не за хвал ни ју уло гу.

У то ме ле жи од го вор ност пе снич-
ке ег зи стен ци је и пред у ми шљај ауто-
ра Три по е ме – као пе сник пре би ва ти 
у Исти ни. А са мо са гле да ва ње је из во-
дљи во оно ме ко је про жи вео раз ли-
чи та ства ра лач ка ис ку ства и смо гао 
хра бро сти да се бе са гле да из ну тра, да 
се са со бом огле да у по ку ша ју до се за-
ња исти не и ле по те пе снич ког ства ра-
ла штва. Бећ ко вић о сми слу ства ра ла-
штва про го ва ра из ну три не свог пе-
снич ког би ћа. Три по е ме пред ста вља ју 
три те мељ на мо ду са про ми шља ња чо-
ве ка и Бо га – по кај нич ки, мо ли тве ни 
и по хвал ни.

Од Ма те ре бож је, При сно де ве Ма-
ри је, Љу бав и пр ву му дрост Со фи-
ју, а од Го спо да не при ко сно ве ни дар 
ми ло сти скру ше но иште ду ша гре-
шни ка, по кај ни ка, „још не на че та а 
ис пре па да на“, ду ша ко ја осе ћа ду бо-
ку ег зи стен ци јал ну дрх та ви цу. Ва пај 
за ин струк ци јом, за по врат ком у пе-
снич ку ег зи стен ци ју из ко је је от пао, 
ва пај је у кри зу упа лог мо дер ног су-
бјек та да на ста ви пе сму ко јом би ис-
ко ра чио из ду хов не и ства ра лач ке та-
ме. Са мо љу бав мо же да ро ди пе снич-
ку слут њу мо гу ћих све то ва на иви ци 
хо ри зон та, би ло хри шћан ска, без у-
слов на, пре ма чо ве ку, би ло она ко ја 
има по тре бу да ства ра лач ки, ра за ра-
ју ћи „про све ти тељ ске“ ка но ни зо ва не 
пред ста ве и пред ра су де, пре о бли ку је 
свет. То је hi bris осве шће не ин дви дуе, 
не све де не на иден ти тет, за до бро бит 
це лог ко лек ти ва. У љу ба ви се по твр-
ђу је сми сао пе снич ког бив ство ва ња: 
„Се ти се пе сни ка ко ји не по сто је / А 
је ди но вре де због љу ба ви сво је.“ Без 
суб вер зив ног под сти ца ја пе сни ка за 
ле по ту на ше ствар но сти, оста ју са мо 
ме та фи зич ке кр хо ти не и ра не, оне у 
ко је смо се да нас ушу шка ли и на ста-
је веч на „је сен, и жи вот без сми сла“. 
А пе сник је и у тој суб вер зив но сти 
ми ло ср дан: „Учи ни ми љу бав не бу-
ди не не жна / У сле па вре ме на стид на 
без на де жна / Из вр нуо се ко смос на 
по ста ву / И окре ну ла не бе са на гла-
ву / По ро ди но ву зве зду не крет ни цу 
/ Не ка из ба ци све мир по сте љи цу / И 
ру ме на зо ра с на лич ја осва не / И об-
ја ви све ту са су прот не стра не / Као 
спас и из лаз во ди ља и ве сник / Јер Бог 
је ве лик и стра шан је пе сник.“ Мо ли-
тве но при зи ва ње ми ло сти под ра зу-
ме ва аутен тич ну пе снич ку по тре бу за 
из ла ском из ха о са. До бро чи ни тељ ка, 
ши ра од не бе са, за лог је та кве хар мо-
ни је.
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По е зи ја је за ауто ра Три по е ме 
ма ни фе ста ци ја ду хов не сло бо де чо-
ве ка са бо жан ским по ре клом; она 
је се ћа ње на сим би о зу бо жан ског и 
људ ског и, због свог мит ског по ре-
кла, за по че тог и от кри ве ног у Ло го-
су, ме ра оства ре не ху ма но сти. А ду-
хов но слу же ње истин ског умет ни ка, 
ње го во по зва ње да са зр ца ва „уну-
тар ње“, пред ста вља кре а тив но уз ди-
за ње ка бож јем са вр шен ству. Под-
ви гом во ље и про све тље ним ду хом 
ко ји се се ћа, ка ко нас убе ђу је Бећ ко-
вић, пе сник за ла зи у над ис ку стве на, 
Бо жан стве на про стран ства, од го не-
та те мељ ни прин цип (умет нич ког) 
ства ра ла штва, и са тим ар хе тип ским 
ли ком, као ho mo crеator, обо жу је се. 
Пе сник осва ја ста ње са вр шен ства и 
за до би ја по до би је као „сло бод но и 
све сно ис ку ство обо жу ју ће бла го да-
ти“. За то је „нај вер ни ји од ли вак“ пр-
вог ства ра о ца по зван да на уз ви ше-
ном пе снич ком је зи ку ства ра лач ки 
сло бод но, пре ма вла сти том мо де ла-
тив ном ка лу пу и по е тич ком на зо ру, 
про ду жи бож је ства ра ла штво: „Где 
ни је ни ко пе сни ци су би ли / Све 
што ни је би ло то су за пам ти ли / Ко 
год је срк нуо из сво га ко ре ња / Зна 
да је ства ра ње ду ша оства ре ња.“ Три 
по е ме оту да је мо ли тве ни крик, из-
раз искон ског хте ња чи сте пе снич-
ке ду ше за сми слом ства ра ла штва, 
му ко трп но ду хов но су о ча ва ње дру-
штве но ми но ри зо ва ног пе сни ка са 
не ма ни обез ду хо вље ног ан ти пе-
снич ког све та – Да ви да про тив Го-
ли ја та. Бећ ко вић та ко ве ри фи ку је 
при чу о Де мо до ку, нај про зор ни јем 
и нај кре а тив ни јем по је дин цу, по-
зва ном да све до чи о људ ској па ло-
сти, да ис ку пљу је фе но ме но ло шко 
вре ме, да про жи вља ва те ур ги ју и за 
све дру ге, у ле по ти и љу ба ви пре ва-
зи ђе се бе и пре о бра зи свет. Упра во 
у књи жев но сти чо век нај пре осва ја 
про сто ре обо же не људ ско сти и по-
ка зу је ко је су гра ни це ње го ве при-
ро де и по тре бе да ства ра. Онај чо-
век, „ко ји мо ра би ти чо век“, ства ра 
да би знао и био ви ше од чо ве ка за 
ко јег ства ра. Бећ ко вић од луч но пе ва 
о бо жан ском у људ ском и људ ском у 
бо жан ском, нај пре по зна тљи ви јем у 
би ћу пе сме.

По че так ми та ле жи у ло го су. Из 
ло го са из ра ња мит. А пе сник га је на-
шао у Оно ме што је очи глед но, то ли-
ко да га је мо дер ни стич ка умет нич ка 
свест мо ра ла од ба ци ти у свом кре-

а ци о ни стич ком на у му про тив очи-
глед но сти, ра ци о на ли стич ки, то бо-
же про све ти тељ ски схва ће них као 
илу зи је. Пре вла да ва ње по сту ли ра не 
пред ста ве ствар но сти за сни ва се на 
два ма ве ли ким пи та њи ма – пи та њу 
је зи ка и пи та њу ве ре. И на јед но и на 
дру го се с ве ли ком од луч но шћу об-
ру ша ва суб вер зив ни сле пи пут ник 
Ма ти ја Бећ ко вић на на шем ци ви ли-
за циј ском бро ду ко ји то не. 

По е зи ја је мо гу ћа у је зи ку ко-
ји је за пе сни ка нај ду бљи без дан, 
„сло же ни си стем, енер ги ја и све ти-
ња јед ног на ро да“, ње гов тво рац и 
„нај ста ри ји кул тур ни спо ме ник“. У 
је зи ку пе сник от кри ва ле по ту, јер 
му је исти ни то „све што је ле по ка-
за но“. То је „мо рал је зи ка и ви ша 
умет нич ка прав да“, јер „пе сник је 
оно чи ме је зик жи ви“, а „жи вот је-
зи ка је у пе снич ком го во ру“. Бог, 
врх ну ски пе сник, но ви је је зик „из-
је зи ко сло вио“ и пе снич ким из ри ца-
њем но ве све то ве „оли цве тва рао“. 
Пе снич ка упо тре ба је зи ка оту да је 
од пр во ра зред ног он то ло шког зна-
ча ја. Мно штво је зи ка за Бећ ко ви ћа 
део је бож је про ми сли. Он укр шта 
на ци о нал но и уни вер зал но по и ма-
ње је зи ка и ге те ов ски са гле да ва по-
сто ја ње на ци о нал них књи жев но сти 
у хо ру свет ске ли те ра ту ре: „Ду бљи 
је све мир и без дан је зи ка / А у је зи-
ку сва ког на ци о на / Сви су је зи ци и 
сва ва си о на“. По сту ли ра ном хи по-
те зом о Це ло го во ру – је дин стве ном 
пе снич ком из ра зу свих не ви дљи вих 
су шта ста ва, усло вљен је и по ло жај 
пе сни ка: „А пе сни ку је сва ком отаџ-
би на / Она не по зна та да ле ка је ди на 
/ Чи ји је гра ђа ни ни је ди но и био / И 
ни ка да је ни је на пу стио / Да не пе-
ва је дан цео жи вот јед но / Већ да сви 
пе ва ју то јед но за јед но.“ У је дин стве-
ној са мо о све шће ној пе снич кој ег зи-
стен ци ји, хел дер ли носвског ти па, 
ин те гри са ни су ho mo cre a tor и ho mo 
re li gi o sus. Пе сник их об ујм љу је по е-
тич ком ме та ин стан цом ко ја го во ри 
о сје ди ње њу, бо жан ској ди мен зи ји 
умет нич ког ства ра ла штва, јер „док 
год бу де би ло по е зи је / Ту је и њен 
тво рац и он да кад ни је“.

На ег зи стен ци ја ли стич ко пи та-
ње: Ку да пло ви овај брод?, Бећ ко-
вић ће од го во ри ти епи сте мо ло шким 
кон тра пи та њем: Oдакле је брод кре-
нуо?, а по том ука за ти на по ло жај 
зве зде пре ма ко јој је пло ви ло дав-
но тре ба ло да се упу ти, не из о ста-

вља ју ћи ис кре ну мол бу Пре чи стој 
да ње гов пе снич ки про роч ки је зик 
учи ни са вр ше ним: „Уја сни утач но 
усли ши пе сни ка / Док се зве зде др-
же за ко на је зи ка / А зуп ча ни ком око 
зве здар ни ка / Упра вља сло во и над-
гра ма ти ка.“ Тим из ри ца њем ис хо ди-
шта пу то ва ња сле пи пут ник Ма ти ја 
упу тио je прст у око ка пе та ну и по-
са ди бро да ко ји су у по сте стет ском 
и пост ду хов ном пре ду бе ђе њу у јед-
ном тре нут ку скре ну ли са при мар-
ног прав ца и пут ни ке из ло жи ли 
опа сно сти без на ђа и гу бит ка сми сла. 
Јер, пе сник пам ти је зи ком, у све тлу 
Ди со ве ви зи је: То је онај пе снич ки 
је зик, за лог пе снич ке ег зи стен ци је 
ко ји сам на ста њи вао и ја. А са мном 
и це ла пе снич ка за јед ни ца, без об зи-
ра на је зик ко јим је спе ва на пе сма. 
Ре кон струк ци јом тог дав но по ти-
сну тог са зна ња спа си ће мо свет, јер 
у ње му пре би ва ле по та, ле по та ства-
ра ла штва, и ми, улеп ша ни у ди ја ло гу 
са Бо гом, по но во про на ђе ним, ожи-
вље ним у се би.

Пре суд ни ди ја лог у ду ху апо фак-
тич ког бо го сло вља од ви ја се у са-
зна њу да је са мо не спо зна тљи ви Бог 
истин ски ства ра лац, а бож ја тво-
ре ви на, овај свет – cre a tio ex ni hi lo 
– не би ће пре ве де но у би ће. Пе сник 
уво ди ме та по е тич ки дис курс за ра-
све тља ва ње бож јег де ла и про ми-
сли, са мим тим и сми сла пе снич ке 
ег зи стен ци је ко ја је за да та, ис хо ди 
из бож јег ства ра лач ког чи на, ре фи-
гу ри ше аутен тич ну и не по но вљи ву 
ство ре ну Реч и, у до ме ну ауто ном не 
ду хов но сти књи жев но сти, по сту ли-
ра но ви жи вот: „Свет је тво ја књи-
га сли ка и при ли ка / А пе сме су де ла 
не зна них пе сни ка / Што од ство ре-
но га но во пре ства ра ју / И од са зда о-
ца све пре са зда ва ју...“

И ту се по ста вља пи та ње осмог 
да на ства ра ња она ко ка ко га до жи-
вља ва Ни ко лај Бер ђа јев: „Ства ра-
лач ки раз вој у све ту тре ба схва ти-
ти као осми дан ства ра ња. Свет ско 
ства ра ње ни је са мо про цес ко ји иде 
од чо ве ка ка Бо гу. Бог зах те ва ства-
ра лач ки но вум од чо ве ка. Он че ка 
де ла људ ске сло бо де.“ Упра во Бећ ко-
ви ће ве Три по е ме све до че да су де ла 
љу ба ви, по те кла из људ ске сло бо де, 
сим бо ли осмог да на ства ра ња, прин-
цип жи вље ња што про ис хо ди из 
бож јег де ло ва ња, ства ра лач ком сло-
бо дом га по твр ђу је и пре о бра жа ва 
ра ди ис ку пље ња па лог чо ве ка.
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Жар ко Ми лен ко вић

драЖ По Но во 
ви Ђе Ног
Рад ми ла Ла зић, Зем ни пр тљаг, 
За вод за кул ту ру Вој во ди не, 
Но ви Сад, 2015.

О јед ној од нај и стак ну ти јих са вре-
ме них срп ских пе сни ки ња Рад ми ли Ла-
зић пу но се пи са ло, а ње но пе сни штво 
с пра вом сме шта се у сам врх са вре ме не 
срп ске по е зи је, те се ми у овом при ка зу 
не мо же мо ба ви ти ва ло ри зо ва њем пе-
сни штва ове аутор ке, јер је то са мо по 
се би већ учи ње но, а ни књи га иза бра-
них пе са ма ни је по вод за то. Из бор из 
пе сни штва не ког пе сни ка не мо же ни-
шта бит но про ме ни ти у оце ни ни са мог 
пе сни ка ни ти са ме по е зи је, али мо же 
по твр ди ти ра ни је из не те ста во ве и су-
до ве, као и под се ти ти чи та о ца на не ке 
ра ни је књи ге и пе сме ауто ра чи ји се из-
бор са ста вља. Књи га иза бра них пе са ма 
Рад ми ле Ла зић Зем ни пр тљаг (из бор и 
по го вор Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић) 
по ја ви ла се у окви ру еди ци је до бит-
ни ка на гра де „Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“, ко ју За вод за кул ту ру Вој-
во ди не до де љу је за нај бо љу пе снич ку 
књи гу жен ског ауто ра пи са ну на срп-
ском је зи ку, а ко ју је Ла зић ка до би ла 
2014. го ди не, те, по пра ви лу, јед на од 
на гра да ко ја се до де љу је је сте и штам-
па ње иза бра них пе са ма до бит ни це.

По пра ви лу, књи га иза бра них пе-
са ма тре ба да пред ста вља нај бо ље, тј. 
нај леп ше пе сме пе сни ка чи ји се из бор 
пра ви, али је то и не ка вр ста сво ђе ња 
ра чу на са јед ним де лом пе снич ког пу та 
и раз во ја. Чи ни се (или мо жда не чи ни, 
већ по твр ђу је) та кав је слу чај и са овом 
збир ком иза бра них пе са ма Рад ми ле 

Ла зић, ко ја већ и сво јом на слов ном 
син таг мом асо ци ра не са мо на сво ђе-
ње ра чу на са јед ним пе снич ким раз во-
јем већ и на сво ђе ње ра чу на са јед ним 
де лом жи вот ног пу та. За што ка жем 
„чи ни се“, а не од мах „по твр ђу је се“, да 
је ово књи га нај бо љих пе са ма ове пе-
сни ки ње? Упра во за то што се у овој 
књи зи ни су на шле пе сме из аутор ки-
них ра ни јих пе са ма, оних из по чет них 
збир ки: То је то (1974), Пра во ста ње 
ства ри (1978), По де ла уло га (1981), али 
ни пе сме из збир ки При че и дру ге пе сме 
(1998) и До ро ти Па р кер блуз (2003), у 
ко ји ма је пе сни ки ња оштро про те сто-
ва ла про тив уста ље них пра ви ла да су 
му шкар ци но си о ци дру штва. Та ко се 
не ке од нај леп ших Ла зић ки них пе са ма 
из овог пе ри о да, у ко ји ма се ан га жо-
ва но, оштро и крај ње фе ми ни стич ки 
(што у крај њој ли ни ји и ни је баш нај-
срећ ни је иза бран ме тод за по бу ну, јер 
се оти шло у дру гу крај ност, тј. у бо р бу 
сред стви ма про тив ко јих се уста је на 
по бу ну, а што на рав но не до при но си 
из ми ре њу ме ђу по во ви ма, већ про ду-
бљу је не ра зу ме ва ње) бу ни ла про тив 
„гла ве ку ће“, ко ји је пре ма не ким узу-
си ма и вла сник же не, а по ко ји ма је 
Рад ми ла Ла зић сте кла и зна чај ну ре-
цеп ци ју у све ту, на ро чи то на За па ду, 
ни су на шле у окви ру ових иза бра них 
пе са ма, што би зна чи ло да ова књи га 
не пред ста вља сво ђе ње ра чу на са це-
ло куп ним пе снич ким де лом, већ са мо 
са јед ним те мат ско-мо тив ским кру гом 
пе са ма. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић 
се за овај из бор из Ла зић ки ног пе-
сни штва од лу чи ла да раз ма тра пе сме 
упра во из тог за по ста вље ног те мат-
ско-мо тив ског кру га ове пе сни ки ње, а 
ко ји чи не пе сме из збир ки: Исто ри ја 
ме лан хо ли је (1993), Из анам не зе (2000), 
Зи мо гро зи ца (2002), In vi vo (2005), Маг
но ли ја нам цве та итд. (2009) и Цр на 
књи га (2014). На ме ће се пи та ње због 
че га се про фе сор ка Сто ја но вић Пан-
то вић од лу чи ла на ова кав по тез (рез) у 
ко ји ма се бри ше је дан део ства ра лач ког 
опу са аутор ке, што ко ли ко год да је до-
бро, јер до но си пе сни штво дру га чи јег 
то ка и те мат ске мо ти ви са но сти, ипак у 
крај њој ли ни ји пред ста вља се це си о ни-
зам, што до во ди до не пра вил ног при-
ка зи ва ња раз во ја пе сни штва Рад ми ле 
Ла зић и це ло куп ног ње ног ства ра ла-
штва. Мо жда се овим из бо ром же ле ла 
скре ну ти па жња са Рад ми ле Ла зић као 
ан га жо ва не пе сни ки ње (ан га жо ва ност 
ка да има пле ме ни те на ме ре се не мо-
же узе ти као не што ло ше) и ука за ти на 

оста ло пе сни штво ове пе сни ки ње, ко је 
уоста лом и чи ни ве ћи део ње ног ства-
ра лач ког опу са, а уз то по ка зу је, до ка-
зу је и по твр ђу је Рад ми лу Ла зић као 
во де ћу са вре ме ну срп ску пе сни ки њу. 
Раз ло ге ова квог из бо ра Бо ја на Сто ја-
но вић Пан то вић об ја сни ла је у по го-
во ру за ову књи гу иза бра них пе са ма 
Зем ни пр тљаг, по ма ло нео че ки ва ног 
на сло ва „Ли р ска тра ди ци ја у по е зи-
ји и по е ти ци Рад ми ле Ла зић“, и то већ 
на са мом ње го вом по чет ку: „Као до-
бит ни ца две зна чај не пе снич ке на гра-
де ко је но се име на пе сни ки ња ли р ске, 
(нео)ро ман ти чар ске про ве ни јен ци је, 
нај пре ‘Де сан ке Мак си мо вић’, а про-
шле го ди не (2014. прим. Ж. М.) и ‘Ми-
ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње’, Рад ми ла 
Ла зић би сва ка ко, мо ра ла би ти и део те 
тра ди ци је. По го то во оне ко ја се осла ња 
на кре а тив но пре о бли ко ва ње усме ног 
на сле ђа срп ске ли ри ке, ње них мо ти ва, 
то по са, фо р му лич них си ту а ци ја, ре-
то рич ких фи гу ра, сво је вр сног гра ђе-
ња пе снич ког све та ли р ске ју на ки ње, 
до ми нант них емо ци ја, рас по ло же ња и 
ат мос фе ре ко ји про жи ма ју упе ча тљи-
ве пе снич ке сли ке што се пре ли ва ју из 
збир ке у збир ку. Ово по себ но на гла-
ша ва мо јер из бор пе са ма за ко ји смо се 
овом при ли ком опре де ли ли на сто ји да 
пра ти баш ту, за што не ре ћи, ли р ско-
ме та фи зич ку ли ни ју ове по е ти ке ко ја 
је, иако од у век при сут на у пе сни штву 
Рад ми ле Ла зић не ка ко би ва ла не до-
вољ но уоче на и скрај ну та.“ 

Ви де ли смо да је си ту и ра ње у тра-
ди ци ју, на рав но схва ће ну ели о тов ски, 
по ко ме, сва ки пе сник не мо же ства-
ра ти без све сти о мр твим пе сни ци ма 
– ње го вим пре ци ма, до ве ло до то га да 
се по е зи ја, ко ја не при па да тим то ко-
ви ма и са мим тим пре чи сме шта ње 
у тра ди ци ју, па са мим тим и у ка нон 
срп ске по е зи је, пот пу но от пи ше, као 
ко ло кви јал на, ур ба на и ра ди кал но фе-
ми ни стич ка, те сто га не по год на да се 
увр сти у тра ди ци ју жен ског ли р ског 
пе сни штва. На рав но, сво ју тра ди ци-
ју пе сни ки ња је са ма иза бра ла, што се 
ви ди пре све га из по све та пе са ма, али 
и из ци та та ко ји, иако не че сти, ипак 
ука зу ју на ону тра ди ци ју ко ја се опи-
ре тра ди ци ји: Еми ли Ди кин сон, Ана 
Ах ма то ва, Ма ри на Цве та је ва, Сил ви ја 
Плат, Јо сиф Брод ски и др, за рад то га 
да би се оправ да ле на гра де ко је је Ла-
зић ка до би ла („Де сан ка Мак си мо вић“ 
и „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ски ња“ 
те сто га, ка ко ре че проф. Сто ја но вић 
Пан то вић, МО РА да је и са ма део те 
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тра ди ци је), а чи ју по е ти ку ни је сле ди-
ла, јер, да је сте, са да не би ни би ла на 
ме сту на ко ме је – у вр ху срп ске по е зи-
је. Би ло ка ко би ло, од до брог пе сни ка 
не ма ло шег из бо ра, те оно што се мо-
же упу ти ти као за мер ка аутор ки овог 
из бо ра по ка за ће се да то ни ни је не ка 
ве ли ка ма на, јер смо овим из бо ром 
упо зна ли (они ко ји ни су зна ли) је дан 
дру га чи ји ток пе ва ња Рад ми ле Ла зић, 
у ко ме се от кри ва и ње на фи на жен-
ска осе ћај ност и бри жљи вост (ко ја, 
до ду ше, че сто пу та бу де спу та ва на), 
али и ме та фи зич ка цр та, ко ја ука зу је 
на пе сни ки њу ко ја „не ма ви ше вре ме-
на“ да се ба ви оп штим ства ри ма, ко ја 
од у ста је од бо р бе (иако за пра во ни ка-
да ствар но не од у ста је), јер тре ба при-
пре ми ти зем ни пр тљаг: „Јер, ко ли ко 
ју че, / Осе тих смр то но сни ујед про ле-
ћа“ („Је се ња ода“). На ма, љу би те љи ма 
Ла зић ки не по е зи је, чи та ју ћи овај из-
у зе тан из бор, оста је да че ка мо но ву 
књи гу и бо ри мо се про тив на си ља!

Адри ја на Крај но вић 

Не(до)Чи та Ни 
аН дриЋ
Ти хо мир Бра јо вић, Гро зни ца  
и под виг, огле ди о ерот ској има
ги на ци ји у књи жев ном  
де лу Иве Ан дри ћа, Ге о по е ти ка, 
Бе о град, 2015.

Мо гу ли се у са врем ној књи жев-
но сти раз гра ни чи ти еро ти ка и пор-
но гра фи ја, те да ли је пор но граф ски 
обо је на ли те ра ту ра са мо ре флекс 
дру штва ко мер ци ја ли зо ва не кул ту-
ре, ко је ого ље ну и три ви ја ли зо ва ну 
сек су ал ност не са мо што не за у зда ва, 
већ по ста је њен глав ни пре но си лац? 

У мо мен ту ка да ме ха ни зми ре пре си је 
по пу шта ју о еро тич ном пре ста је да се 
ћу ти и оно се пре во ди у дис курс, чи-
ме се по кре ћу те о риј ска про ми шља-
ња и тра га ње за ко ре ни ма у исто ри ји 
кул ту ре тог но во фор ми ра ног фе но-
ме на. 

Ра не те о го ниј ске спе ку ла ци је ерос 
ви де као ду хов ну ар хе, но го то во упо-
ред но се раз ви ја ју ми шље ња ко ја га 
ви ше не од ре ђу ју као прин цип ко ји 
је но си лац све тло сне ема на ци је, већ 
га сво де на оно лич но. Отуд већ ра на 
Со фо кло ва и Пла то но ва пре до ча ва-
ња ње го ве кон тра пунк ту ал но сти, по 
ко јој је исто вре ме но и без у мље, ма-
ни ја, али и бо жан ски дар ко ји во ди 
обо же њу. Но, пе ри од у ко јем еро ти ка 
и вер ски мо рал би ва ју у стал ном су-
ко бу зна чио је мар ги на ли за ци ју еро-
са, сво ђе ње на ру бо ве не све сног, на-
го ве шта ва ње кроз сим бол, до ри но си 
ње го вом пре вред но ва њу и чак пре и-
ме но ва њу у сво је вр сни про блем. Ши-
ро ким лу ком ко ји еро ти ку ви ди и као 
по вла шће ну фи гу ру, фе но мен, хе лен-
ске ми сли, до но во ве ков не мак си ме 
по ко јој је секс све, ба ви се, ме то до-
ло шки пре ци зно, пре до че но кроз но-
ве хер ме не у тич ке кљу че ве, Ти хо мир 
Бра јо вић у сво јој књи зи Гро зни ца и 
под виг огле ди о ерот ској има ги на ци
ји у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа.

Иако се од кра ја де вет на е стог ве ка 
мо же пра ти ти ли ни ја на сто ја ња те о-
ре ти ча ра да те ма ти ку сек су ал но сти 
из но ва про у че и сме сте у од ре ђе ни 
си стем за ко на, сим бо лич ног по рет-
ка и су ве ре ни те та, ка ко то пре ци-
зно име ну је Ми шел Фу ко, Бра јо вић 
се овим фе но ме ном ба ви на по ма ло 
акри би чан на чин, не до зво ља ва ју ћи 
да се по вла че ја сне ве зе из ме ђу ба та-
јев ског и фу ко ов ског те о рет ског на-
сле ђа, већ се те жи уви ђа њу ти по ло-
шких сич но сти у ви ђе њу људ ске при-
ро де. Од ре ђи ван као ан тро по ло шки 
пе си ми ста, по де сан за ди ја бо ло шка 
ту ма че ња, Ан дрић је до са да оста јао 
го то во не ис тра жен као пи сац ко ји 
по ни ре у људ ску при ор ду и у њој от-
кри ва еро ти зам као вид уну тра шњег 
жи во та. Ис тра жу ју ћи упра во ерот-
ско као про тив реч но по ље сло бо де за 
ко јим жу де Ан дри ће ви ју на ци, Бра-
јо вић ис пра вља, ка ко сам у увод ној 
ре чи сво је књи ге на во ди, чи та лач ку 
не прав ду на не ту Ан дри ћу, због че га 
је сма тран ис кљу чи вим пе си ми стом, 
а не пи сцем ко ји ис ти че ви та ли зам 
као сна гу ко ја из ба вља и оба вља свет. 

И у сво јим прет ход ним сту ди ја ма, За
бо рав и по на вља ња и Фик ци ја и моћ, 
Бра јо вић го во ри о Ан дри ће вом де-
лу, али са друк чи јих аспе ка та. Иде-
о ло шка ма ни фе ста ци ја мо ћи са да је 
за не ма ре на и пре и спи ту је се оп шта 
дис кур зив на узру ја ност ко ја на ста-
је услед фор ми ра ња све та пер вер зи ја 
ко ји се до ди ру је са све том кр ше ња за-
ко на и мо ра ла. 

У Гро зни ци и под ви гу об у хва ћен 
је го то во це ло ку пан Ана дри ћев ства-
ра лач ки опус, од ра них пе снич ких 
и есеј си тич ких ра до ва, до про зних 
оства ре ња на ста лих у ме ђу рат ном и 
по рат ном пе ри доу, до пост хум но об-
ја вље них де ла. Ерот ском као фе но ме-
ну при ла зи се од па ра диг мат ских фи-
гу ра Го је и Бај ро на, ко ји се из два ја ју у 
све ту цар ству ма те ри јал них за ко на 
и ани мал ног жи во та. Пре ци зно се у 
ли ку Ан дри ће вог Бај ро на из два ја ду-
а ли стич ко по и ма ње еро са, по ко јем 
он об је ди њу је смрт и ра ђа ње, бе сти-
јал но и са крал но, те аутор под вла чи 
да Бај ро нов ерот ски до жи вљај осци-
ли ра из ме ђу ме та фи зич ке во ка ци је 
ње го вог ума и про фа не те ле сно сти 
ње го вих чу ла. Осла ња ју ћи се на те о-
риј ска упо ри шта Де ни ја де Ру жмо на 
ту мач ви ди сим бо лич ког двој ни ка 
Дон Жу а на, раз ли ку ју ћи пу ку плот-
ску же љу од ви шег ступ ња ерот ског, 
чи ме је опет осли кан ши ро ки ра спон 
у по и ма њу еро са, до оно га ко ји обо-
жу је до оно га ко ји ро бу је на го ни ма. 

Пр во по гла вље сту ди је се сим бо-
лич ки и кон ста та ци јом, пре у зе том од 
Ан дре а са Ни гре на, да је ага пе сту пи ла 
у свет ко ји је већ но сио оти сак еро са, 
на ја вљу је Ан дри ће ва де ла ко ја опред-
ме ћу ју упра во свет ко ји је упо знао 
сек су ал ност ко ја је по дру што вље на 
и пре и ме но ва на у сво је вр сни дис-
курс мо ћи. Рај ске мо дри це: гре шни ци 
и све ци по гла вље је ко је еуфо рич ним 
за но си ма мла до сти и за пре па шће но-
сти над жи вот ним по но ри ма су прот-
ста вља мо дер ни стич ки сен зи би ли тет, 
ис ку ство по ти сну тих на го на. Жи вот 
па лан ке и ка са бе са да је оквир ис ку-
ства чо ве ка мо дер ног вре ме на, су о че-
ног са еле мен тар ним за бра на ма, ко је 
се сре ћу у свим ор га ни зо ва ним дру-
штви ма. Упра во ту ис ти че се не ко ли-
ци на ју на ки ња ко је, иако је Ан дри ћев 
опус ма ску ли ни си тич ки, за зу зи ма ју 
по вла шће на ме ста. Исто вре ме но би-
ва ју но си о ци оп се си је, ко би, иде а ла 
и жр тве, јер же на сто ји као ка пи ја 
на из ла зу као и на ула зу ово га све та. 
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Али де де, фра Пе тар, фра Мар ко Кр-
не та по твр ђу ју Ан дри ће ву афир ма-
ци ју ви та ли зма јер сво јим раз у ме ва-
ње пло ти и ерот ског у ње му уви ђа ју 
по губ но и жи вот но. Упра во на том 
ме сту Бра јо већ по нај ви ше апо стро-
фи ра Ба та ја, те раз два ја ње ани мал ног 
и еро ти зма ср ца. Пре по зна ју ћи еро-
ти зам као про бле ма тич ну сна гу чо-
ве ка, на шта и Ба тај ука зу је, Ан дрић 
у пр ви план ис ти че по тре бу би ћа за 
сје ди ња ва њем, осва ја њем кон ти ну и-
те та би ћа. Та ко еро ти зам за и ста оп-
ста је као по твр ђи ва ње жи во та, чак и 
у смр ти. 

Као је дан од па ра диг мат ских 
при ме ра осу је ће не ра до сти жи во та 
у ан дри ћев ски па ра док сал ном ка-
са блисјком мо де лу све та из два ја се 
Али ја Ђер зе лез, озна чен као чул ник 
но вог ко ва. Не мо ћа ном да се от ме 
раз бук та лој стра сти, све ден на ма-
ри о не ту и не све стан сво је (тра ги)ко-
мич но сти, ерос ње му по ста је ба ласт. 
Па три јар хал ном ето су сра зме ран 
иде ал му жев но сти Ђер зе ле зу оста је 
не до ку чив, а он сам у по ку ша ју да га 
до сег не ин фан ти лан и по ра жа ва ју-
ће ко ми чан. Упра во кроз Ђер зе ле за 
Ан дрић на ста вља ре а ли за ци ју сво је, 
сме мо ли ре ћи, оспе сив не те ме, го во-
ре ња о чо ве ку од ре ђе ном кон кре ти-
за ци јом исто риј ског тре нут ка и сре-
ди не ко ја га фор ми ра. И сам Бра јо вић 
је у сту ди ји по све ће ној ро ма ну На 
Дри ни ћу при ја, За бо рав и по на вља ња, 
по нај ви ше па жње по све тио па ла нач-
ком ис ку ству ко је оп ста је као веч на 
фор ма људ ског дру штва. По нај ви ше у 
том ро ма ну ви ди се ка ко ју на ци по-
ра жа ва ју се бе, соп стве не афи ни те те, 
не би ли ис пу ни ли на ле ђе ну од го вор-
ност пре ма по ро ди ци и чак сре ди ни. 
Та ко се и опре де љу ју за за тво ре ност 
и спо кој ство ко је ну ди оно што је по-
зна то. 

Ус ко ме ша ност ко ја на ста је до ла-
ском но вог вре ме на ко је озна ча ва 
за о крет пре ма се би и упо зна ва ње по-
ри ва, же ље и на го на, не од го ва ра до 
та да вла да ју ћем па три јар хал ном по-
рет ку и па ла нач ком ис ку ству. Те жњу 
ка јед но о бра зно сти, по тре бу да се 
исме је све што ис па да из то ка уоби ча-
је ног, Ан дрић им пле мен ти ра у сли ку 
од но са Ђер зе ле за и ње го ве око ли не. 
У све ту у ко јем је чо век би ће ко је, по 
ре чи ма Ра до ми ра Кон стан ти но ви-
ћа, не го во ри, већ го ри, от пад ник је 
онај ко ји по ста је осве шћен. Све стан 
сво је те ле сно сти не мо же би ти чо век 

за ко јег љу бав тре ба да је све де на на 
аскет ску по гру же ност, њен фа ми ли-
јар но-ба нал ни основ. У мо мен ту ка-
да се пре ко ра чи гра ни ца и на пу сти 
уве ре ње да је чо век бес те ле сан, јер 
те ло има жи во ти ња, а он је кул ту ром 
укро ће на жи во ти ња, по је ди нац по-
ста је пред мет под сме ха и из оп штен. 
Та ко се и Ђер зе лез на кра ју сво јих 
ап сурд них по ку ша ја осва ја ња еро са 
раз о ча ра но по вла чи из сва ко дне ви це, 
скла ња од сва ког ис ку ше ња, па и са ме 
љу ба ви као есен ци јал не ег зи стен ци је. 
Отуд став о Ан дри ћу као пе си ми сти 
јер из бор бе у ко ју пу шта сво је ју на-
ке они из ла зе као по ра же ни, док дух 
раз о ча ра ња оста је да кру жи над па-
лан ком. У све ту инер ци је, за гле дан 
у се бе и мо жда по нај ви ше раз о ча ран 
од свих Ан дри ће вих ју на ка, из два ја се 
Му ста фа Ма џар. Исти на, Ан дри ће во 
де ло на ста је у вре ме три јум фа пис хо-
а на ли зе, но Бра јо вић у сво јој сту ди ји 
не по тен ци ра по сва ку це ну из во ђе-
не па ра ле ле . Но, мо ра се при зна ти 
да се упра во у ли ку Ма џа ра нај ви ше 
ути снуо пе чат фрој ди зма и по став-
ки о мрач ним по ри ви ма, скри ве ним 
у ду би на ма људ ске при ро де, нај ви ше 
при сут ним у ли те ра ту ри ко ја на ста је 
на кон Пр вог свет ског ра та. Та ко се и 
Ма џа ро ва де струк тив на при ро да мо-
же ту ма чи ти као по сле ди ца не за до-
во ље ног сек су ал ног на го на, дк је на-
гон за пу то ва њем узро ко ван стал ним 
тра га њем за сек су ал ним објек том и 
за до во ље њем. Бра јо вић ова за кљу-
чак на во ди са ре зер вом упо зо ра ва-
ју ћи да ту ма че ње не сме ро бо ва ти 
пси хо а на ли тич кој пер спек ти ви вре-
ме на у ко јем је но ве ла пи са на. Сво је 
ин тер пре та тив но раз у ме ва ње но ве ле 
аутор оба зри во те ме љи на од го не та-
њу за го не ти ко је ну ди сам текст. Та ко 
се Му ста фи на дру штве на кон вер зи ја, 
ауто де струк тив ност, об ја шња ва ин-
тим ним ин те лек ту ал ним ис ку ством, 
чи ме се отва ра про блем ски ко млекс 
уско по ве зан са ерот ским са мо ра зу-
ме ва њем но вог чо ве ка. 

Про блем ски хо ри зонт чи та ве сту-
ди је је ре че ни ца ко ју аутор ци ти ра 
ана ли зи ра ју ћи но ве лу Труп, у ко јој се 
глав ни ју нак пи та о по ре клу ва тре ко-
ја све са жи же и ру ши. Од го вор у овом, 
као и у го то во свим оста лим слу ча је-
ви ма ју на ка о ко ји ма се го во ри, ле жи 
у су сре ту са же ном ко ја по ста је нај
дра же од свих би ћа. Же на је фи гу ра 
ко ја пр ко си вла да ју ћој ло ги ци све та. 
Она го то во увек оста је у сфе ри има-

ги нар ног, ма кар би ла и у не по сред ној 
бли зи ни, јер је њу не мо гу ће раз у ме ти 
и укро ти ти. Чак се и у ли ку Ћа ми ла 
уоча ва упра во та зеб ња ко ја би от кри-
ла ње го ву фан та зму као оно што ћа га 
пот пу но ого ли ти. И Ћа ми ло ва, на пр-
вом ме сту ин те лек ту ал на фик са ци ја, 
ипак на ста је као по сле ди ца дру штве-
не ре пре си је љу бав но-ерот ске же ље. 

Про кле та авли ја нај ви ше го во ри 
о же ни кроз ма шта ње о њој. Па ра док-
сал но при сут на кроз сво је од су ство 
же на је за тво ре ни ци ма, као и рат-
ни ци ма, ам блем осу је ће не и спу та не 
му шко сти. Она оп ста је у при чи ко ја 
ства ра афек тив но-ерот ску со ли дар-
ност за тво ре ни ка. Ипак, на ме ће се за-
кљу чак да Ан дри ће ви ју на ци ве ћи ном 
не же ле да ро бу ју еро су и та ко се уз-
диг ну из над се бе, исто вре ме но се и гу-
бе ћи. Чак и у мо мен ти ма опи је но сти 
стра шћу не при ста ју на окви ре бах ти-
нов ски схва ће не кар не ва ли за ци је као 
ви та ли стич ком из ра зу, већ су при ка-
за ни у ру ху кај зе ров ске, ро ман ти чар-
ски ге не ри са не гро теск но сти ла жног 
пре о бра ћа ја. Та ко по твр ђу ју свој па-
ла нач ки дух јер при ста ју на со ци јал ну 
ма ску, скри ва ју се иза по јав но сти ка-
ко би оно иза ње оста ло не са зна тљи-
во, ка ко око ли ни та ко и њи ма са ми ма. 

Крај њи до мет еро тич но сти Бра-
јо вић пот цр та ва у не ко ли ким при зо-
ри ма, по ступ ци ма ју на ка ко ји све до че 
о не сва ки да шњој сен зу ал но сти ко ја у 
се би са др жи зна тан удео ауто е ро тич-
но сти и све сти о жи во ту те ла, Фа те 
или Ани ке. Го во ре ћи о ерот ској има-
ги на ци ји и те ле сном осве шћи ва њу 
Ан дри ће ве Фа те аутор је по ре ди са 
Стан ко ви ће вом Соф ком, ко ја сто је-
ћи на пра гу мо дер но сти срп ског ро-
ма на у сво јој уобра зи љи по пр ви пут 
осло ба ђа со ци јал ни им и кул тур ним 
нор ма ти вим су спрег ну ту чул ност. 
Ан дри ће ве ју на ки ње на ста вља ју пут 
ан тро по ге не зе, по ста ја ња жи вог би-
ћа људ ским и ну де ко нач но раз ре-
ше ње за го нет ке ко ја му чи Ан дри ћа, 
шта је то чо век. Ан дри ћев чо век је на 
пу ту сво је ан тро по ге не зе у кон стант-
ној бор би, рас ко лу из ме ђу све сног и 
на гон ског, пло ти и те ла, те жњи да се 
од у пре за се њу ју ћој сна зи еро са ко ји 
ће по ка за ти сво је ра зор но ли це и по-
ста ти си ла ко ја их ра за ра. Бра јо вић у 
сво јој сту ди ји на сто ји да до чи та Ан-
дри ћа у све тлу афир ми са них те о ри ја 
ко је ерос ви де као ком по нен ту без ко-
је би сек су ал на же ља го во ри ла о на ма 
са ми ма.
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Дра га на В. То до ре сков 

БУ Би Це Што 
Жи вот зНа Че
Ста на Ди нић Ско ча јић, Те гли це 
за бу би це, КОВ, Вр шац, 2015.

Жи вот нас до пу шта
Зар то ни је до вољ но?

Ста на Ди нић Ско ча јић

Те мат ско-мо тив ски ди ја па зон нај-
но ви је, ше сте књи ге пе са ма Ста не Ди-
нић Ско ча јић ре ла тив но је све ден и 
ја сно кон ци пи ран: за пра во, мо гло би 
се ре ћи да се од ли ку је усред сре ђе но-
шћу на ма ле, сва ко днев не и ефе мер не 
ства ри ко је се по ме ра ју са мар ги не у 
са мо сре ди ште пе снич ког чи на: чак 
два де ми ну ти ва у на сло ву све до че о 
овом ви ду по е тич ког ми ни му ма: и је-
дан и дру ги сре шће мо у ни зу пе са ма. 
По је ди не име ни це, чак и ка да ни су у 
де ми ну ти ву, ука зу ју на мар за де ти ње, 
све де но. По ред ин се ка та, та ко, у по е-
зи ји Ста не Ди нић Ско ча јић оби та ва-
ју и Бе би Џејн ма шни ца, млад ме сец, 
де ца на пла жи, па туљ ци. Бу ду ћи да су 
оба на слов на де ми ну ти ва у жен ском 
ро ду, мо гло би се го во ри ти о из ве-
сном по зи ци о ни ра њу лир ског су бјек-
та с по је ди ним из у зе ци ма. Пи шем: 
го то во, као да, с из у зе ци ма... За што? 
Јер оно што ка рак те ри ше по е ти ку 
Ста не Ди нић Ско ча јић је сте упра во 
од сту па ње од од ре ђе них пра ви ла, од 
за да тих ма три ца, од свр ста ва ња, од 
по се до ва ња, др жа ња у хер ме тич ки 
за тво ре ном об ли ку. Има пе сни ка ко ји 
во ле ка лу пе: ме ђу њи ма не ће мо на ћи 
Ста ну Ди нић Ско ча јић.

Син таг ма из на сло ва ја вља се у 
дру гој пе сми, Стег ни ме ја че, у ко јој 

се се апо стро фи ра не и ме но ва ни су-
бјект: „О мој ви гва ме ко шу љо/ мо ја 
те гли це за бу би це/ за гр ли ме/ стег ни 
ме је че.“ Та ко се на ве де ном сли ком 
име ну је дру го ли це, адре сат. У ка сни-
јим пе сма ма, ме ђу тим, от кри ва мо 
се ман тич ку бре ме ни тост да тих де-
ми ну ти ва. Већ у пе сми Ро је се бу би це 
пе сни ки ња по тен ци ра ме та фо рич ку 
усло вље ност име ни це „бу би це“. Ов де 
је пак, реч о јед ној го то во ока ме ње-
ној ме та фо ри, где се ци ља на зна че-
ње сим па тич ног иш ча ше ња, на ро чи-
тог ста ња у ко је не ко за па да ка да га 
„стиг ну бу би це“. Ин ди ка тив но је да у 
мно гим пе сма ма Ста не Ди нић Ско ча-
јић на и ла зи мо на ова кве сте ре о тип не 
из ра зе, ко ји би се мо гли и ту ма чи ти 
као ци та ти пре у зе ти из пет па рач ких 
при ча или ка квих по пу лар них пе са-
ма: стег ни ме ја че, обе ћа ње лу дом ра
до ва ње, кли ца узда ни ца, про на ћи сво
га бо га, ђа во ће га зна ти и др. Пе сни-
ки ња, да кле, на гла ша ва из ве стан мар 
за кли ше, чи тљив и у прет ход ним 
пе снич ким књи га ма. То, ме ђу тим, не 
тре ба да за ва ра чи та о ца. Ов де би се 
пре мо гло го во ри ти о по и гра ва њу, па 
чак и ла тент ном па ро ди ра њу на ве де-
них об ли ка, ко ји у кон тек сту све оп-
ште ефе мер но сти, до би ја ју но ви me
men to mo ri сми сао: ка да се у пе сми 
Под не је све оп штем жа мо ру на пла жи 
кон тра сти ра ју сли ке уса мље них би ћа 
ко је се из пер спек ти ве де це до и ма ју 
као мр тва, сти че се ути сак да овом, 
увод ном пе смом збир ке, ко ја по чи ње 
из ве шта јем из „хла до ви тих со ба“ и 
сен ки, Ста на Ди нић Ско ча јић гра ди 
јед ну па ра лел ну ко сми ку, ан ти ци пи-
ра ју ћи крај ње озбиљ на пи та ња. Овај 
ми ље, дат у све га не ко ли ко по те за, 
ни је чист по пут мо ра ко је се „про зи-
ре до са мог дна“. На про тив, он је тек 
на зна чен као из ве сна мо ти ва ци ја, за-
лог ко ји јем чи по тен ци јал ну до ми на-
ци ју ства ри ко је про ла зе (или су про-
шле) и крат ко роч них би ћа. „Жи вот 
нас до пу шта/ зар то ни је до вољ но?“ 
пи та се не ко у пе сми, не ко ко дру ги-
ма де лу је као да га ви ше не ма. И зби-
ља, под не је зе нит сун ца, али оно је 
у исти мах и на ја ва ње го вог опа да ња, 
су но вра та у мрак. У том кон тек сту, 
на из глед ми ран и иди ли чан пеј заж са 
пла же пре но си веч ну опо ме ну.

Про ма ји ца је пе сма са но вим де-
ми ну ти вом у на сло ву, у ко јој се „ми-
ла сен“, ко ја се „но ћу про бу ди у ме-
ни“, иш чи та ва кон тра дик тор но: као 
бла га при јат ност (мај чи на успо ме-

на), али и на слу та мрач ног кон тек ста 
у окви ру ко га по е ти ка ма лих ства ри 
до би ја пу ни сми сао. Јед ном реч ју, ка-
да се жи вот пре по ло ви а ра чу ни све-
ду, оста је ус хи ће ње за тре ну так, за 
сваг да шње „за не се ни це“ (још је дан 
ефект ни де ми ну тив Ста не Ди нић 
Ско ча јић), ко је се тра же уну тар се бе. 
Та ко се у пе сми Ро ђе на да са мо укра
ша ва свет дра ма од ви ја у са мом пе-
смо твор ном би ћу: „пре ки ни/ дрек-
нем/ она се осмех не/ при сту пи/ узме 
ва здух/ као да за у ста вља шту ца ње/ и 
као за ма лер/ по гле да кроз про зор у 
оне го ми ле ци га ла и шу та/ до кле/ за-
ва пи/ и на ста ви да ри да“//. Низ пе-
са ма де тек ту ју ову љуп ку и ду хо ви-
ту рас по лу ће ност али и де тер ми ни-
са ност: увек се не што де ша ва ми мо 
во ље про та го нист ки ње, не што је за-
тек не не спрем ну, из не на ди. Бу би це 
у пе сми Те гли це за бу би це оби та ва ју 
уну тар ње: „Бо лу јем од њи хо ве ћу-
дљи во сти/ а опет не ћу да се ле чим.“ 
Као да је све по др ђе но ка при цу, еле-
гант ној но де ти њој обес ти ко ја ста-
ну је у лир ском би ћу. „Про ле ће је/ ла-
ко ми се от му“ по че так је пе сме Бу би
це из зим ни це. А у Од су ству сми сла 
за смех бу бе су ин ди ка то ри сло бо де у 
ис по ља ва њу осе ћа ња, не спу та но сти, 
али и – по зив на ру ше ње кон вен ци ја: 
„вре ме је да сво ју бу бу пу стиш/ да те 
за го ли ца/ ина че/ жи вог ће те са хра-
њи ва ти/ сва ког ју тра/ од су ство сми-
сла за смех“.//

Обич но је пер спек ти ва ко ју пе-
сни ки ња би ра по ма ло „на ме ште но“ 
не ве шта, а ње на по зи ци ја од го ва ра 
„зре ло сти чо ве ка“, ко је се тру ди да 
пот чи ни „рас пла ка но де те“, да по вра-
ти из гу бље ну рав но те жу: „На у ми ла 
си да га ди ли ту јеш/ то мла до тек про-
мр да ло лу ди ло“ (Ту си па ла). Сто га је 
ула зак бу би ца у те гли це знак да уну-
тра шња ди со нант ност је ња ва. О то ме 
све до чи и пе сма Не вр по ље се ви ше, 
али и Мо ја бу ба се вра ти ла: „Мо ја 
бу ба се вра ти ла по ме не са свим но-
ва/ као да је ју че ни сам прог на ла из 
ума/ ју трос се гор ди на оба ли од оло-
ва/ из ме ђу те гли це и дру ма.“/ Ако 
син таг ма сме сти ти бу би цу у те гли цу 
зна чи по вра так са мо кон тро ле, успа-
вљи ва ње не ми ра, вра ћа ње ста рог по-
рет ка, он да је по зи ци ја по врат ка и 
сме шта ња у про стор из ме ђу дру ма и 
те гли це је дан вид де мон стра ци је не-
мо ћи. Ве дри на чин да се про тре су, 
про ве тре, ка ко би то пе сни ки ња ре-
кла, адак ти ра на пи та ња.
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Вра ти мо се те зи о ефе мер но сти, 
или, ме та фо рич ким је зи ком Ста не 
Ди нић Ско ча јић ре че но, о при ви ка
ва њу на цр ну мач ку, ко ја, ка ко чи та-
мо у исто и ме ној пе сми „ни је ту тек 
та ко“. У пе сми По ри ца ње оспо ре на 
је и са ма су бјек тив на спо зна ја ег зи-
стен ци је, и то у тре нут ку ка да се им-
пре си ја пре та че у реч. Јед на груп на 
сли ка, баш као и у пр вој пе сми, да-
та је из пер спек ти ве не ког од спо ља. 
Њу пре се ца скеп са ко јим се пе сма 
за вр ша ва: „Сва ко чи ни што мо же/ 
ра ди на убе ђе њу/ да су не сум њи во/ 
да су за у век ту/ ов де где као је су“//. 
Од сти ха ко ји па ро ди ра озбиљ ност, 
жи вот ну од го вор ност, чи ње ње, пре-
ко на ред ног сти ха у ком је су бје кат 
не мар но/на мер но из о ста вљен ка ко 
би се тре ће ли це јед ни не ис та кло, 
нео че ки ва но се пре ла зи на мно жи ну 
и на при лог за у век ко ји ће, ја сно је, 
би ти оспо рен већ у на ред ном сти-
ху: „ов де где као је су“. Све је реч но 
и не ма по врат ка. По зи ти ви стич ка 
скеп са од но си пре ва гу. У Оди стра
ху вр ло бр зо се, у скла ду са елип-
тич ном фор мом пе сме, са бе за зле-
ног го ли ца ња па ту ља ка, пре ла зи на 
за зор ис так нут крај но шћу ко ја је на 
са свим дру гом се ман тич ком по лу од 
де ми ну ти ва: „Ба у че мој/ ву ко дла чи-
но/ про зор ска не ма ни.“ Асин дет ски 
низ ко ји би се мо гао ту ма чи ти и као 
гра ди ра ње стра ха за вр ша ва се ауг-
мен та ти вом. 

Ег зи стен ци јал на стреп ња или, по-
слу жи мо се по но во јед ном од ефект-
них пе снич ких ме та фо ра из бо га тог 
аутор ки ног бре ви ја ра, име за не вре
ме, очи ту је се у оним пе сма ма у ко-
ји ма је на гла ше на дис тан ца ста рог и 
но вог вре ме на (Не де ље, Не ствар но и 
не мо гу ће, Про ле ће, Мач, Не ма ви ше, 
Бив ша те ла) и где се осе ћа но стал ги-
ја спрам ства ри ко је су ми ну ле, као и 
спрам оних ко је са да жи ви мо, а чи ји 
се свр ше так на зи ре. У не ким пе сма-
ма ово осе ћа ње се ја сно ис по ља ва, 
као у јед ном од нај е фек ти ни јих сти-
хо ва у збир ци: „Жи вот је ва жно је/ 
био ту/ спре ман да пру жи от ку ца/ и 
на пла ти“ (Ђа во ће га зна ти). Пе снич-
ки дис курс Ста не Ди нић Ско ча јић је 
ве дро-ме лан хо ли чан, склон за о кре-
ти ма, ди со нант ним то но ви ма, ис ко-
ра че њи ма. Он, чак и ка да је љуп ко 
не ста шан, фо ку си ран на љу бав, на 
ме ђу људ ске од но се, на сва ко днев но, 
не про пу шта да се под се ти ко нач-
но сти, све де но сти на за да ти оквир, 

ко ји се на сто ји пре ва зи ћи би ло љуп-
ким ху мо ром, би ло бла гом иро ни јом. 
Дик ти ра га тре ну так, то до пу шта ње 
жи во та ко ји те че и ко ји се на тре ну-
так, са мо на тре ну так, за у ста вља, и 
на том тре нут ку у чи ју сла ву се пе ва 
и ко ји се на сто ји про ду жи ти пе смом, 
по чи ва ју ле по та и љуп кост пе снич ке 
књи ге али и чи та вог по ет ског ру ко-
пи са ове пе сни ки ње.

Жар ко Ми лен ко вић

Не Ка Не УМре 
Мо ја Ма Ма
Оли ве ра Не дељ ко вић,  
По сте љи ца, Кул тур ни цен тар 
Но вог Са да, Но ви Сад, 2015.

Одав но се у са вре ме ној срп ској 
књи жев но сти ни је по ја ви ла ова ква 
јед на књи га! Са ова квом те ма ти ком, 
ова кве са др жи не. Сми ре на, ти ха, 
не на ме тљи ва, искре на, ис по вед на, 
јед ном реч ју – до бра књи га. Књи га 
стра сти и ме ре! Ка да пи сац о ства-
ри ма ко је су по при ро ди па те тич не 
про го во ри не па те тич но, он да нам од-
мах бу де ја сно са ка вим ауто ром и са 
ка квом књи гом се су сре ће мо. Књи га 
По сте љи ца Оли ве ре Не дељ ко вић је 
упра во та ква јед на књи га, књи га ко ја 
о па те тич ном го во ри не па те тич но, о 
емо ци ја ма – искре но, о жи во ту – ис-
по вед но.

Обич но, бар јед ном у то ку школ-
ске го ди не, де ца до би ју за да так да 
на пи шу не што о сво јој мај ци. И ни-
ка да ни ком ни је по шло за ру ком да 
на пи ше оно ствар но, оно искон ско 
што за сва ког од нас пред ста вља ма-
ма (ни ма ње ре чи ни ве ћег зна че ња). 

Се ћам се ка ко сам ја по чи њао та кве 
за дат ке: „Мо ја ма ма је нај бо ља на 
све ту! Има ка фе не очи, сме ђу ко су. 
Она је вр ло не жна и мно го ме во ли“, 
а он да је сле дио не из о ста ван део ка-
ко ма ма нај бо ље ку ва и ка ко по це ли 
дан ра ди, али ни ка ко о то ме где је ту 
де те ко је пи ше о ма ми и где је за и ста 
ње го ва ма ма. Де те у за дат ку, да што 
бо ље ура ди, не ма ре ћи за то што се 
од ње га не оче ку је да опи ше фи зич-
ки из глед сво је мај ке, већ оно шта она 
за ње га пред ста вља, а мај ка као мај ка 
у ра зним оба ве за ма, су до ви ма и ве-
шом. Ко ли ко се са мо сти дим што сам 
на овај на чин пи сао о сво јој мај ци. 

До по ја ве ове књи ге пе са ма у про-
зи, о то ме ни сам раз ми шљао, а ка да 
сам про чи тао, по ми слих, ето та ко 
ма ма пи ше о свом де те ту. Ма ма, као 
и ско ро сва ка ма ма, мо гла је у де те ту 
да ви ди го ми лу су до ва ко је тре ба да 
опе ре на кон руч ка, го ми лу деч јег пр-
ља вог ве ша, раз ба ца не играч ке, плач 
и све оста ле, ни ма ло при јат не ства-
ри деч јег од ра ста ња, али ни је; ви де ла 
је оно што, ка да де ца пи шу о сво јим 
ма ма ма, ни ка ко не мо гу да ви де или 
бар не мо гу на пра ви на чин то да из-
ра зе – чи сту, ни чим усло вља ва ну 
љу бав, јер „је ди но се љу бав не мо же 
пре по че ти“ („Тај на ко ја је пре о бра зи-
ла и све тлост“). Оно што фа сци ни ра, 
је сте оту да емо тив ност ове књи ге и 
те емо ци је не сла бе са сва ким но вим 
чи та њем, што по твр ђу је да су емо ци-
је пра ве, а што је за књи гу, ка ква је 
По сте љи ца Оли ве ре Не дељ ко вић, од 
пре суд ног зна ча ја. Емо ци је, ко је про-
из во ди ова књи га и на ко ји ма је ства-
ра на, мо гу до жи ве ти све мај ке, сви 
оче ви и сва де ца (спа дам у ту ка те го-
ри ју), без об зи ра што је ово ду бо ко 
лич на књи га, књи га мај ке – Оли ве ре 
Не дељ ко вић. Емо ци је су и на пи са ле 
ову књи гу, баш као што су емо ци је 
би ле и раз лог на стан ка оно га о че му 
се пи ше. Чи та ва књи га на ста ла је као 
бај ка „Био јед ном је дан ти. Би ла јед-
ном јед на ја...“ („Пссст!“) о мај ци и 
де те ту, њи хо вој не из мер ној љу ба ви, 
ра до сти и ту зи. За че ће је све тлост. 
Спо зна ја да се у утро би на ла зи још 
је дан жи вот рав на је про све тље њу: 
„Јер, осим мог, још јед но ср це у ме ни 
тру ди се: тре ба пре ки ну ти да бро јиш 
вла сти те от ку ца је, а не за бо ра ви ти да 
ку цаш“ („Тај на ко ја је пре о бра зи ла и 
све тлост“). На су прот Раст ко вој „Тај-
ни ро ђе ња“, ко ја го во ри о ро ђе њу као 
на си љу над све том и же ном, тај на ро-
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ђе ња код Оли ве ре Не дељ ко вић је тај-
на на лик на хри шћан ске тај не ко је се 
зби ја ју, ко је су исти на, чи ји је ис ход 
ви дљив, а узрок ми сте ри о зан. Та тај-
на на стан ка и ро ђе ња из јед на че на је 
са бо жан ским ства ра њем: „Од овог 
сне га се мо гло на чи ни ти де те, јед но 
са свим ле по де те, баш као да је ро ђе-
но из че жње за оним што се ни ка да 
не ће зби ти. – Поч ни ти, ка зао си, а ја 
сам се ла ко гу би ла у на но си ма из ре-
че ног. – Нај пре му мо же мо на чи ни ти 
те ло, а за тим ће мо ува ља ти гру дву 
ко ја ће нам уз вра ти ти осме хом. Он-
да ће мо де тен це узе ти за ру ке и кре-
ну ти у свет у ко ме ће мо га са чу ва ти 
од вла сти тог да ха“ („Као усред бај ке 
ко ју је не ко дав но за по чео“) – бај ка о 
ства ра њу ко ју је дав но за по чео ство-
ри тељ, а ко ја још увек тра је. Ро ђе ње је 
бож ји дар, а ро ђе но и ро ди тељ бож ја 
су ство ре ња, на лик ан ђе ли ма; сто га 
и мо тив, али и раз го вор из ме ђу си на 
и мај ке по кат кад по ста је и раз го вор 
из ме ђу два ан ђе ла, два чу ва ра, ње ног 
и ње го вог. „Се ти се све га што је мој 
ан ђео ша пу тао успа вљу ју ћи твог ма-
ле ног ан ђе ла“ („Оно што је ша пу тао 
мој ан ђео успа вљу ју ћи твог ан ђе ла“). 
Мај чин ска љу бав пре ма свом де те ту 
не са гле ди во је ве ли ка, де лић те љу ба-
ви на ла зи мо у пе сми „Док њи шеш све 
што се икад за це ни ло у ме ни“. Мај ка 
је стар жар ко ји бди над сво јим де те-
том по пут ан ђе ла чу ва ра, ко ји от кла-
ња од де те та све ло ше, а ср це је ди но 
сред ство ко му ни ка ци је са тек ро ђе-
ним де те том: „При ви јам те уз се бе, 
јер ср це је ма ла њи хаљ ка за бо ло ве. И 
док њи шем те, и да ље ти хо пе ву шим, 
јер нај зад знам: по е зи ја је ша пат због 
ког се, бла го, као да све већ слу тиш, 
осме ху јеш у не ви ном сну.“ Пат ња де-
те та је нео пи сив бол за мај ку, на ро-
чи то ка да се де те ту не мо же по мо ћи: 
„Ни шта не бо ли као ка да дру гом не 
мо жеш да олак шаш бол“ („Уме сто да 
ти ша пу ћем све ове ре чи“). Нео дво-
јив од ма те рин ске љу ба ви је сте ма-
те рин ски страх, бу ђе ње у то ку но ћи 
да би се про ве ри ло да ли де те ди ше, 
а он да деч ји сти сак мај чи ног пр ста 
ко ји го во ри да је све у ре ду. Страх од 
су ро вог све та и жи во та ко ји је на лик 
„на је дин че ко ме вру ћи ца ни ка да не 
је ња ва“ („При све тло сти ко ја тре пе-
ри, али се не ки да“), као и же ља да се 
де те за шти ти од све га ло шег за мај-
ку је нај ве ћа пре о ку па ци ја, али се 
на кра ју схва та да се га то ме не мо-
же на у чи ти ни ти за шти ти ти, јер ни 

са ма ни је на у чи ла ка ко: „оно што ти 
не пре ста но чи там, ни ка да, за и ста, 
ни ка да ни сам на у чи ла“ („Бри шу ћи 
тво је уз дрх та ле су зе“). Оно што мај ка 
у јед ном тре нут ку у све му то ме схва-
ти, је сте упра во то да де те по ста је 
њен во дич и уче тељ, а не она ње гов: 
„Мо рам хо да ти за овим бр бљи вим 
де ча ком, а ићи као да ја во дим ње га“ 
(„Као гру два на ко јој се мо гу огре ја ти 
ру ке“).

Мо рам при зна ти да је ова књи га 
и сво је вр стан иза зов за књи жев ног 
кри ти ча ра, по го то во оног му шког и 
уз то оног без ро ди тељ ског ин стинк-
та. Тре ба раз у ме ти сва та та на на тка-
ња мај чин ског ср ца, бри гу, за ми шље-
ност, ту гу: „За дрх тим: да ли ће ика да 
ви ше би ти ова ко сре ћан?“ („Као су-
за ко ја се ле ди“). Тре ба схва ти ти оно 
шта јед на мај ка осе ћа пре ма још не-
ро ђе ном де те ту, ко је ви ди и осе ћа све 
што осе ћа и она, па раз у ме ти ре че-
ни цу: „И оно што ни ко осим те бе не 
мо же да чу је ослу шни: то шу ми мо је 
ср це кад тво ме пе ву ши успа ван ку. Јер 
јед ном, кад не бу деш мо гао да усниш, 
при се ти ћеш се ове пе сме без ре чи, 
је ди не због ко је се свет кат кад сми-
лу је са мом се би“ („У по сте љи ци ко ја 
се раз ли ста ва“). Ме ђу тим, не мо ра се 
би ти фи ло зоф да би раз у мео де ча ка 
ко ји пред спа ва ње ша пу ће, док ру чи-
цом ис цр та ва ма лец ни крст: Не ка не 
умре мо ја ма ма! Па про ду жа ва јед на-
ко деч је на ив но не ви но, с пу но љу ба-
ви и бри ге: Ни цвет, ни трав ка, ни 
пуж. Ни та та. Ни Бам би. Ни Ма за. 
Ни Лу ња. Ни Швр ћа. Ни Сне жа на. Ни 
па туљ ци. Ни ко мој.

Дра ги ца Ужа ре ва

Не Про ла зНо  
Кр ста ре ње  
Ме ди те ра НоМ 
(Ме се Ци Чи та ња  
По се Ћа њУ)

Бо рис Јо ва но вић Ка стел,  
Бес коп ник, Са ми здат,  
Под го ри ца, 2015.

Сви ми ко ји смо за ра же ни ви ру-
сом чи та ња пре по зна је мо се по два 
симп то ма ка рак те ри стич на за ову 
бољ ку: по спе ци фич ном бо лу про у-

зро ко ва ном чи ње ни цом да је жи вот 
су ви ше кра так да би смо сти гли про-
чи та ти све што би смо же ле ли (ба рем 
је дан пут, а то ли ко то га за вре ђу је по-
нов на чи та ња и иш чи та ва ња) и по 
хро нич ном не до стат ку вре ме на, од 
че га нас хва та па ни ка и сва ком но-
вом де лу при сту па мо гро зни ча во и 
ха ла пљи во. Узи ма ју ћи у ру ке књи гу 
Бес коп ник Бо ри са Јо ва но ви ћа Ка сте-
ла, за не ма ри ла сам вре ме као јед ну 
од ди мен зи ја ко је огра ни ча ва ју и, с 
осе ћа јем ра сип ни ка ко ји се упу стио у 
за до во ља ва ње сво је нај ве ће стра сти, 
оти сну ла се сти хо ви ма по Ме ди те ра-
ну.

Сва ко чи та ње је по пут пу то ва ња, 
али ве ћи на њих слич на су од ла сци ма 
на крат ко тра јан го ди шњи од мор: ви-
ди мо ме ста раз ли чи та од оних у ко-
ји ма жи ви мо, тек их окр зне мо по гле-
дом, уочи мо оно што је нај ка рак те ри-
стич ни је, про ба мо пар на ци о нал них 
је ла и вра ћа мо се ку ћи, че жњи во с 
вре ме на на вре ме пре ли ста ва ју ћи 
фо то гра фи је ко је у на ма бу де но стал-
ги ју. Кр ста ре ње кроз Ка сте ло ву по-
е зи ју, на про тив, би ло је баш као ви-
ше ме сеч но кр ста ре ње Ме ди те ра ном. 
Брод ме је спо кој но че као, пло ви ла 
сам од пе сме до пе сме по ла ко, че сто 
се код не ких сти хо ва ис кр ца ва ју ћи 
на не ко ли ко да на, док их не за гле-
дам са сва ке стра не, док не уло вим 
све асо ци ја тив не то ко ве ко ји ма би се 
од њих мо гло по ћи. Да ва ла сам се би 
вре ме на да се са жи вим с не ки ма од 
њих, без жур бе сам упо зна ва ла сва-
ки ка мен чић на оба ли, сва ки вал под 
ко ри том бро да, от кри ва ла про шлост, 
пи са ла вла сти те сти хо ве во ле ћи се 
с ре чи ма јед ног од нај и стак ну ти јих 
цр но гор ских пе сни ка на шег до ба. 
Би ло је и лу ка у ко ји ма сам се не ра-
до за др жа ва ла. Са мо сам про тр ча-
ла кроз не ко ли ко пе са ма са ти рич не 
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са др жи не. Знам да ни Ве не ци ја ни је 
јед на ко ле па са свих стра на. Кад јој се 
при ђе с отво ре ног мо ра, ми рис ни је 
баш пре ви ше уго дан, а пред очи ма се 
сме њу ју бро ди це ко је град снаб де ва ју 
на мир ни ца ма и оста лим по треп шти-
на ма, с они ма ко је од но се от пад. Ни 
тра га ле по те Ка на ла Гран де. Сва ка-
ко, и та кве пеј за же тре ба ви де ти, и 
та кве Ка сте ло ве пе сме тре ба про чи-
та ти, ка кве су „Ба сна“, „Ан то ло ги је“, 
„Ла ку ноћ“, „Шо ви ни сти и па туљ ци“ 
или „Евро па ма лог и ве ли ког е“. Има 
ту још ан га жо ва не по е зи је, ко ја због 
свог ан га жма на ни је из гу би ла од сво-
је вред но сти, али то су они де ло ви 
Ме ди те ра на, од но сно Бес коп ни ка, у 
ко ји ма ни сам же ле ла ду го да бо ра-
вим. 

С дру ге стра не, у ува ли на из глед 
јед но став них сти хо ва ко ји ма се за вр-
ша ва пе сма „Пред смрт на ис по ви јест 
Хор хеа Лу и са Бор хе са су пру зи“ до че-
ка ла сам не ко ли ко по дне ва. Умје сто 
збо гом,/остај ми с мо рем ре чи су ко-
ји ма се окон ча ва ова пе сма. Уме сто 
по след њим по здра вом, оним на ма 
та ко по зна тим, остај ми збо гом, он 
во ље ну же ну по здра вља мо рем, увек 
отво ре ним, као што и Бор хе со ва опо-
ру ка оста је отво ре на, као што су и де-
ла ко ја је ства рао. У пост ни че ан ском 
до бу оно што во ли, он не ће оста ви ти 
не из ве сном Бо гу, ка ко год га по и ма-
ли, већ мо ру, ко је се код Ка сте ла обо-
го тво ру је, са жи ма ју ћи у се бе све – и 
по зи тив но и не га тив но, и за но сни 
пој си ре на и уби лач ки по глед Ме ду зе 
ко ји и ка фу мо же да ока ме ни (Ин кви
зи ци ја). Оста ти с мо рем зна чи оста ти 
у жи во ту ко ји у се би са жи ма све, па 
и са му смрт. 

На кон не у о би ча је но ду гог чи-
та ња Ка сте ло ве збир ке пе са ма Бес
коп ник, вра ћам јој се без пре ли ста-
ва ња стра ни ца, чи та ња бе ле жа ка по 
мар ги на ма, без ло вље ња соп стве них 
смер ни ца ко је би тре ба ло да ме упу-
те у пи са ње тек ста, ка ко то код ме не 
обич но би ва. По пут пут ни ка сам ко-
ме ни је по треб но пре ли ста ва ње фо-
то-ал бу ма ка ко би се при се тио ме ста 
на ко ји ма је био, ле по те за ла зе ћег 
сун ца ни ти слу чај них про ла зни ка 
ко је је тек овлаш уло ви ло све ви де ће 
око ка ме ре. Све про чи та но у Бес коп
ни ку на ста ни ло се у ме ни, тво ре ћи 
не по но вљи ви до жи вљај. Али за бо ра-
вих ре ћи да, осим то га што је не по-
но вљив, тај до жи вљај је и не про ла-
зан. Ни је чак нео п ход но ни оса ми ти 

се, до вољ но је за ви ри ти у се бе и про-
на ћи га. 

Ка да не би смо зна ли ра ни је об-
ја вљи ва не књи ге Бо ри са Јо ва но ви-
ћа Ка сте ла, пе сни ка ко ји сва сво ја 
мо ра со бом но си, ко ва ни ца ко ја се 
на шла у на зи ву ње го ве но ве збир ке 
пе са ма мо гла би нас збу ни ти. Мо гла 
би нас та ко не по зна та и не про зир-
на од ве сти не ким слич ним ре чи ма 
чи ји при звук у њој од зва ња. Мо гли 
би смо сти ћи до „укоп ни ка“, ре чи у 
из у ми ра њу, као што по ла ко не ста ју 
и љу ди ко ји су ко па ли хум ке, због 
при ја тељ ства са пре ми ну лим или 
ро ђач ке ду жно сти а не због нов ца. 
Мо гли би смо се се ти ти и Ан дри ће-
вих при по ве да ка. У јед ној од њих он 
го во ри о ка са би ко ја се уко па ла, што 
би зна чи ло да је на се ље по диг ну то... 
Мо гли би смо до ћи и до то га да тло, 
од но сно коп но, са др жа но као ко рен 
у без број на ших ре чи (од ко па ња 
до ко пи та), има вред но сти са мо за 
ства ри. Ма те ри ја се ве же за зе мљу, 
ду ху зе мља ни је по треб на. Он ће се 
оти сну ти мо ри ма, бро де ћи ва зду-
хом, као Шек спи ров Ари јел, или мо-
ри ма по пут пе сни ка Ме ди те ра на, за 
ког та ко ђе мо же мо ре ћи да је и сам 
бес коп ник: чо век у пот пу но сти одан 
и пре дан дра жи ма Сре до зе мља, ко ји 
за јед но с лир ским су бјек том пе сме 
„Пла вост“ мо же да ка же: зе мљи се не 
вра ћам ви ше.. 

Ка да се осло бо ди ве за но сти за 
тло, чо век дру га чи је са гле да ва ства-
ри. Про шлост по ста је дру га чи ја. 
Ни је Ка стел не ко ко исто ри ју кри-
во тво ри ни ти је ис пи су је из но ва по 
дик та ту ка квог све моћ ног на дах ну-
ћа. Он сво јим сти хо ви ма и та на ним 
пе снич ким нер вом по пу ња ва ње не 
ла ку не, кон кре ти зу је ме ста нео д-
ре ђе но сти, чи ни је ви ше људ ском. 
Пред на ма ис кр са ва Дал ми на, ле-
па Ди о кле ци ја но ва кћи ко ја је нај-
пре ма сти лом хо бот ни це ла ки ра ла 
нок те, а по том се у мо ре пре тво ри-
ла, ка ко би тра ја ла док је и пу чи не; 
по ја вљу је се Ње гош у Ду бров ни ку, 
је дан стра стве ни Ње гош, ка квог га 
зна мо из пе сме „Ноћ ску пља ви је-
ка“; про на ђен је и „Ови ди јев из гу-
бље ни спјев о ри бар ству“; лир ски 
су бјект кре ће у рат ко ји се во ди без 
ис па ље них ме та ка, из ког се по бед-
ни ци вра ћа ју с дру га чи јим пле ном... 
На сто је ћи да ње го ве кон кре ти за ци је 
де лу ју што увер љи ви је, Ка стел се по-
зи ва на ар хи ве, днев ни ке, бри жљи во 

чу ва на, али од очи ју јав но сти скри-
ва на до ку мен та, ње гов пе снич ки 
го вор по ста је на ра тив ни ји али су-
ге стив ни ји, по ре ђе ња сли ко ви ти ја... 
За хва љу ју ћи то ме, чи та лац ве ру је 
пе сни ку, пот пу но не за ви сно од све га 
оно га што твр ди зва нич но при зна та 
исто ри ја, у чи ју тач ност, осно ва но, 
увек мо же мо сум ња ти.

Ка стел је пе сник ме ди те ран ског 
под не бља, што он ни је скри вао ни-
јед ног тре нут ка. Све и да је хтео, не 
би му по шло за ру ком. Пот ка за ли би 
га ње го ви сти хо ви још од вре ме на 
ка да је по пр ви пут по чео да их об-
ја вљу је. Али у Бес коп ни ку чи ни нам 
се да Ка сте ло ва мо ра се жу још да ље 
од Ме ди те ра на, да се ге о граф ска од-
ред ни ца гу би и мо ре се пре тва ра у 
све про жи ма ју ћи еле мент. У по чет ку 
бе ше мо ре, са оп шта ва нам на суп-
тил не на чи не Ка стел. Ка да све про ђе, 
мо ра ће опет би ти, а у ме ђу вре ме ну, 
све оно што вре ди, све оно што чо-
век има раз ло га да по ме не, оку па но 
је мо рем или је сте мо ре. И сам се пе-
сник по и сто ве ћу је са пу чи ном. Кад 
ста не пред огле да ло, у ње му ви ди 
бо на цу. Чи та о ци та ко ђе мо ра ју би-
ти као мо ре, или бар вољ ни ули се ји, 
чи јим лу та њи ма Ита ка ни је ко нач ни 
циљ. 

Ова књи га као да ни је пи са на 
за оне ко ји ће је за ва ље ни у фо те-
љу или док се труц ка ју у град ском 
пре во зу или пак док че ка ју у не ком 
ре ду (јер на Бал ка ну се увек не што 
че ка и увек мо ра би ти ре до ва) чи та-
ти с по ло вич ном кон цен тра ци јом. 
Ни је пи са на ни за оне ко ји би стих 
по стих рас пар ча ва ли та ла се овог 
по ет ског оке а на, тра га ју ћи за би се-
ри ма и при том за не ма ру ју ћи шкољ-
ку, за не ма ру ју ћи зр но пе ска ко је се у 
њој на ста ни ло, за не ма ру ју ћи са зве-
жђа ко ја су их оба сја ва ла у тре нут ку 
пр вог су сре та. Ове пе сме су пи са не 
за оне ко је има ју мо ре у уху и ка да 
ве ру ју да се с обе но ге осла ња ју на 
чвр сто тло, за оне ко ји, бро де ћи на 
та ла си ма, има ју вре ме на да ослу шну 
њи хо ву ме ло ди ју, јер Ка сте ло ва по-
е зи ја има са свим спе ци фич ну ме ло-
ди ју, ко ја ни је умил на, али за то ни је 
ни успа вљу ју ћа (у Бес коп ни ку по-
сто ји чак јед на пе сма „Ха дри ја но ва 
ви ла“, ко ја се ри му је, што ни је ни ма-
ло свој стве но овом пе сни ку). Пе сме 
ко је у овој књи зи мо же мо про чи та-
ти као да су пи са не мо ру, ка ко би му 
кроз сти хо ве би ло вра ће но оно што 
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му при па да, као да су пи са не са мо за 
то да би би ле ста вље не у бо цу и оти-
сну те низ пу чи ну, ка ко би их не ки 
са вре ме ни бро до лом ник про на шао 
и чи тао во ди, сун цу и га ле бо ви ма. 
А ми, обич ни по да ни ци коп на, мо-
же мо са мо да им се ди ви мо из при-
крај ка, ако их ка кав ве тар до не се до 
нас. По тру ди те се да уло ви те да шак 
тог ве тра. До не ће вам ви ше од ми ри-
са јо да по ме ша ног са ча ри ма пе ва ња 
си ре на. 

Да ли бор Клич ко вић

Ми рис Бо ЖУ ра и 
из о Бра Жа ва ње  
зМа ја: свет  
Кла сиЧ Не  
Ки Не сКе  
По е зи је
Сто бо жу ра у вр ту ки не ских 
ца ре ва, Ра дио-те ле ви зи ја  
Ср би је, Бе о град, 2016.

Мој пр ви су срет с ки не ском по-
е зи јом, за ме не то ли ко да ван да већ 
ви ше не знам тре ба ли га се се ћа ти 
у ко ор ди на та ма вре ме на или као де-
ла мит ске лич не про шло сти, ни је 
ми ри сао на бо жу ре ни ти је око ме-
не па дао бре сквин цвет. У пла вој 
бо ји по ре ђа не не ве ли ке књи ге, све 
јед на дру гој слич не, ука за ле су ми 
се док сам пре ко па вао по пра шња-
вој би бли о те ци у по тра зи за не ким 
но вим, иза зов ни јим шти вом на ја-
пан ском је зи ку. Би ло је то тра га ње 
за ка квом но вом, чак би ло ка квом 

реч ју, са стреп њом и на дом да ону 
пра ву, ко нач ну реч – ко ја ме ипак 
не где че ка – још ни сам на шао. На 
мо је не ма ло за пре па шће ње, у мре-
жи чи тљи вих ја пан ских на сло ва, у 
тим ма лим пла вим књи га ма на ни за-
ни су би ли иде о гра ми ко ји је су под-
се ћа ли на ја пан ске, али по ре ђа ни 
пре ма пот пу но не по зна тој ло ги ци 
и не пре по зна тљи вих зна че ња. Чуд-
но ва та ло ги ка ни за ња на из глед по-
зна тих сло ва, ко ја очи глед но пр ко си 
по зна тој син так си и гра ма ти ци. Баш 
као у Бор хе со вој „из ве сној ки не ској 
ен ци кло пе ди ји“... Па да ли је то он да 
ки не ски је зик, пи тао сам се. Књи га 
је, ме ђу тим, има ла пре по зна тљи ве 
од ли ке ја пан ског из да ња.

И та ко, мој пр ви су срет с ки не-
ском по е зи јом про шао је у ме ђу соб-
ном не пре по зна ва њу и био је су срет 
без су сре та ња. С том по е зи јом ка-
сни је сам све че шће до ла зио у до дир, 
на у чио да је пре по зна јем, а до не кле 
и раз у ме вам. Да нас знам да је књи-
жев ност на ки не ском је зи ку у Ја па-
ну при сут на, ве ро ват но још од IV 
ве ка и вла да ви не ца ра Ођи на, те да 
су ца ре ви Тен ђи и Ко бун по зи ва ли 
пе сни ке и уз го збу при ре ђи ва ли по-
ет ске са ло не, о че му све до чи ан то ло-
ги ја Ка и фу со (VI II век), нај ста ри ја 
те вр сте у Ја па ну. Та ко по чи ње исто-
ри ја кла сич не ки не ске пе сме у Ја па-
ну и она ће оп ста ти све до мо дер ног 
до ба, ка да су пи сци и уте ме љи те љи 
ја пан ске мо дер не, Мо ри Огаи и На-
цу ме Со се ки, би ли ме ђу по след њим 
ве ли ким књи жев ни ци ма ко ју су још 
би ли вич ни са ста вља њу кла сич ног 
ки не ског сти ха. 

Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, при-
ре ђи вач и пре во ди лац збир ке Сто 
бо жу ра у вр ту ки не ских ца ре ва, 
вра ћа се њо ме у да не сво га де тињ-
ства, ка да је ова тра ди ци ја у Ја па ну 
још ди са ла у све сти све докâ ра ни јег 
вре ме на, и до но си нам на срп ском 
је зи ку дах древ них пе сни ка Ки не. 
Ка ко се ка же у ве о ма са др жај ном 
пред го во ру, у ан то ло ги ју је укљу-
че но не што ви ше од сто пе са ма, 
па жљи во иза бра них из де ла нај-
бо љих ки не ских пе сни ка, укуп но 
њих че тр де сет осам. Сва ка пе сма 
на ве де на је дво је зич но, у ки не ском 
ори ги на лу и срп ском пре во ду, и 
про пра ће на је пре во ди о че вим об-
ја шње њем о пе сни ку, окол но сти ма 
на стан ка и кра ћом ана ли зом те ме 
и мо ти ва.     

Пре ли ста ва ју ћи ову књи гу, схва-
тио сам из но ва с ка квим „стра шним“ 
са го вор ни ком сам се су срео у ки не-
ској по е зи ји оних дав них да на, ка да 
сам се чу дио том нео бич ном уље-
зу ме ђу ја пан ским књи га ма. Ипак, 
ан то ло ги ја Сто бо жу ра под се ти ла 
ме је на то да сам уљез за пра во био 
ја, јер сви они, ко ји ба шти не ја пан-
ску тра ди ци ју, у се би но се и сен зи-
би ли тет ко ји су у Ки ни од не го ва ли 
пе сни ци Ли Баи, Ду Фу, Баи Ђу ји и 
дру ги, а на ја пан ском тлу га ји ли ца-
ре ви, све ште ни ци и ве ли ки пе сни ци 
Ја па на по пут Ба шоа, Бу со на, Со се-
ки ја и мно гих дру гих. Под се ћа ју ћи 
на ра ни је пре во де ки не ске по е зи је 
на срп ски је зик из пе ра Ми ло ша Цр-
њан ског и Дра го сла ва Ан дри ћа, Хи-
ро ши Ја ма са ки по пр ви пут срп ско га 
чи та о ца на ње го вом је зи ку не по-
сред но, пу тем ки не ског ори ги на ла,  
по све ћу је у фи ло зоф ско-умет нич ко 
на сле ђе Ис то ка. 

Иако су ки не ски и ја пан ски је-
зик два пот пу но раз ли чи та је зич ка 
си сте ма, ки не ско пи смо усво је но у 
Ја па ну ду бин ски је об ли ко ва ло кул-
ту ру зе мље при ма о ца. Оно ни је би ло 
јед но став но но си лац не ке ап стракт-
не фо нет ске вред но сти, што се до-
не кле мо же ре ћи за пи сма на За па-
ду. Сва ки ње гов знак озна ча ва јед ну 
реч, па је та ко ја пан ска свест ве ко-
ви ма би ва ла на се ља ва на пој мов ним 
и сим бо лич ким све том ки не ске кул-
ту ре. Ово је ве ро ват но по ја ва по-
све је дин стве на у по зна тој исто ри ји 
ме ђу је зич ке раз ме не, јер је ја пан ски 
чо век на сле дио и аси ми ло вао сав 
зна чењ ски по тен ци јал стра ног је зи-
ка ко јим ни је ак тив но го во рио. Би ла 
је то ви зу ел на, ло го граф ска кул ту ра 
пи са ног зна ка, с осо бе ном ег зе гет-
ском и хер ме не у тич ком исто ри јом. 
Иза при вид но кон крет ног и илу-
стра тив ног пик то гра ма, не ки ће ре-
ћи лек сич ког ар хе ти па, че ка нас без-
дан мо гу ћих зна че ња. До и ста, от пор 
са ко јим се чи та лац ту су сре ће по ти-
че од не про зир но сти дру га чи је вр-
сте у од но су на че сту хер ме тич ност 
по ет ског го во ра.   

 Ка же се да је на ки не ску по е зи-
ју ме ђу за пад ним пе сни ци ма пр ви 
обра тио па жњу Те о фил Го тје, али 
оду ше вље не при ста ли це и пре во-
ди о це кла сич ни ки не ски стих сти че 
за хва љу ју ћи Езри Па ун ду и има жи-
зму. Иде а ли зо ва ње ки не ске по е зи-
је и ње ног сли ков ног по тен ци ја ла 
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као су шти не по ет ско га не го ва ли су 
и фи ло зоф Ер нест Фе но ло са, као и 
Е. Т. Хјум (Хул ме). Да би, ме ђу тим, 
ова по е зи ја сти гла до пе сни ка За па-
да, нео п ход но је би ло пре ве сти зна-
чењ ски че сто крај ње ам би ва лент не 
ни зо ве ки не ских иде о гра ма на ло го-
цен трич ни дис курс. Ки не ска по е зи-
ја да нас је нај ста ри ји пе снич ки из раз 
на је зи ку ко ји у кон ти ну и те ту жи ви 
свој по ет ски жи вот пре ко три хи ља-
де го ди на, а сва ка пе сма то пам ће ње 
чу ва и под ра зу ме ва. Кроз исто ри ју 
свог раз во ја, ки не ски је зик ство рио 
је око осам де сет хи ља да зна ко ва и 
ве ли ко мно штво хо мо ни ма. Услед 
од су ства гра ма тич ких ка те го ри ја 
ро да, бро ја и ли ца, али и дру гих, за 
нас ва жних, гра ма тич ких еле ме на та, 
ки не ски је зик ду бо ко је кон тек сту а-
лан и им пли ка ти ван, што се нај бо ље 
ви ди упра во у ње го вој по е зи ји. Пре-
во ђе ње та квог сти ха не ми нов но је 
гра ма ти за ци ја и учи та ва ње зна че ња. 

У ве ко ви ма раз во ја, још од за пи-
са у брон зи то ком ди на сти је Џоу (XI 
век пре н. е.), тек сто ло шка свест ки-
не ског на ро да по зна ва ла је ри ту ал-
ни и хим но граф ски зна чај фор мал-
но об ли ко ва ног је зи ка, ко ји је био 
чу вар се ћа ња на слав не да не на стан-
ка ки не ске ци ви ли за ци је. Пе сма се, 
ме ђу тим, ни је осла ња ла на за пис већ 
је пре вас ход но из во ђе на во кал но, те 
сто га ни ан то ло ги ја Ши Ђинг (Књи га 
пе са ма), је дан од пет основ них кон-
фу ци јан ских кла си ка и нај ста ри ји 
кор пус ки не ске по е зи је, ве ко ви ма 
ни је има ла утвр ђе ну и за пи са ну вер-
зи ју, све до III ве ка пре н. е. Уста-
но вља ва ње зва нич не вер зи је тек ста 
до не ло је и по че так прак се ту ма че ња 
пе са ма, ода кле се ра ђа хер ме не у тич-
ка и књи жев но те о риј ска свест. Те 
ра не пе сме ано ним не су и још увек 
пред ста вља ју глас ко лек тив не све-
сти. Пе снич ки иди ом ве ко ви ма је у 
Ки ни имао пре те жно со ци ја ли зу ју-
ћу и по ли тич ку функ ци ју јер је био 
тран сцен ден та лан у од но су на све 
ло кал не по ли тич ке и ди ја ле кат ске 
раз ли ке уну тар ње не огром не те ри-
то ри је. С ка но ни за ци јом Књи ге пе са
ма ја ви ли су се та кви на чи ни ин тер-
пре та ци је пе снич ког тек ста ка кви 
би да нас, у нај бо љем слу ча ју, би ли 
сма тра ни не у те ме ље ни ма. 

Књи жев ност у Ки ни ни је би ла 
ствар пе снич ке уобра зи ље ни ти po
i e sis-а, већ не по сре дан из раз ду ха 
оних де лат них и му дрих, кла сич но 

на сле ђе и бла го ко је су древ ни му-
дра ци „от кри ли“ у злат но до ба ци ви-
ли за ци је и ко је се, као та кво, има ло 
пре но си ти да би осве тља ва ло пу те ве 
но вим ге не ра ци ја ма. Пр ви ки не ски 
пе сник, ко ји се ја вља сво јим име-
ном, био је Ћу Ју ан, тра гич на лич-
ност, ко ји је јед ном сво јом пе смом 
увр штен и у Сто бо жу ра. Због сво је 
суд би не он пред ста вља про то тип ка-
сни јег ки не ског пе сни ка, вер ног али 
зло срећ ног слу жи те ља др жа ви, ко ји 
жи ви у на пе то сти из ме ђу су ро ве по-
ли тич ке ре ал но сти и спрем но сти да 
се од рек не дру штва да би у не дри ма 
при ро де и у оса ми остао ве ран сво-
јим ви со ким жи вот ним иде а ли ма.      

Стра ни ца ма Сто бо жу ра ше та ју 
се ни уса мље них пут ни ка, ме лан хо-
лич них и бо ем ских пе сни ка, су пру га 
ко је че ка ју сво је му же ве из ту ђи не, 
за љу бље них ца ре ва и њи хо вих ле-
пих али по др жа ву по губ них на ло-
жни ца, та о и стич ких бе смрт ни ка 
и пу сти ња ка, као и дру гих фи гу ра, 
те нео бич них при зо ра ску пље них 
кроз ве ко ве и ми ле ни ју ме по сто ја-
ња Ки не. По е зи ја је кат кад са ња ре ње 
при пи тог пе сни ка, по не кад жал за 
при ја те љем и вла сти том мла до шћу, 
али је увек тра га ње за по ве за но шћу 
људ ског ду ха и пе сме с при ро дом и 
Не бом. За то се ми рис бо жу ра, у ки-
не ској по е зи ји ва жног цве та ко ји је 
је дан цар по све тио сво јој зло срећ-
ној љу ба ви Јанг Гу и феи, ту ве чи то 
су сре ће са бра ву ром пе сни ка што 
бри жљи во из сво га ума из о бра жа ва 
ко смич ке ша ре и ре љеф не зма је ве. 
Ни шта ма ња, ис ти че мо, ни је би ла ни 
по све ће ност пре во ди о ца, ко ји је ра-
дом на овој збир ци оба вио на из глед 
не мо гућ за да так.            

Дар ко Да ни чић

еН гле сКи  
По глед На  
ис тоК
Год фри Гу двин, При ват ни свет 
осман ских же на, Ге о по е ти ка, 
Бе о град, 2015.

Из Ге о по е ти ки не еди ци је Ин тим
на исто ри ја, по след њих го ди на ве о-
ма по пу лар ном исто риј ском жан ру, 
до ла зи нам књи га При ват ни свет 

осман ских же на Год фри ја Гу дви на. На 
пр ви по глед, ве о ма за хвал на те ма, са 
пу но спе ци фич но сти у oдносу на те-
ме жи во та же не у та да шњој Евро пи 
(XIV–XX век), а са дру ге стра не, ин те-
ре сант на и у кон тек сту но вих европ-
ских зби ва ња (из бе гли це ко је на ди ру 
на Ста ри кон ти нент, ра ди ка ли за ци ја 
исла ма, до ду ше у ма њем де лу ислам-
ског све та, али са гло бал ним по сле-
ди ца ма итд.). При ват ни жи вот у овом 
пе ри о ду до жи вео је зна чај не про ме не, 
што је још ви ше из ра же но у жи во ту 
же не. Раз вој ин ду стри је и еман ци па-
ци ја же не кра јем де вет на е стог и по-
чет ком два де се тог ве ка до би ја ју ши-
рок за мах и при ват ни жи вот, по себ но 
град ског ста но ви штва, до жи вља ва 
дра ма тич ну про ме ну. Аутор у уво ду 
на гла ша ва да је за те му узео при ват-
ни жи вот до Ата тур ко ве ре во лу ци је, 
што је исто риј ски за ма шан пе ри од од 
но мад ског по чет ка, успо на и зре ло сти 
ца ре ви не, све до па да и про ме на обра-
за ца по на ша ња ко ји по чи њу да све ви-
ше ли че на За пад не.

По чи њу ћи књи гу са упе ча тљи вом 
и сна жном пе смом тур ске пе сни ки-
ње Гул тен Акин, ро ђе не у Ата тур ко во 
вре ме, кад се већ за вр ши ло до ба ко је 
аутор опи су је, а ко ја на го ве шта ва из-
у зе тан до жи вљај у ту ма че њу жи во та 
осман ских же на, Гу двин на ста вља са 
пре тен ци о зним и не по треб ним по ро-
дич ним ста блом Осман ли ја, са же на-
ма и де цом ко ја се по ми њу у књи зи, 
али на кра ју схва та те да вам то ни је 
би ло ни од ка кве ко ри сти. Ипак, за 
раз у ме ва ње и по и ма ње при ват ног жи-
во та, сме на ди на сти ја и, уоп ште, цар-
ска по ро ди ца ве ро ват но је нај ма ње 
ре пре зен та тив на ка те го ри ја ко ју тре-
ба об ра ди ти. Ме ђу тим, про блем ове 
књи ге ни је са мо у ди на стич ком ро до-
сло ву. Ана хро но ви ђе ње Осман ли ја и 
њи хо вих же на кроз при зму да на шњег 
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чо ве ка сва ка ко ни је до бар при ступ за 
схва та ње би ло ког вре ме на.

Не си сте ма тич ност, пре тр ча ва-
ња из јед ног до ба у дру го, ко ји су по 
ка рак те ру и на чи ну жи во та пот пу но 
раз ли чи ти, уни вер за ли за ци ја од ре-
ђе них ло кал них оби ча ја ве за них са-
мо за по је ди не ре ги је, нпр. Бал кан 
или, још уже, за Хер це го ви ну или 
Ал ба ни ју, пра ти ову књи гу од по чет-
ка до кра ја. Че сто из ла зе ћи из окви-
ра ко ји је сам се би за дао, аутор се 
по зи ва на оби ча је ко ји не ма ју ве зу 
са те мом: нпр. кон ста та ци јом „...у IX 
ве ку су по сто ја ли жен ски ма на сти ри 
у Але пу“. Ка ко смо се на шли у Але-
пу мно го ра ни је не го што je Осман 
уоп ште ро ђен, не ма об ја шње ња ни ти 
по ве за но сти са остат ком тек ста. Та-
ко ђе, књи га оби лу је мно штвом сме-
лих тврд њи ко је мо жда ва же за не ки 
по је ди на чан слу чај, али сва ка ко ни су 
би ли уоби ча јен ма нир по на ша ња у 
Ото ман ској им пе ри ји („Же не су од у
век би ле бли ске са дер ви ши ма.“) и мо-
гу иза зва ти низ не до у ми ца о ка рак-
те ру од ре ђе ног сло ја дру штва. Шта-
ви ше, при ча ко ја тре ба да илу стру је 
из ре че ну те зу нај че шће уоп ште ни је 
у ве зи с њом, као на при мер илу стра-
ци ја те зе да је на кра ју осман ске вла-
да ви не би ло не чег ро бин ху дов ског, 
при ча је ве ле по сед ни ка из Ај ди на у 
ко јој је за и ста те шко уочи ти по ен ту, 
а да не го во ри мо да се же не и не по-
ми њу. По себ но у очи упа да ју кон дра-
дик тор не те зе, као што је из ре че на 
те за „да је на Бал ка ну жи ве ло ви ше 
му шка ра ца не го же на“ што је ци тат 
из ауто ру оми ље не књи ге го спо ђе 
Гар нет, фол кло рист ки ње и пут ни це, 
ко ја је кра јем де вет на е стог ве ка бо-
ра ви ла у Тур ској и ко ју аутор бес по-
го вор но узи ма као ауто ри тет. Ме ђу-
тим, у дну исте стра не ова тврд ња се 
опо вр га ва дру гом „да због дан ка у кр
ви ра сте број не у да тих же на“.

На овај на чин ве ћи на ци ти ра них 
из во ра по ста је сум њи ве ве ро до стој-
но сти, а уоч љи во је да „оми ље ни“ пи-
шче ви ауто ри ни су исто ри ча ри, већ 
пут ни ци ко ји су пи са ли по пу лар не 
књи ге от кри ва ју ћи вик то ри јан ској 
ен гле ској сред њој кла си ча ри Ис то-
ка, и то ви ше као збир збр да-здо ла 
са ку пље них сен за ци ја, не го као плод 
озбиљ ног из у ча ва ња. На тај на чин 
до ла зи мо, на при мер, до не ве ро ват-
ног ко ло пле та ко ји за слу жу је да бу-
де ци ти ран ско ро у це ло сти: „Кад су 
Осман ли је осво ји ле Бо сну и Бу гар ску 

у че тр на е стом ве ку, би ра ло се из ме
ђу по тур че ња штва и слу же ња. Зе
мљо по сед ни ци су бр жебо ље по ста ли 
му сли ма ни, а кад је па ла Хер це го ви
на, сви су пре о бра ће ни. Кме то ви су се 
по ву кли у пла ни не, по став ши сит ни 
раз бој ни ци ко ји су ха ра ли по се ли ма 
и до ли на ма. Кра ли су усе ве јер је се о
ске имо ви не би ло пре ма ло те се сма
тра ла не ва жном. Гу са ри су се ба ви ли 
про фи та бил ном ра бо том у тај ном 
до го во ру са Чер ке зи ма ко ји су кра ли и 
про да ва ли де вој чи це и де ча ке, по себ
но у сте па ма. У жур би су на су мич но 
пу сто ши ли и би ра ли нај леп ше де вој
чи це и нај згод ни је де ча ке. Игу ма ни је 
на Бал ка ну су спрем но игра ле уло гу 
пре про да ва ца. По сто ја ли су ва ша ри 
и пи ја це у ве ли ким бал кан ским се ли
ма где су Ср би про да ва ли дрв ну гра ђу 
Мле ци ма, на при мер, али се због раз
бој ни штва ви ше ни су ор га ни зо ва ли 
ва ша ри из ван град ских зи ди на.“

Из овог од лом ка, ко ји вр ви од не-
тач но сти и па у шал них сли ка, те шко је 
уоп ште ра за бра ти ве зу из ме ђу Чер ке-
за и сте па са Бал ка ном, гу са ра и Игу-
ма ни ја, кме то ва и сит них раз бој ни ка. 
Не ра зу ме ва ње цар ства, ко је је у се бе 
уси са ва ло раз не те ри то ри је и на ро де 
са раз ли чи тим кул тур ним осно ва ма, 
као и жи вот са мог цар ства, ко је је (као 
и сва дру га) има ло бар три основ на 
пе ри о да – на ста нак, раз вој и ши ре ње 
и опа да ње, до вео је и до не ра зу ме ва-
ња те ме ко ју је аутор се би за дао. Оно 
што је нај ва жни је, из При ват ног све
та осман ских же на не са зна је мо ка ко 
су по да ни це цар ства жи ве ле у свом 
вре ме ну и свом окру же њу, ка кав је 
био њи хов по глед на свет, шта су же-
ле ле и че му се на да ле, од но сно шта 
су би ли дру штве ни окви ри за же не 
и ка ко су се ме ња ли то ком вре ме на. 
Над мен по глед из ауто ро ве пер спек-
ти ве и ње го вог схва та ња на је дан свет 
бо га тог уну тра шњег и со ци јал ног жи-
во та не да ју ско ро ни ка кав увид у оно 
што је те ма ове књи ге. Не до ста так 
би ло ка квог ме то до ло шког при сту па 
чи ни књи гу кон фу зном, не по ве за ном 
и, нај че шће, са за кључ ци ма ко ји не-
ма ју упо ри ште у исто риј ским чи ње-
ни ца ма. Тре ба обра ти ти па жњу и на 
ли те ра ту ру. Аутор углав ном не ци-
ти ра зва нич ну исто ри о гра фи ју, већ 
за кључ ке углав ном до но си на осно ву 
не ко ли ци не ама тер ских ис тра жи ва ча 
и пут ни ка. 

На кра ју тре ба ре ћи и не што о 
ауто ру: пре ма бе ле шци, Год фри Гу-

двин је по ре клом Бри та нац, ро ђен 
у Ли са бо ну. Бо ра вио је у Ис тан бу лу 
где по чи ње ње го во ин те ре со ва ње за 
осман ску кул ту ру. Сле де ћих три де сет 
го ди на по све тио ака дем ској ка ри је ри, 
ма да се не ка же у ко јој обла сти. Нај-
ве ћи број ње го вих књи га је на пи сан 
у ка сни јем до бу жи во та, кра јем сед ме 
де це ни је и у осмој де це ни ји жи во та. 
Же љи ауто ра да по ста не не ка вр ста 
Едвар да Ги бо на за ото ман ски пе ри од, 
мо ра мо ре ћи, ис пре чио се и не до ста-
так та лен та за при чу и осе ћа ја за дру ге 
кул ту ре.

У ни зу до брих на сло ва ко ји се ба ве 
ра зним аспек ти ма при ват ног жи во та 
по је ди них дру шта ва При ват ни свет 
осман ских же на је књи га ко ја не ма по-
себ них раз ло га да вам се на ђе у ру ка ма 
и за то чу ди на ме ра из да ва ча да је об ја-
ви у сво јој по зна тој еди ци ји. 

Дра га на Ву ки ће вић

лир сКа  
оПи ПЉи вост 
ар Ка диј сКо-  
-аПо Ка лиП тиЧ-
Ног све та
Сла ви ца Га ро ња, По вра так у 
Ар ка ди ју, Срп ска књи жев на  
за дру га, Бе о град, 2014.

Књи ге ко је тре ба да ту ма чи мо, 
а на пи са ли су их са вре ме ни ци ко је 
по зна је мо, под ло жне су дво стру ким 
оп те ре ће ни ма ту ма ча – јед но се од-
но се на не га тив ну кри ти ку и мо гу ће 
при ват но уда ља ва ње пи сца и кри-
ти ча ра или не ар гу мен ту ва ну гло-
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ри фи ка ци ју, а дру го – на опа сност 
би о граф ских учи та ва ња, не све сних 
ме то ни ми ја: знам га ко је, знам шта 
пи ше. У слу ча ју књи ге Сла ви це Га-
ро ње По вра так у Ар ка ди ју, из да те 
у пре сти жном пла вом ко лу Срп ске 
књи жев не за дру ге, пр ва опа сност је 
не ста ла већ са по чет ним стра ни ца ма. 
А по том и дру га – при по вед но ја је-
сте и ауто би о граф ско ја, али не са мо 
оно и не је ди но оно. Реч је о из у зет но 
сло же ној по зи ци ји при по ве да ча вог 
гла са ко ји се не пре ста но ра сло ја ва – 
вре мен ски (на гла со ве истих осо ба у 
раз ли чи тим вре ме ни ма) и про стор-
но – на гла со ве дру гих. Сти че се ути-
сак да се чи та ва је дан по ли фо ни чан 
свет сли ва у то сло же но при по вед-
но ја. Ипак, иза по ли фо ни је гла со ва 
кри је се скри ве но ауто би о граф ско 
ја (оно ко је је до жи ве ло, за пам ти ло, 
се ти ло се, про чи та ло, али из над све-
га – ство ри ло је дан ма ли ли те рар ни 
уни вер зум за се бе). Спе ци фич ност 
тог ја (та ко раз ли чи тог од оних јâ ко-
ја до ми ни ра ју срп ским фик циј ским 
све то ви ма) је сте у ње го вој емо тив но 
чул ној отво ре но сти пре ма све ту у ко-
јем оно ни је за тво ре но у мо но ло шку 
(ин тро спек тив ну) оп ну, већ је пу но 
гла со ва дру гих.

У чи ји се то за пра во иден ти тет 
сли ва ју гла со ви дру гих? По хра ње ни 
су у ли ку же не, ин те лек ту ал ке ко ја 
се вра ћа у ме сто у ко јем је про ве ла 
де тињ ство (оту да на слов По вра так 
у Ар ка ди ју). Ње но вра ћа ње ни је са-
мо упо ре ђи ва ње оно га што је би ло и 
не ста ло са оним што је оста ло, ни је 
ни сте но гра фи ја се ћа ња. „Пу то ва-
ње“ у Ар ка ди ју је пу то ва ње у се бе 
кроз мре жу гла со ва, кроз дру га јâ, 
„кроз жен ски ро до слов“, на чи јем 
кра ју је ју на ки њи на са пут ни ца – 
ћер ка, ко ју тек че ка ње но се ћа ње и 
ње на Ар ка ди ја. 

Ако се Ар ка ди ја ту ма чи као ме та-
фо ра про сто ра и вре ме на сре ћа и ако 
се ве зу је за иди лу, већ у мо ту књи ге 
(из књи ге Ти ја не Тро пин Мо тив Ар
ка ди је у де чи јој књи жев но сти, 2006) 
на слу ћу је се ње но зна чењ ско по ме ра-
ње – из сфе ре иди ле ка сфе ри дра ме. 
Уз не ми ре ње у све ту у ко ме је жи вот 
лак, ра до стан и у скла ду са при ро-
дом, уно си вре ме – јер тај свет је био 
и ви ше ни је та кав. Чим уђе у се ћа ње, 
про стор сре ће се про бра жа ва у про-
стор ме лан хо ли је. Он је не по врат но 
уни штен са да шњи цом, али и мен-
тал но са чу ван – пре ба чен у про сто ре 

мит ског злат ног до ба чо ве чан ства. 
Иако се већ у мо ту на слу ћу је драм-
ски им пулс у кон цеп ту две Ар ка ди-
је, јед не ко ја је про шла и дру ге ко ја 
је веч на – аутор ка ро ма на ће до дат-
но усло жи ти про стор но вре мен ски 
ди мен зи ју Ар ка ди је, кроз ко ју ће се 
кре та ти као кроз свој иден ти тет ски 
про стор. 

Ар ка ди ја функ ци о ни ше као хе те-
ро то пич но ме сто – иако ге о граф ски 
пре ци зи ра на (по ми њу се ре ал ни ло-
ка ли те ти у Сла во ни ји), кон стру и ше 
се као свет па ра ле лан по сто је ћем – 
мен тал ни свет, фу ко ов ским је зи ком 
ре че но као про стор дру го сти, у ко ме 
и је смо и ни смо – не што на лик на те-
ле фон ски по зив или мо ме нат кад се-
бе ви ди мо у огле да лу. Ове про стор не 
ме та фо ре нас са мих, док те ле фо ни ра-
мо или док се огле да мо, ни су слу чај-
не – чи ни нам се да нај бо ље илу стру-
ју „двој ност“ при по вед ног ја: при-
сут ног са да и ов де, не ка да и не где... 
Фу ко упо тре бља ва иде ју огле да ла као 
ме та фо ре за ду а ли тет и кон тра дик-
тор ност, ре ал ност и не ре ал ност уто-
пиј ског про јек та. Огле да ло је ме та-
фо ра за уто пи ју за то што сли ка ко ју 
ви ди те не по сто ји (Ар ка ди ја, да кле, 
не по сто ји иако је ге о граф ски пре ци-
зи ра на), али је огле да ло, та ко ђе, и ме-
та фо ра за хе тер то пи ју ко ја да је об лик 
на чи ну на ко ји се ми од но си мо пре ма 
соп стве ној сли ци (су че ља ва ње ју на-
ки ње са од ра зом/огле да лом де те та у 
се би и ње го вом сен ком).

Иако је Ар ка ди ја „те сно по ве за-
на са ми том о злат ном до бу чо ве чан-
ства (под се ти мо се, бек ство из гра да 
је сте те ма ко ја се у срп ској књи жев-
но сти ја вља још у до ба про све ти-
тељ ства под ја ким ути ца јем Ру соа), 
Сла во ни ја, у ко ју из Гра да од ла зи 
ју на ки ња „на кон мно го вре ме на“ – 
је сте и мен тал ни про стор, про стор 
ме лан хо ли је: исто врем но и ту ге и 
ра до сти. Као „ни ти ко је не ро ђе не с 
мр твим ве жу“, та ко се ов де тка при-
ча ко ја по ве зу је не ко ли ко ге не ра ци-
ја – љу ди го во ре и сва ко има ухо ко је 
га чу је. При по вед но ја је ро мо ре ње 
дру гих ду ша од ко јих мно ге ви ше 
ни су на овом све ту.

У вре ме ну у ко ме је књи жев ност 
по ста ла ме сто аути стич не, аисто-
рич не, пси хо ло шко су бјек ти ви стич-
ке ин тро спе ки цје – ова ин тро спек-
ци ја уно си но ви ну. Исто вре ме но се 
чу ва су бјек тив ни из ра зи то лир ски 
им пулс – по ни ра ње ју на ки ње у сво-

ју при чу, тра га ње за из гу бље ним 
вре ме ном, са ста вља ње при че од 
фраг ме на та жи во та оних ко ји су јој 
гра ди ли де тињ ство, с дру ге стра не – 
овај ро ман по се ду је не што што је вр-
ло рет ко нaћи у но вом ро ма ну, што 
је обе ле жи ло ро ма не 19. ве ка. Он 
ни је са мо при ча о ју на ки њи и ње ном 
жи во ту, већ ши ре о исто ри ји – ве ли-
кој исто ри ји, оној ко ју су обе ле жи ли 
ра то ви, ет нич ка чи шће ња, на сил но 
исе ља ва ња Ср ба, по сле исе ља ва ње 
Не ма ца, сме не дру штве но-по ли-
тич ких си сте ма, ра за ра ња, ма сов не 
гроб ни це… Ар ка ди ју пра ти Сен ка 
– де мон ски про стор у ко ме су џе ла-
ти и њи хо ве жр тве, на пу ште на де ца, 
си ро чад, ко лек тив не смр ти, збе го ви, 
из да је …. По вра так у Ар ка ди ју ни је 
сто га са мо хро ни ка по ро ди це на јед-
ном про сто ру (из гу бље ни и по но во 
на ђе ни за ви чај), већ и ду бљи по вра-
так у исто ри ју, на ци о нал но и ет но-
граф ско све до чан ство.

То ве ли ко вре ме је ме ђу тим ато-
ми зи ра но – по не кад све де но на уз-
ре чи цу не ког ко га ни ње го во вре ме 
не ће за пам ти ти. Га ро ња о круп ним 
исто риј ским до га ђа ји ма не при по ве-
да ни еп ски ни до ку мен та ри стич ки, 
већ лир ски. Ти ме ужа си и звер ства 
не пре ста ју ма ње да бу ду то што је-
су – пре жи ве ли су спо ме ни ци мр-
тви ма. За то у књи зи о иш че злим љу-
ди ма, њи хо вим ту га ма и ра до сти ма 
има то ли ко жи во та, то ли ко то пли не 
и ра до сти жи вље ња… Апо ка лип-
тич на ар ка ди ја, ар ка диј ска апо ка-
лип са … у се ћа њу се, као ге о граф ске 
на сла ге зе мље и ве ко ва, та ло же јед на 
уз дру гу све тлост и сен ка, на ра тив 
пра ти кон тра на ра тив. Ве ли ка исто-
ри ја је сме ште на у ма лу исто ри ју – 
ве ли ки до га ђа ји у сва ко дне ви цу… 
Вре ме је фраг мен тар но и ато ми зир-
нао, за ви сно од сна ге се ћа ња на оно 
што се из тми не де тињ ства про би ло 
као нај леп ше, нај ин тен зив ни је кроз 
за бо рав до са да шњег тре нут ка.

Бре зо ва ме тла ко ја чи сти све 
пред со бом, руч но из ра ђе на, мо же се 
ту ма чи ти као иде ал на ме та фо ра за 
при по вед ни по сту пак – пи са ње као 
чи шће ње све та од за бо ра ва, с јед не 
стра не, а с дру ге, као „до дир“ све га 
што де лу је да је не бит но, су ви шно, 
про шло – би ти бли зу за бо ра вље ног 
до ње го ве опи пљи во сти. Лир ска ме-
ло дич ност ре че ни це и ме лан хо лич-
ност при по вед ног су бјек та Га ро њин 
ро ман при дру жу ју тра ди ци ји ћо-
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пи ћев ске про зе. Лир ска ди мен зи ја 
тек ста пре по зна та је у емо тив но сти 
се ћа ња ко јим се не са мо по но во до-
жи вља ва про шло вре ме и љу ди не-
ка да већ и ин тен зи ви ра до жи вљај 
са да шњег тре нут ка. Ко ли ко нâс мо-
же још да ис при ча при чу о љу ди ма 
око се бе, о сво јим по ро дич ним ко ре-
ни ма, ко ли ко је ви дљив „чо век ме ђу 
љу ди ма“ (алу ди рам на ет но граф ску 
сту ди ју Фи ли по ви ћа), из за тво ре ног 
ја – ко ли ко се ви ди свет не-ја… У 
ро ма ну Сла ви це Га ро ње „не-ја“ по-
ста је ја… И аутор ка ис пи су је: „из ме-
ђу Уну тра и Спо ља ис по чет ка за пра-
во и ни је би ло гра ни це“ (2014: 88). 

Сти че се ути сак да је за аутор ку 
пи са ње оти ма ње жи во та од не по сто-
ја ња, ли те ра ри за ци ја ду ше ко ја тра је 
у вре ме ну. То је до не ло јед но осве-
же ње срп ској про зи у ко јој до ми ни-
ра ли те ра ри за ци ја ин те лек та и зна-
ња. Ова ћо пи ћев ска псе у до ар ха ич на 
по зи ци ја при по ве да ча пред мет је и 
при по ве да че вих ауто ре флек си ја:

„Али, о че му ти то? Док се да нас 
пи ше о ‘до бу пра зни не’ и про бле ми
ма ур ба ног чо ве ка, за љу бље ног у соп
стве ну ин ди ви ду ал ност (не ки би ре
кли и –его и зам), шта ти то хо ћеш 
и о че му? Док тво је дру га ри це пи шу 
о Же не ви, Лон до ну и Шпа ни ји, а рад
ња ве ћи не на ших са вре ме них ро ма на 
се де ша ва да ле ко одав де, на при мер 
у Аме ри ци, а бо га ми, све че шће и по 
ег зо тич ним де сти на ци ја ма Да ле ког 
ис то ка, да ли ће ико раз у ме ти ово 
што пи шеш, на ро чи то ов де у твом 
Гра ду? Иако нам је је зик исти? 

Или ипак, по слу ша ти онај дру ги 
глас ко ји те охра бру је – пу сти то, И 
при чај сво ју при чу!

И, још бо ље, пу сти њих да го во-
ре.“

По сле бре зо ве ме тле, дру гу ме та-
фо ру пре у зи мам из Бар то ве Све тле 
ко мо ре . Ју на ки ња че сто фо то гра фи-
ше свет око се бе и че сто пи ше о све-
ту за у ста вље ном на тој фо то гра фи ји. 
Не са мо да се на ра ти ви зу је чин фо-
то гра фи са ња већ се свет ви ди очи-
ма фо то гра фа, чак и ка да не ма фо-
то граф ског апа ра та. При по ве да чи ца 
се отво ре но пи та: „Мо жда је тре ба ло 
све и по че ти од тог је ди ног, не са чи-
ње ног сним ка“ (2014: 147). У ре че ни-
ца ма ро ма на се ар хи ви ра ју емо ци је 
ко ју иза зи ва ју фо то гра фи је. Оне су 
у ср жи пи са ња Сла ви це Га ро ње: „ јер 
по пут фо то гра фи је и фо ка ли за тор-
ске ин стан це (бар тов ским је зи ком 

ре че но) умно жа ва ју до у бес крај оно 
што је би ло са мо јед ном.“ 

Pun ctum је оно што Барт код фо-
то гра фи је, уз жи вот ност су бјек та, 
нај ви ше це ни. Га ро њин при по ве дач-
ки по сту пак по чи ва на ре ги стро ва-
њу pun ctu ma. „То је де таљ ко ји је дат 
слу чај но, ко ји ни је ком по но ван, ни-
је део ло ги ке фо то гра фа. Он та ко ђе 
и ода је, нас.“ Код Га ро ње – тај де таљ 
ко ји не пла ни ра но ула зи у „ве ли ку 
исто ри ју“, из би ја у пр ви план при че. 
То ли ко је ин тен зи ван про жи вље ни 
жи вот да се ћа ње на ње га тре ба „из-
др жа ти“ у „хо ду сва ко днев ни це“. 

Кур зи вом из дво је ни де ло ви тек-
ста от кри ва ју про ме ну ди је ге тич ких 
ни воа, пре ла же ња из тре нут ка при-
ча ња у вре ме де шав ња, из ре флек си ја 
и ко мен та ра у до га ђа ња, из до га ђа ња 
у до жи вља ва ња… Аутор ка се игра 
при по вед ним вре ме ни ма, чу ва ју ћи 
гра ни це из ме ђу не ка да и са да, све до 
за вр шног де ла у ко јем се кроз јед ну 
им пре сив ну фан та зму сви ли ко ви 
укљу чу ју у „кри во ко ло“. Они чи-
је гла со ве аутор ка бе ле жи за пра во 
су љу ди ко ји су у том ко лу и ко ји ма 
се ју на ки ња та ко ђе при дру жу је, али 
сво јим при ча њем. Њи хо ви жи во ти 
су ње на при ча, ко ју она при по ве да не 
са мо сна гом све до ка већ пи сца ко ји 
се бо ри за пра ву и је ди ну реч – ко-
ји тра га за њом, пи та дру ге љу де, јер, 
па ра док сал но, ни у јед ном сег мен ту 
сво је фик ци је не же ли да из не ве ри 
њи хо ву аутен тич ност.

Осим фо то граф ске илу стра тив-
но сти не мо же мо не по ме ну ти је зич-
ку илу стра тив ност. Ро ман Сла ви це 
Га ро ње ни је са мо лич на хро ни ка, 
спо ме ник по ро ди ци и вре ме ни ма, 
већ је и је дан ге о по е тич ки спо ме ник 
у је зи ку. Ми у је зи ку ду же по сто ји-
мо не го у те лу. То је трај ни ја ку ћа, 
трај ни ја ге о гра фи ја … Из пер спек-
ти ве ду ге исто ри је не жи ве на да том 
под руч ју они ко ји су ту тре нут но 
фи зич ки при сут ни, већ они ко ји су 
иза се бе оста ви ли (и ко ји ис пред се-
бе ис пре да ју) при чу о се би… За не-
ког ко је из Бе о гра да ула зак у го вор 
сла вон ских Ср ба је као ула зак у за-
ча ра ни свет ре чи. Те ре чи (обич не за 
оне ко ји их из го ва ра ју) аутор ка ста-
вља у кур зив – ти ме до дат но ис ти-
чу ћи њи хо ву стил ску вред ност – јер 
ме сти „парк“ се не мо же раз у ме ти 
ако се та реч не из дво ји и де кон тек-
сту а ли зу је, ако се чи та лац не из ба ци 
из свог је зич ког кон тек ста и не при-

хва ти је зик сла вон ских Ср ба као део 
свог је зи ка. 

Са је зи ком се пам те и љу ди ко ји 
се тим је зи ком слу же. На по ме на ма у 
за гра да ма аутор ка от кри ва из во ре, 
ди рект но упу ћу је на Мил ку Жи ци ну 
из чи јих ра до ва вра ћа у се ћа ње за-
бо ра вље не сла вон ске ре чи. Га ро њи-
но ба вље ње усме ном књи жев но шћу 
Сла во ни је та ко ђе је оста ви ло тра га у 
при по вед ним сти ли за ци ја ма или, ди-
рект ни је, усме ним ци та ти ма. По ме ну-
ће мо још јед ну ме та фо ру – ме та фо ру 
ко ло вра та ко ји се у тек сту по ми ње. Он 
нас асо ци ја тив но вра ћа на је дан дру-
ги текст, текст Ла зе Ко сти ћа о Зма ју, у 
ко јем он ком по но ва ње збир ке до во ди 
у ве зу са ко вач ким за на том. На чин ка-
ко Га ро ња ком по ну је сво ју књи гу мо-
же се до ча ра ти ме та фо ром ко ло вра та. 
Пред мет ко ји је по стао за бо ра вљен, 
од ба чен, дис функ ци о на лан – по ста је 
ва жан. Кроз при чу глав не ју на ки ње 
ми пра ти мо ка ко он, по пут Фе ник са, 
ожи вља ва, до би ја ју ћи но во сим бо лич-
ко зна че ње. Та ко се и ком по ну је при ча 
– кроз де та ље ко је из за бо ра ва, смр-
ти, из ви ру у се ћа њи ма, би ва ју дру гим 
но вим очи ма ви ђе ни на фо то гра фи-
ја ма, али ни ка да по но вље ни – они се 
у при чи из но ва ства ра ју, као Фе никс, 
не уми ру. Ме ња ју ћи се у пер спек ти ви 
при по ве да ча по чи њу из про шло сти да 
ме ња ју свет са да шњо сти, уме сто мр-
тви и дис функ ци о нал ни, они по ста ју 
жи ви и сим бо лич ни. 

Под стак ну ти раз ми шља њи ма о 
ли те ра ту ри, ко ја се од но си или на-
ста је ван др жав них гра ни ца Ср би је, 
не мо же мо да се не се ти мо Ка ша ни-
на, ко ји по во дом Иг ња то ви ћа пи ше о 
„тра гич но сти пе ри фе ри је“, јер „ви-
де ли би да има мо чи тав је дан крај 
где смо из у мр ли“. При че са ру бо ва не 
пре ста ју да се при по ве да ју. Mu ta tis 
mu tan dis, а Ар ка ди ја оста је као ме-
сто „без про сто ра и вре ме на“ (2014: 
217), ме сто у ко јем је „на истом про-
сто ру, за пра во сва ко у свом вре ме-
ну, и ни ко ни ко га не до ти че“ (2014: 
250), али, до да ли би смо, при по ве дач 
до ти че све. У се ћа њи ма ко ја по ста ју 
го то во чул но опи пљи ва, се ди мен-
ти ра но је вре ме – утка но у са да шње 
вре ме, оно по ста је веч но, ми то по-
ет ско. Због овог по но во про на ђе ног 
лир ско ме лан хо лич ног ми то по ет ског 
ћо пи ћев ског гла са у срп ској про зи 
књи га Сла ви це Га ро ња је већ обез бе-
ди ла се би до бар при јем и при зна ње 
срп ске чи та лач ке пу бли ке. 
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Ду брав ка Ђу рић

иНо ва тив На 
Чи таН Ка ве ре 
Ко ПиЦл
Жен ска чи тан ка, при ре ди ла 
Ве ра Ко пицл, Ака дем ска  
књи га, СШ „Све то зар  
Ми ле тић“, Но ви Сад, 2013.

Књи га Жен ска чи тан ка, ко ју је 
уре ди ла про фе сор ка књи жев но сти 
Ве ра Ко пицл, ко ја се већ ду го ба-
ви жен ским аутор ством умет ни ца и 
књи жев ни ца, на ста ла је из на ме ре да 
се на пра ви уџ бе ник ко ји би по ка зао 
бо га ти ра спон жен ског ства ра ла штва 
у срп ској књи жевн сти. Циљ овог 
про јек та, у иде ал ном сми слу, би био 
да се уџ бе ник ко ри сти као оба ве зан 
у на ста ви у сред њим шко ла ма. Ка ко 
то ни је мо гу ће, об ја сни ла нам је Ве ра 
Ко пицл на не дав ној про мо ци ји књи-
ге у До му кул ту ре Сту дент ски град, 
он да она мо же по слу жи ти као из вор 
ма те ри ја ла на став ни ци ма ко ји има ју 
пра во да око 30 од сто гра ди ва уне су у 
на став ни про грам, ко је ни је пред ви-
ђе но на ста вим пла ном и про гра мом. 
По ред то га, ре ћи ћу да књи га пред-
ста вља ре дак ино ва ти ван про јект 
у на шој кул ту ри, ко ји пре ва зи ла зи 
основ ну на ме ну због ко је је на ста ла. 
Књи га је кон ци пи ра на и ре а ли зо ва на 
из ду бо ког осе ћа ња за са вре ме ност, 
ко ја је не ста бил на, флу ид на и стал но 
про ме њи ва. У скла ду са тим је и про-
је кат Жен ска чи тан ка и ре а ли зо ван, 
а у на став ку ћу об ја сни ти и на ко ји 
на чин.

Сво јим из бо ром књи жев ни ца – 
Је фи ми је, Је ле не Бал шић, Еуста хи је 

Ар сић, Ми ли це Сто ја ди но вић Срп-
ки ње, Дра ги ње Дра ге Га ври ло вић, 
Да ни це Мар ко вић, Ан ђе ли је Ла за ре-
вић, Иси до ре Се ку лић, Де сан ке Мак-
си мо вић, Све тла не Вел мар Јан ко-
вић, Ју ди те Шал го, Ми ли це Ми цић 
Ди мов ске, Ви де Ог ње но вић, Рад ми-
ле Ла зић, Гор да не Ћир ја нић, Ни не 
Жи ван ће вић, Би ља не Ср бља но вић, 
Мир ја не Но ва ко вић и Ми ле не Мар-
ко вић, Ве ра Ко пицл нам у ди ја хро
ниј ској пер спек ти ви по ка зу је ра спон 
књи жев них прак си спи са те љи ца од 
14. до 21. ве ка. Об у хва ће ни су сви 
књи жев ни жан ро ви, од по е зи је, пре-
ко про зе до дра ме. Оде љак о сва кој 
аутор ки при ре ђи ва чи ца је кон ци-
пи ра ла на сле де ћи на чин: на по чет-
ку се на ла зи из бор из по е зи је, про зе 
или дра ме иза бра не аутор ке, а за тим 
сле ди јед на или две ин тер пре та ци је 
са вре ме них (уз је дан из у зе так) ин-
тер пре та тор ки. Ва жна но ви на у при-
сту пу ко ју Ве ра Ко пицл до но си је та 
да је, ка ко са ма на во ди у увод ном 
тек сту, увек где је би ло мо гу ће, мо ли-
ла аутор ку да су ге ри ше ко јим де лом 
же ли да бу де пред ста вље на. Уоби ча-
је на прак са, ка да су из бо ри у пи та њу, 
је сте та да при ре ђи вач би ра де ла. То 
је за то што се ве ру је да је он објек-
ти ван и не у тра лан, те да за то мо же 
бо ље од са мих ауто ра/аутор ки, ко ји 
не ма ју от клон од соп стве ног де ла и 
не мо гу би ти објек тив ни у из бо ру, 
иза бра ти оно што је у опу су ауто ра 
или аутор ке умет нич ка вред ност. Да-
нас сви зна мо да ни је дан из бор ни-
је објек ти ван, већ је увек из ве ден из 
од ре ђе них по е тич ких прет по став ки, 
ко је су увек пар ти ку лар не и на ви јач-
ке. Из бо ри се увек вр ше из од ре ђе-
не по зи ци је мо ћи ко ја под ра зу ме ва 
спе ци фи чан укус и си стем вред но-
сти. На ша при ре ђи ва чи ца је са пу но 
по ве ре ња по ве ри ла из бор аутор ка-
ма ко је су то же ле ле да учи не. Пр ви 
пут сам се са овим по ступ ком сре ла 
1994. ка да ми је у ру ке до шла зна чај-
на ан то ло ги ја, ко ју је уре дио аме рич-
ки је зич ки пе сник Да глас Ме сер ли, 
под на сло вом From the Ot her Si de of 
the Cen tury: A New Ame ri can Po e try 
1960–1990. 

Ка да чи та мо де ла аутор ки, као и 
ин тер пер та ци је у Жен ској чи тан ки, 
схва та мо ко ли ко исто риј ски пе ри од 
и до ступ ни на чи ни пи са ња уна пред 
од ре ђу ју оно што оне мо гу али и сме-
ју у сво јим спи са тељ ским по ду хва-
ти ма, јер су као же не ис кљу че не из 

јав не сфе ре спи са тељ ских за јед ни-
ца. Са дру ге стра не, ви ди мо ка ко се 
ме ња ју ге о кул тур ни кру го ви уну тар 
ко јих пи шу. Пред ста вље не аутор ке 
су пи са ле у вре мен ском ра спо ну од 
пе ри о да до ми нант ног ви зан тиј ског 
ути ца ја, пре ко аустро у гар ског ути-
ца ја и по че та ка мо дер не, до са вре-
ме ног до ба гло ба ли за ци је. У скло пу 
оп ште дру штве не и по ли тич ке кли-
ме, оне увек има ју од ре ђе ну ин сти-
ту ци о нал ну по за ди ну: или су же не 
вла да ра, па три от ки ње ко је ула зе у 
спи са тељ ску прак су, ко ја има функ-
ци ју уну тар њи хо ве дру штве не по-
зи ци је, али и, по себ но од мо дер ног 
до ба до да нас, оне су се из бо ри ле да 
пар ти ци пи ра ју уну тар ауто ном ног 
по ља књи жев но сти. Струк ту ра Чи
тан ке ме је под се ти ла на низ књи-
га о аме рич кој ра ди кал ној по е зи ји, 
ко је су кон ци пи ра не на сле де ћи на-
чин: сва ка иза бра на аутор ка је пред-
ста вље на из бо ром из по е зи је, на кон 
че га сле ди њен ауто по е тич ки текст, 
док на кра ју на и ла зи мо на јед ну на-
уч ну сту ди ју ко ја се ба ви ње ним ра-
дом. Као при мер на ве шћу са мо јед ну 
књи гу ко ју су 2002. го ди не уре ди ле 
пе сни ки ње и на уч ни це Кло ди ја Ран-
кин и Џу ли ја на Спар под на сло вом 
Ame ri can Wo men Po ets in the 21st 
Cen tury. Овом ре ше њу Ве ра Ко пицл 
при ла зи на ори ги нал нал на чин, јер 
је њен циљ да пред ста ви раз ли чи те 
са вре ме не при сту пе књи жев ном де-
лу. О књи жев ни ца ма пи шу Је ле на Н. 
Пи ли по вић, Све тла на То мин, Ма га-
дле на Кох, Рад ми ла Ги кић Пе тро вић, 
Ја сми на Ах ме та гић, Го ра на Ра и че-
вић, Зо ри ца Ха џић, Рад ми ла Ла зић, 
Ја на Алек сић, Сил виа Дра жић, Вла-
ди сла ва Гор дић Пет ко вић, Гор да на 
Дра га нић Но нин, Ду брав ка Ђу рић, 
Алек сан дра Ђу ри чић, Ни на Жи-
ван че вић, Алек сан дра Јо ви ће вић, 
Ли ди ја Де лић, Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић и Ани ца Са вић Ре бац, 
као је ди на аутор ка из ра ни је епо хе. 
Ве ра Ко пицл па жљи во би ра раз ли-
чи те ин тер пре та тив не жан ро ве ко ји 
го во ре о јед ној аутор ки и ње ном де-
лу. Нај ви ше је на уч них тек сто ва ко ју 
су на пи са ни из раз ли чи тих на уч них 
па ра диг ми, по пут исто ри о гра фи је, 
хер ме не у ти ке или ги но кри ти ке. Али 
ту се при ча о на шој Чи тан ци не за-
вр ша ва. По ред на уч них тек сто ва, 
на ла зи се је дан за ни мљив низ ин-
тер пре та тив них жан ро ва ко ји ни су 
на уч ни. Укљу чен је текст Рад ми ле 
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Ла зић о Де сан ки Мак си мо вић, ко ји 
је она на чи ни ла као го вор при ли ком 
до де ле пе снич ке на гра де Де сан ка 
Мак си мо вић, ту је ин тер вју Гор да не 
Дра га нић Но нин са Ви дом Ог ње но-
вић, за тим но вин ска књи жев на кри-
ти ка Алек сан дре Ђу ри чић о про зи 
Гор да не Ћир ја нић и, на кра ју, ауто-
по е тич ки ме мо ар ски спи си Ни не 
Жи ван че вић.

И на кра ју до да јем са мо то да је 
Чи тан ка Ве ре Ко пицл са чи ње на као 
јед на раз и гра на и ди на мич на књи га, 
ко ја нам пру жа увид у мо гућ но сти 
спи са тељ ских прак си, али и ин тер-
пре та тивнх при сту па књи жев ном 
де лу. На тај на чин нас иза зи ва да је 
схва ти мо као ино ва ти ван и кре а ти-
ван гест при ре ђи ва чи це, ко ји и нас 
по ста вља у кре а тив ну по зи ци ју ак-
тив них ре це пи је на та.

Ђор ђе Пи са рев

лиК ства ри  
Ко је до ла зе
Или ја Ба кић, 101 ли це  
фан та сти ке, Аго ра,  
Зре ња нин, 2015.

Лек си кон 101 ли це фан та сти ке 
Или је Ба ки ћа, „Днев ни ко вог“ књи-
жев ног и стрип кри ти ча ра, но ми-
нал но чи не крат ки огле ди о пи сци-
ма пре вас ход но на уч не, али и еп ске 
фан та сти ке, од но сно фан та сти ке 
нат при род ног – хо ро ра или мрач-
не фан та сти ке, ка ко пи са ца ко ји су 
одав но за у зе ли сво је ме сто у ана ли-
ма жан ров ских књи жев но сти, од-
но сно све у куп не ли те ра ту ре, та ко 
и ауто ра ко ји по след њих де це ни ја 

од ре ђу ју прав це ак ту ел ног раз во ја 
ових жан ро ва. 

Ба кић, жи вах ни и вр ло ак тив ни 
про за и ста – по бор ник, с јед не стра-
не, по ста по ка лип тич ке („фај тер-
ске“) ли те ра ту ре, с дру ге, по што ва-
лац ки бер пан ка – пе сник, есе ји ста 
и кри ти чар, по себ ну љу бав га ји ка 
(на уч ној) фан та сти ци, то јест, ге не-
рал но, ка жан ров ској књи жев но-
сти. Сплет окол но сти или до бро по-
го ђен тре ну так у јед ној од мо гу ћих 
ствар но сти до вео је до об ја вљи ва ња 
ни за у по чет ку но вин ских тек сто-
ва, пре све га ин фор ма тив них, ко ји 
су у ни зу кро ки пор тре та до ча ра-
ва ли ре фе рент ну ски цу свих мо гу-
ћих (и не мо гу ћих) ауто ра, ко ји су се 
опро ба ли у жан ру са вре ме не на уч-
не фан та сти ке, од са мих по че та ка, 
да кле Вер на и Вел са, па до жи вих 
кла си ка жан ра. Уло же ни труд, али 
и ефек ти, би ли су (и)су ви ше до бри 
да би се оста ло са мо на об ја вљи ва-
њу „тек сти ћа“ ко ји уми ру за кључ но 
са да ном об ја вљи ва ња; јер, бу ди мо 
ре ал ни, тек сто ви из днев них но ви-
на тра ју, по оби ча ју и ну жно сти, 
је дан дан и већ сле де ћег ју тра, са 
из ла ском но вог из да ња, би ва ју за-
бо ра вље ни.

Да кле, овај „лек си кон жан ров-
ских пи са ца“, улан чан та ко да за пра-
во пред ста вља вр сну исто ри ју жан-
ра на уч не фан та сти ке, по сле ду го 
вре ме на по пу ња ва пра зни ну ко ја је 
при род но на ста ла по сле бур них тре-
ну та ка од пре пар де це ни ја, у ко ји ма 
смо сте кли „Ен ци кло пе ди ју на уч не 
фан та сти ке“ до а је на-те о ре ти ча ра 
Зо ра на Жив ко ви ћа и ка да смо жи-
ве ли же сто ке мо мен те от кри ве ња 
би се ра јед ног обе ћа ва ју ћег жан ра 
за хва љу ју ћи ен ту зи ја ста ма ко ји су 
кро ји ли екс клу зив не ча со пи се, „Си-
ри ус“ у За гре бу и „Алеф“ у Но вом 
Са ду, ко ји су нам от кри ва ли ни ску 
вр сних пи са ца и вр сних при ча, но-
ве ла и ро ма на. Да и не го во ри мо о 
мај стор ској, от кри ва лач кој еди ји-
ци ји „Кен та ур“ ко ју је по кре нуо и и 
до бро „по пу ња вао“ по ме ну ти Жив-
ко вић...

Или ја Ба кић, зна но је љу би те-
љи ма и по што ва о ци ма са вре ме не 
књи жев но сти, ни је „ку че од ју че“. 
Ње го ве књи ге про зе за у зи ма ју до-
ста ме ста у по ли ца ма љу би те ља до-
бре на уч не фан та сти ке, а сто ти не и 
сто ти не стра ни ца тек сто ва књи жев-
не кри ти ке и те о ри је, ко је је по се јао 

дуж што ча со пи сне пе ри о ди ке а што 
на број ним сај то ви ма, до бра су лич-
на кар та овог знал ца, што је и по ка-
зао чи не ћи овај реч нич ки би сер ко ји 
ће би ти не за о би ла зо шти во сва ком 
ко и по ми сли да се ба ви (те ку ћом) 
исто ри јом овог жан ра, по пу лар ни јег 
на ве ли ким тр жи шти ма књи ге „на-
по љу“, не го код нас. 

Но, про бле ми овог жан ра су од-
у век би ли мно го стра ни и ви ше знач-
ни. Од оби ља де ла на јед ном тр жи-
шту до мањ ка де ла на дру гом. Од 
вр хун ских пло до ва, ко ји су ауто мат-
ски за у зи ма ли ме сто на ли ста ма тзв. 
елит не књи жев но сти, до тре ша ко ји 
је за до во ља вао са мо оне за ви сни-
ке глад не би ло ка квог тек ста, под 
усло вом да се, бар, спо ми њу ван зе-
маљ ци, ра ке те, бор ба све мир ских 
ра са, до, у по зни јој фа зи, ис кљу чи ве 
бри ге о суд би ни Зе мље, све са свим 
жи вим по тен ци јал ним ка та кли зма-
ма, од ко ме та ко је уни шта ва ју све 
на Зе мљи до хе миј ских, ну кле ар них 
или еко ло шких ка та кли зми... Уоста-
лом, о овим ди стинк ци ја ма ко је се 
ти чу ка ко по пу лар но сти и про ход-
но сти жан ра код нас и у све ту, та ко 
и о про ме ни дис кур ска, тј. пред ме та 
ин те ре со ва ња, про го во рио је и сам 
Ба кић у јед ном од тек сто ва ко ји су 
на ста ли по сле из ла ска ове књи ге: 
„У Евро пи, ме ђу тим, пи сци ка кви 
су Х. Y. Велс, Ке лер ман или Хак сли, 
и да ље су пи са ли о бу дућ но сти а 
да ни су зна ли за но ви жа нр; њи хо-
ва де ла чи та ли су ‘озбиљ ни’ чи та о-
ци и кри ти ча ри и ни су их због са-
др жи не сма тра ли ма ње вред ним од 
со ци јал них, љу бав них, исто риј ских 
де ла. На рав но, и у Ста ром све ту је, 
у јеф ти ним све ска ма, би ло при ча 
ко је су се ба ви ле бу дућ но шћу, али 
за рад пу ке за ба ве. У де це ни ја ма пре 
и по сле Дру гог свет ског ра та, на уч-
на фан та сти ка је у За пад ном све ту 
про гла ше на па ра ли те ра ту ром и гур-
ну та у жан ров ски ге то, док у зе мља-
ма Ис точ ног бло ка ова ‘се гре га ци ја’ 
ни је по сто ја ла. Али, ако ба вље ње 
од ре ђе ном те мом ни је, са мо по се би, 
раз лог за вред но сну дис ква ли фи ка-
ци ју, за што је на уч на фан та сти ка, 
као и еп ска фан та сти ка, фан та сти ка 
нат при род ног или хо рор, про ка за-
на? Те о дор Стерyен ус твр дио је да 
де ве де сет од сто на уч не фан та сти ке 
не вре ди ни шта – ма ње фи ни из во-
ри ка жу да је ре као ‘ђу бре’ – али да 
де ве де сет од сто би ло че га не вре ди 



КЊИЖЕВНИ МАГАЗИН/бр.175–180       /75/

ни шта. И да се ни о ком жан ру, као 
о на уч ној фан та сти ци, ни је го во ри-
ло и про це њи ва ло са мо на осно ву 
ло ших де ла. На уч на фан та сти ка је 
у САД ге то и зи ра на и пре зи ра на од 
ака дем ских кру го ва што је, као кон-
тра ре ак ци ју, иза зва ло тврд ње да за 
на уч ну фан та сти ку не ва же вред но-
сни кри те ри ју ми ко ји ва же за оста-
так књи жев но сти јер је она по се бан 
слу чај, из у зе так у ко ме се као ква-
ли тет ра чу на ју не ки дру ги еле мен ти 
(пр вен стве но до бра иде ја и на уч на 
уве љи вост).“ 

Тре ба има ти на уму да се Ба кић 
у овом лек си ко ну по зба вио ис кљу-
чи во свет ском СФ сце ном. Ни шта 
чуд но: још дав не осам де се те и не ке 
про шлог ве ка је дан од ис так ну тих 
би бли о гра фа овог жан ра, уред ник 
ча со пи са „SF i Bo ok Re vi ew“ про це-
нио да се го ди шње штам па – ни је 
баш ја сно да ли са мо на ен гле ском, 
или на свим је зи ци ма све та – 125 
књи га о ра зним про бле ми ма на уч не 
фан та сти ке и ње ног „мрач ног двој-
ни ка, жан ра фан та зи“. 

Где је срп ска сце на у све му то ме? 
Да ле ко, да ле ко... И то не због то га 
што баш не во ли мо овак жа нр или 
ни смо до вољ ни па мет ни да га ис пра-
ти мо, не го за то што смо, шта да се 
ра ди, то ли ко ма ла по пу ла ци ја и тр-
жи ште да јед но став но ни је мо гу ће, 
по свим за ко ни ма ве ро ват но ће, ви ше 
ова квих де ла. У том кон тек сту, ја сно 
је ко ли ко је вред на књи га по пут ове 
ко ју је ство рио пре да ни Или ја Ба кић, 
књи га ко ја на нај фи ни ји али и нај ин-
фор ма тив ни ји на чин са жи ма и се-
лек ти ра све вред но и ну жно у овом 
жан ру. По ред свих на ве де них до брих 
свој ста ва ко ји од ове књи ге чи не сјај-
ну сту ди ју, реч ник, лек си кон, исто ри-
ју обе ћа ва ју ћег жан ра и то ме слич но, 
а вред но, мо жда је нај ва жни ји онај 
људ ски мо ме нат ко ји је ис та као и сам 
аутор у тек сту по го во ра, а ко ји го во-
ри о то ме да се по што ва ци жан ра мо-
гу оба ве сти ти о по је ди ним ауто ри ма, 
њи хо вим ин те ре со ва њи ма, де ли ма и 
по стиг ну ћи ма, али и о исто ри ји са-
мог жан ра, ка рак те ри стич ним те ма-
ма, ико но гра фи ји, функ ци о ни са њу 
из да ва штва: „Мо гу ре ћи да би ме-
ни, да сам ова кав лек си кон имао пре 
три де се так го ди на, он мно го зна чио 
јер би ми при ште део мно го тру да и 
са чу вао од раз о ча ра ња ло шим књи-
га ма ко је сам, у свом не зна њу, за луд 
чи тао“.

Со фи ја Не мет

ре КоН стрУ и са ње  
тра ди Ци је  
срП сКе ЖеН сКе 
Књи Жев Но сти
Књи жен ство, те о ри ја и  
исто ри ја жен ске  
књи жев но сти на срп ском  
је зи ку до 1915. го ди не, Збор ник, 
уред ни це Би ља на Дој чи но вић, 
Алек сан дра Вра неш и Зо ри ца 
Бе ча но вић Ни ко лић,  
Фи ло ло шки фа кул тет  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  
Бе о град, 2015.

Те мат ски збор ник Књи жен ство, 
те о ри ја и исто ри ја жен ске књи жев
но сти на срп ском је зи ку до 1915. го
ди не на сто ји да „ре кон стру и ше део 
јед ног по ти сну тог сег мен та на ше 
кул ту ре“, ис ти чу уред ни це Би ља-
на Дој чи но вић, Алек сан дра Вра-
неш и Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић1. 
Кључ на реч збор ни ка мо гла би би ти 
упра во књи жен ство, јер од го ва ра 
све му оно ме што жен ска књи жев-
ност те жи да об у хва ти – тзв. ле пу 
књи жев ност, те о риј ске и кри тич-
ке тек сто ве, пу бли ци сти ку, пи сма, 
днев нич ке за пи се и ру ко пи се. Иако 
у збор ни ку ни су та ко фор мал но по-
де ље ни, тек сто ви би се мо гли по ве-
за ти хро но ло шки или пак те мат ски 
гру пи са ти, у за ви сно сти од обла-
сти жен ског ства ра ла штва (по е зи ја, 
про за, есе ји сти ка и пе ри о ди ка) или 
од кул тур но-исто риј ске уло ге же на 
ко ји ма се ба ве. У тек сту ко ји отва-
ра збор ник „До при нос же на срп ској 

кул ту ри сред њег ве ка“ Све тла на То-
мин пи ше о раз ли чи тим об ли ци ма 
ства ра ла штва чла ни ца сред њо ве-
ков них вла дар ских по ро ди ца, уво-
де ћи нас у спе ци фич но по ље срп ске 
жен ске (суб)ку тлу ре и за чет ке жен-
ских, али и на ци о нал них про це са 
еман ци па ци је, што и је сте је дан од 
те мат ских ци ље ва овог збор ни ка, 
ко ји бро ји укуп но два де сет и два 
ра да. Сво је вр сна по тра га за пра
мај ка ма у срп ској књи жев но сти на-
ста вља се тек стом Је ле не Пи ли по-
вић „Је зик на го ве шта ја, ин тер тек-
сту ал но чи та ње Ту ге за мла ден цем 
Угље шом“, у ком аутор ка ана ли зи ра 
пр ви лир ски за пис пр вог жен ског 
гла са срп ске књи жев но сти. Ме ђу 
тек сто ви ма, ко ји се ба ве ана ли зом 
по е зи је ко ју су пи са ле же не, на ла зи 
се и текст Слав ка Пе та ко ви ћа, ко-
ји на сто ји да ре кон стру и ше ути цај 
дру штве них при ли ка у Ду бров ни-
ку од 16. до 18. ве ка на ства ра лач ку 
сло бо ду че ти ри ду бро вач ке по е те-
се, као и ре цеп ци ју њи хо вих де ла у 
окви ри ма ве о ма стро гих кул тур них 
мо де ла. Мо же се ре ћи да по себ но 
ме сто у збор ни ку има текст Ли ди-
је Де лић, „Усме на епи ка vs. Цар ство 
не бе ско: слу чај Сле пи це из Гр гу-
ре ва ца“, за то што је по све ћен жен-
ском усме ном ства ра ла штву. У ње-
му аутор ка чи та о ци ма пре до ча ва 
екс клу зив не де та ље из усме не епи ке 
ове је дин стве не аутор ке. Укљу чи ва-
ње же на у круг по све ће ни ка про све
ште ни ја под ра зу ме ва ло је њи хо во 
укљу чи ва ње у кру го ве ства ра ла-
ца, а не са мо ре ци пи је на та. О овој 
тен ден ци ји у свом ра ду „Глас из 
по ти сну тог на сле ђа“ пи ше Та тја на 
Јо ви ће вић, пред ста вља ју ћи пи о нир
ски жен ски глас Еуста хи је Ар сић и 
њен аутен тич ни по ет ски из раз као 
до каз ра ђа ња жен ске ли те рар не са
мо све сти. Мо дер ним срп ским пе-
сни ки ња ма и ре кон стру и са њу њи-
хо вог ме ста у ка но ну на ци о нал не 
књи жев но сти по све ће ни су тек сто-
ви Жар ке Свир чев и Сне жа не Ка-
ли нић. У тек сту „По ет ски еро то пис 
Дра ге Де ја но вић“, кроз ко му ни ка-
ци ју ка ко са фол клор ним та ко и са 
ро ман ти чар ским на сле ђем, аутор ка 
ана ли зи ра еман ци па тор ски дис курс 
о про бле ми ма ро да, по зи ци о ни ра ју-
ћи по е зи ју ове пе сни ки ње као бит-
но ме сто из во ри шта срп ског мо дер
ног жен ског пе снич ког ис ку ства, док 
текст Сне жа не Ка ли нић, по све ћен 
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де лу Да ни це Мар ко вић, ин ти ми-
зам ње не по е зи је са гле да ва са ста-
но ви шта род них сту ди ја, до во де ћи 
у пи та ње од ре ђе ње ње ног опу са као 
ис по вед ног и ауто би о граф ског и 
ис ти чу ћи не у о би ча је но бун тов ни 
став ове пе сни ки ње пре ма пред ра-
су да ма па три јар хал не кул ту ре. У 
ми си ји тра га ња за прет ход ни ца ма, 
Би ља на Дој чи но вић у тек сту „Ма-
те рин ски глас у днев ни ку Ми ли це 
Сто ја ди но вић Срп ки ње“, ана ли зи-
ра ју ћи за пи се из днев ни ка У Фру
шкој го ри 1854, ис ти че зна чај де ла 
и ли ка Ми ли це Сто ја ди но вић као 
„пра мај ке жен ског спи са тељ ства на 
срп ском је зи ку“, на сто је ћи да на-
ста ви тек не дав но за по че ту де кон-
струк ци ју ми та о овој спи са тељ ки. 
У том сми слу, текст Би ља не Дој чи-
но вић мо же пред ста вља ти и увод 
у чи та ње оста лих ра до ва по све ће-
них про зном ства ра ла штву Срп ки-
ња. Сла ви ца Га ро ња Ра до вац у ра ду 
„Мил ка Гр гу ро ва – при лог пре гле ду 
при по вед не про зе срп ских књи жев-
ни ца с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка“ 
раз ма тра по е тич ке осо бе но сти из-
ра за ове спи са тељ ке, као и по зи ци ју 
ње них при по ве да ка у окви ру срп-
ског ре а ли зма. Ту ма че њи ма ро ма-
на ба ве се Ста ни сла ва Ба раћ, ко ја, 
ин тер пре ти ра ју ћи Де во јач ки ро ман 
Дра ге Га ври ло вић, про на ла зи у ње-
му „кли це“ срп ске фе ми ни стич ке 
кон тра јав но сти, ис ти чу ћи до при-
нос овог ро ма на у кон струк ци ји но
ве жен ске еман ци по ва не су бјек тив
но сти, и Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко-
лић, ко ја пре и спи ту је хер ме не у тич-
ки и ин тер тек сту ал ни по тен ци јал 
пост мо дер них и пост ко ло ни јал них 
пој мо ва у ту ма че њу ро ма на Но ве 
Је ле не Ди ми три је вић. На гла ша ва-
ју ћи ино ва тив ност ро ма на Је ле не 
Ди ми три јевћ у кон тек сту срп ске 
мо дер ни стич ке про зе, она у ње му 
про на ла зи и ве ли ки суб вер зив ни 
по тен ци јал. Вла ди мир Ђу рић ту-
ма чи при по вет ку Ми ли це Јан ко вић 
Ка лу ђер из Ру си је кроз при зму пост-
мо дер не те о ри је о ауто би о гра фи ји.

У гру пу тек сто ва о кул тур ним 
до при но си ма из у зет них же на, чи ја 
при мар на во ка ци ја ни је би ла књи-
жев ност, мо же мо свр ста ти тек сто-
ве о Ми ни Ка ра џић Ву ко ма но вић, 
ко ја је пре вас ход но би ла сли кар-
ка, али је та ко ђе би ла и аутор ка 
књи жев них тек сто ва и пре во да – у 
збор ни ку су њен лик, де ло и би бли-

о гра фи ја осве тље ни ра дом Гор да-
не Ђо ко вић. Текст Ду ње Ду ша нић, 
„Је дан пот пун чо век: о хе ле ни зму 
Ани це Са вић Ре бац“, го во ри о све-
стра но сти ове аутор ке, о ње ним 
ис тра жи ва њи ма ан тич ке есте ти ке 
и ка рак те ри стич ном спо ју фи ло зо-
фи је, на у ке и по зе зи је, ко ји је у лич-
ном и пе снич ком ка но ну не го ва ла, 
а у ту ђем – на ро чи то Ше ли је вом 
– про на ла зи ла и/или пре во ди ла. У 
ра ду „По ли ти ка фи зич ке кул ту ре, 
мо дер ни плес и три на ра ти ва о Ма-
ги Ма га зи но вић“, Ду брав ка Ђу рић 
ана ли зи ра до при нос ове умет ни це 
срп ској кул ту ри, нај пре кроз плес, 
као део стра те ги је кул ту рал ног фе
ми ни зма. Из у ча ва њем на ра ти ва 
о мо дер ном пле су, овим тек стом 
пред ста вљен је још је дан, дру га чи-
ји вид жен ског аутор ства. У тек-
сту „Не ки аспек ти по ло жа ја же на 
у кра ље ви ни Ју го сла ви ји“ Ива на 
Пан те лић да је оп ште и сто риј ски 
пре глед раз во ја све сти о жен ском 
пи та њу у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји, 
пи шу ћи о фор ми ра њу пр вих жен-
ских удру же ња и тра га ју ћи за кли-
ца ма иде је фе ми ни зма у Кра ље ви-
ни Ју го сла ви ји. Ин те ре сант но је 
што по ред исто риј ског уви да – или 
уво да – у жен ско пи та ње ова аутор-
ка ну ди и де ло ве не дав но во ђе них 
ин тер вјуа са чла ни ца ма не ка да шње 
Омла дин ске сек ци је жен ског по кре
та. Текст Маг да ле не Кох, „Има ли 
пра во Кон стан тин Бру нер?: Род ни 
или уни вер зал ни при ступ ства ра-
ла штву же на у есе ји сти ци Иси до ре 
Се ку лић“, је ди ни је у збор ни ку ко-
ји се ба ви ме стом есе ја као жан ра 
и по све ћен је, пре све га, есе ји ма у 
ко ји ма се Иси до ра Се ку лић ба ви-
ла про бле ми ма фе ми ни зма, као и 
стра ним и до ма ћим спи са тељ ка ма.

По след њих пет тек сто ва по све-
ће но је жен ској пе ри о ди ци с по чет-
ка два де се тог ве ка. Као пр ви, текст 
Сло бо дан ке Пе ко вић ну ди по дро-
бан опис глав них од ли ка и са др жа-
ја жен ских ча со пи са, пре вас ход но 
на ме ње них жен ској еман ци па ци ји. 
Аутор ка ис тра жу је са др жи ну ча-
со пи са, спро во де ћи син хро ниј ско 
и ди ја хро ниј ско по ре ђе ње из ме ђу 
ча со пи са и као ре флек са ми шље ња 
же на и као ин стру ме на та за кон-
струк ци ју жен ског иден ти те та. 
Је ле на Ми лин ко вић се у свом ра ду 
фо ку си ра на ча со пис Же на, ну де ћи 
те мељ ну ана ли зу књи жев них при-

ло га об ја вље них у ње му, са ци љем 
да ис тра жи спе ци фи ча но фор ми ра-
ње кул ту ре жен стве но сти. На ред-
ни текст Ане Ко ла рић у не ку ру ку се 
на до ве зу је на прет ход ни рад, јер се 
ба ви жен ским пи та њем у истом ча-
со пи су, с том раз ли ком што ана ли-
зом при ло га нај пре на сто ји да ука-
же на ши ри дру штве но-по ли тич ки 
кон текст уну тар ког се овај жен ски 
ча со пис по ја вио, пре и спи ту ју ћи 
оправ да ност упо тре бе ко лек ти ви
стич ке ма три це за оства ре ње рав
но прав но сти. За вр шна два при ло га 
у збор ни ку од но се се на пу бли ка ци-
ју из 1913. го ди не: Срп ки ња: ње зин 
жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз
ви так и ње зи на на род на умјет ност 
до да нас, као јед ног од кључ них 
из во ра за ре кон стру и са ње жен ске 
књи жев не исто ри је до 1915. го ди не. 
Ми ли ца Ђу ри чић и Је ле на Јо си по-
вић у свом за јед нич ком ра ду ука зу-
ју на зна чај овог ал ма на ха за из у ча-
ва ње књи жев но сти ко је су пи са ле 
же не, ујед но ну де ћи и кра ћи осврт 
на кул тур ну исто ри ју ис так ну тих 
срп ки ња, док при лог Дра га не Гру-
јић, у ви ду би бли о гра фи је Срп ки ње, 
као по след њи, ујед но и за о кру жу је 
при чу о жен ској пе ри о ди ци. 

Ако би смо на сто ја ли да у нај-
кра ћим цр та ма са жме мо на ме ну 
овог збор ни ка, он да би она ле жа ла 
у при ка зу про це са мо дер ни за ци је и, 
уоп ште, еман ци па ци је јед не др жа ве, 
као огле да ла еман ци па ци је, књи-
жев ног и кул тур но-исто риј ског до-
при но са ње них при пад ни ца. „Иако 
су пе снич ка ис ку ства Ми ли це Сто-
ја ди но вић Срп ки ње и Дра ге Де ја-
но вић опреч на [...], тач ка су сре та 
две пе сни ки ње је еман ци па тор ски 
дис курс о про бле ми ма ро да, а у ве-
зи са вас пи та њем и шко ло ва њем 
же на, као и ко му ни ка ци ја са [...] на
сле ђем“2, ве ли у свом тек сту Жар ка 
Свир чев, а ми до да је мо да би се за-
кључ ци из јед не ова кве ком па ра ци-
је мо гли при ме ни ти на чи та ња свих 
тек сто ва за сту пље них у овом збор-
ни ку. 

1 Ве ћи на тек сто ва об ја вље на је и у елек трон ском 
ча со пи су Књи жен ство, ча со пис за сту ди је књи
жев но сти, ро да и кул ту ре, ко ји је до сту пан на 
адре си: www.knji zen stvo.rs.
2 Жар ка Свир чев, „По ет ски еро то пис Дра ге Де-
ја но вић“, 175-176 стр.
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Не дељ ка Пе ри шић

осве та и 
оПрост  
МНе Мо си Не
Ја на Алек сић, То пао ка мен, 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав 
Пет ко вић Дис“, Ча чак, 2014.

По зна ва ти пје сни ка и го во ри ти/
пи са ти о ње му мо же да зна чи ту ма-
чу и кри ти ча ру и озбиљ но пре и мућ-
ство и по тен ци јал ну, скри ве ну опа-
сност од пре на гла ша ва ња и, с дру ге 
стра не, за не ма ри ва ње од ре ђе них 
бит них еле ме на та чи сто пје снич ке 
ко смо го ни је. На ла зи мо се, на и ме, у 
од ре ђе ној зо ни ри зи ка да се до кра ја 
су бли ми ра не сли ке, у ре тро град ном 
про це су, све ду на би о граф ски де таљ, 
или да се од ре ђе ни ва жан по ет ски 
чи ни лац пре ви ди јер ра курс ге не-
ра циј ског тре нут ка или по знан ства 
не до зво ља ва до кра ја објек тив ну 
ана ли зу. Пје сник и кри ти чар има ју, 
у не ку ру ку, фун да мен тал но су прот-
не за дат ке – умјет ник да ту ствар-
ност тран сфор ми ше, тран скри бу је 
(про скри бу је?) у осје тљи во лир ско 
тка ње, а ту мач да све зна ње о ис тој 
тој ствар но сти иза гна из соп стве них 
про ми шља ња о тек сту. Овај по глед 
на по е зи ју Ја не Алек сић, ипак, свје-
сно и на мјер но до не кле на ру ша ва 
ба ланс из ме ђу чи сто спе ку ла тив них 
оп сер ва ци ја и им пре си ја у ко рист 
ових дру гих, јер ће мо до зво ли ти се-
би да се, на су прот до број ана ли тич-
кој прак си, ово га пу та про ву че мо 
као по вла шће ни при ја тељ-чи та лац, 
ко ји уз то има, ето, и не што зна ња 

из књи жев но сти. За то је и не што 
озбиљ ни ја па жња по све ће на су бјек
тив но нај ду бљим ути сци ма, по пут 
сим бо лич ке и ре фе рен ци јал не, сна-
жне функ ци је на словâ (и збир ке и 
по је ди нач них пје са ма).

Да кле, име но ва ње ди је ла или цје-
ли не, иона ко сваг да у по вла шће ном 
по ло жа ју, у Ја ни ној по е зи ји по при ма 
ка рак тер ем бле ма тич ног и им пли ка-
ци је као сво је вр сне оба ве зе. Већ у на-
сло ву скри вен ок си мо рон то пао ка
мен (за ка мен би се, као пре вас ход ни 
атри бут, по ауто ма ти зму при је ве за-
ла хлад но ћа) на го ви је сти ће не пре су-
шни по тен ци јал ам би ва лен ци је као 
јед ног од по кре тач ких мо ти ва ци је-
ле збир ке: на пе то сти из ме ђу ду хов-
них стре мље ња, сје ћа ња и пам ће ња 
као об ли ко твор них прин ци па на шег 
иден ти та и им пе ра ти ва са вре ме ног 
на чи на жи во та ко ји на сто ји да их 
обез ли чи, по ти сне, а нас, као ње го-
ве но си о це, уни фи ку је. Као сим бол 
те за хук та ло сти мо дер ног жи вље ња 
у овој су по е зи ји пре до че ни град и 
уоп ште прин цип ур ба ни те та. Пре-
на се љен људ ским ду ша ма, ко је у ти-
ска њу, у ма си, у су лу дој тр ци гу бе 
су штин ско оби љеж је ин ди ви ду а ли-
те та, град се истин ски де ху ма ни зу је 
и та де ху ма ни за ци ја раз ви ја за стра-
шу ју ће ак ти ван прин цип ата ко ва ња 
на ду хов ну ди мен зи ју лич но сти. Не-
што истин ски хај де ге ров ско (бли ско 
кон цеп ту да је жи вље ње бив ство ва
ње у про сто ру – „Је ди но ако смо спо-
соб ни да бо ра ви мо, он да мо же мо да 
гра ди мо“), пре ло мље но кроз при зму 
пје снич ког, го во ри из Ја ни не по е зи-
је. Чу ве на ре че ни ца Ле Кор би зјеа да 
је ку ћа ма ши на за жи вље ње ја вља се 
као од јек у по е зи ји ко ја ста је на су-
прот ма ши ни за ци ји, кон зу мер ском 
дру штву и су лу дој тр ци са вре ме ном 
ко је, у бур леск ној јур ња ви да не бу де 
из гу бље но, на па да би ће умје сто да му 
при па да:

Вир ту ел ни бе тон.
Сто па ла се ута па ју у уже гли  

 ас фалт.
Ис па ра ва по глед ту жних љу ди,
Што све се бли же у ти ску,
у су же ној ква дра ту ри чи не ту ђим.

По ме ну та се на пе тост, као кон-
струк тив ни прин цип, осје ћа већ у 
гра фич ком уре ђе њу по је ди них сти-
хо ва, ди је ло ва пје сме, као у сво је-
вр сном уну тра шњем мо но ло гу (и 

ди ја ло гу) су ко бље них по зи ци ја, ко је 
опо ми њу и не до зво ља ва ју из ми ре-
ње, син те зу, са мо за ва ра ва ње и са-
мо за бо рав (Не зна ју ћи име на/ Ни 
бли жње/ Ски да мо ско ре лу мр љу/ Од 
из лу че ви не/ (ви ше се не се ћа ју ћи)/ 
Сво је или сво јих пре да ка), пре власт 
при ви да, ко ји ма се, по при ро ди на-
шег ду ха у те жњи за сва ко днев ном, 
јед но став ном и хе до ни стич ком сре-
ћом, по пра ви лу те жи:

Мо жда се та да раз ву ку оне тан ке 
про дор не усне

Бро до лом ни ка или жу ђе ног са го-
вор ни ка

Ко ји се из пе не об ли ко вао или 
ожи вео у сте ни

Да би уто лио жеђ су вог је зи ка

Де вој ко, то су са мо про зир не  
 сун че ве ка пи

На твом ка ме ном уху
Ису ви ше сам да ле ко у оке ан ској  

 во ди

Та ко ђе, осим што управ на је ди-
ни ца на слов не син таг ме под ра зу-
ми је ва исто вре ме но „си нег до ху тла“ 
(М. Авра мо вић) и ста ни ште ду ше, 
ко ја се за ка мен ве за ла, што Ја на на-
го вје шта ва у ода бра ним ци та ти ма у 
уво ду збир ке, она пре до ча ва и ма-
те ри ју од при ро де од у зе ту и тран-
сфор ми са ну у је ди ни цу ур ба ни те та 
(ци глу, ге о ме три ју, гра ђе ви ну). Ту не 
мо же мо да не за чу је мо нај пре од јек 
На ста си је ви ће вих сти хо ва „Ста ме но 
/ из ме ђу жи вотâ по зид. / Ка ме но / 
за хлеб се сва ки / стон тао на дла ну 
/ по жуљ“ (ни је слу чај но ни На ста-
си је ви ће ва ниг ди на, ко про стор ег-
зи стен ци јал не ис пра жње но сти, као 
па ра фра за у на сло ву јед не пје сме), 
али исто вре ме но ни све о бу хват ну 
те жњу Ра ич ко ви ће вог лир ског су-
бјек та да се упра во у ка ме ну, у не-
жи вој ма те ри ји као ви ду ко нач но-
сти, сми ре ња, успа ва и сје ди ни све 
жи во и бив ству ју ће (Д. Ха мо вић). 
И још не што, ка мен но си стра шни 
и див ни, не у ни шти ви мне мо тич ки 
по тен ци јал, онај ко ји не по сје ду ју ни 
зла то, ни ме тал, ни дра го ка ме ње, и 
ко ји се ова пло тио у гном ском ис ка зу 
Ми ло ше вом у „Зи да њу Ра ва ни це“: 
Од ка ме на ни ком ни ка ме на. У не ко-
ли ко бри жљи во ода бра них на зна ка 
та ко се ра за би ра тра ди циј ска ма три-
ца у ко ју мла да пје сни ки ња би ра да 
увр сти свој аутор ски глас. Због то га 
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се, чи ни ми се, Ја ни не ри је чи у ка ме
ну сје ћа ју све ти ње го ста и мит ског 
пре тка у „Го сто прим ни ци“:

Јед ног про ле ћа,
Не зна но ког,
До шао нам је је дан ћу тљи ви,
По ма ло нам ћо раст,
Ду гих пр сти ју на гру ди ма…
(...)
Од дру гих, гла сни јих, пре ста ли 

  смо
и да обра ћа мо па жњу на ње га,
Као да га не ма и ни је у нас,
Као да га и не же ли мо та квог,
Иако је гост.
(...)
На свом де лу клу пе,
Не при мет но, го то во не по мич но,
Се део је гост,
С веч ним по гле дом пре да се,
Као да је од у век ме ђу на ма.

Уза лу дан је за то на пор да се лир-
ски су бјект са кри је од соп стве ног 
сје ћа ња. Јер ће се прог на на ме ло ди ја, 
као ви та ли стич ки прин цип ду бо ко 
уко ри је њен у на ма, ипак ова пло ти ти, 
као од бра на од рас тре са ња на ве тро
ме ти ни:

Да, знао сам ка да сам већ за кри ви
Да ћу Ње га на пу ту за те ћи
А да је тре ба ло да кре нем дру гим  

 пу тем
Да ће на мој пут за ко ра чи ти
И са мном се као са смр ћу сре сти
Са мном у љу ба ви ру ко ва ти
Он ко ји ме је на кри ви ни срео
Он због ко јег су мо ји пу те ви кри ви

Мо жда на овом мје сту тре ба по-
ме ну ти и оне ко ји су у збир ци То
пао ка мен ја сно иден ти фи ко ва ни 
као свје сни или не свје сни но си о ци 
ви ру са за бо ра ва. То су јед но лич-
ни ми ни ма ли зам гра да, бљу зга ви ца 
сва ко днев них ки се лих ки ша, шпиц 
у са о бра ћа ју, ге о ме три ја ци гле, 
ста кла и рас кр сни це ко ји се опи-
ру ег зи стен ци јал ној, ско ро па бол-
ној те жњи, ва па ју, да са ти ста ну, да 
се про ми сли, про о сје ћа тре ну так. 
Ефект но при зва но ис ку ство мо дер-
ног, ра зним (по лу)зна њи ма оп те-
ре ће ног чи та о ца – што има по ма ло 
на де да му је је зик до вољ но про зи ран 
упр кос опа сно сти на ра ста ју ће, са-
мо жи ве ло го ре је (не пје ва се уза луд 
о до слу ху реч ја и без реч ја) – на ла-
зи мо у за кључ ку збир ке, упра во као 

ре зул тан ту све ко ли ке бу ке са вре ме-
ног до ма и шу ма под зем них то ко ва 
за то мље ног на сли је ђа:

Онај стих о ду ши у пу сти њи,
О ли цу на плат ну, ме ђу  

 дла но ви ма, у во ди,
О жуд њи за дру гим ве ком,
О чу ду са зда ном од се ни, пљу вач ке  

 и ма ло зе мље,
Пре ве сти у лир ски глас ко ји ко ра ча
на три, на де вет но гу
И ше рет ски на ми гу је хро мом
пе ша ку у све ту хар ти је,
Ма хом књи жев не, обил не, пу те но  

 млеч не,
„То ни је мо је! Не при па дам ов де“ –
по ку ша ва да вик не су бјект ове  

 пе сме,
Док бе ла краг на гр ло му сте же
А из ра сли не гр че ви тих ре чи  

 не ми ли це га опа су ју:
„То је тво је, јер ни је ни чи је;  

 Ов де је си, јер
не маш куд“ – бол но од зва ња  

 у ње му.
Фан том ски пул си ра у но зи ко је не ма.

За то се и ур ба ни, ожи вље-
ни (Сте ри јин) су ма си шав ши, опет 
ефект но (у на сло ву) при зван, бра-
ни оним што му је је ди но пре о ста-
ло: соп стве ним до жи вља јем је зи ка 
и тра ди ци је, узгло бља ва њем жи-
вих (и на но ва ожи вље них) зна ко-
ва соп стве ног и ко лек тив ног би ћа 
у дух са вре ме ног жи во та: ми ри сом 
ке дра и бо сиљ ка, од је ком ко ра ка по 
во ди, за ста ја њем пред ду би ном и 
им пли ка ци ја ма ри је чи ко нак („Ко-
нак, реч пре тра ја ла, не до па дљи ва, 
а пре жи ве ла“), бра ни се, сла бим мо
ли тве ним гла сом, нановo на ђе ним 
то по сом скру ше но сти као ка ме ном 
ме ђа шем ста рог/но вог упо ри шта. 
Јер, пр ва и по сљед ња од бра на мо же 
би ти је ди но у је зи ку, у ње му су нај-
ви ши уло зи, нај те жи гу би ци, али и 
нај си гур ни стра жа ри оно га што же-
ли мо да оста не упам ће но. Бра ни се, 
на кра ју, и те жњом да се об у хва ти 
и по не ки срећ но уло вље ни (као на 
фо то гра фи ји) тре ну так, ко ји, ми мо 
ва жних пи та ња и још ва жни јих, ни-
кад до кра ја де фи ни са них од го во ра, 
зна да за у ста ви су лу ду тр ку вре ме на 
и жи во та:

Мој пе сник и ја, ме те о ро па те,
во ли мо мо ку
због пу ног пе на стог уку са
и заслaђене про бу ђе но сти,
бар у је зич ком при ви ду.

Јед но гла сно смо од лу чи ли
да не за се ца мо
кри шке ку гло фа.

Та ко ће мо до ћи и до јед ног по-
себ ног ква ли те та Ја ни не збир ке ко-
ји ни је зго рег ис та ћи: мо жда по ма-
ло по ти сну тог, али ипак у ду би на ма 
при сут ног, су здр жа ног оп ти ми зма 
и ви та ли те та жи во та ко ји пре у зи ма 
за да так да пу ко ти ну у би ћу, ма кар за 
тре ну так, пре мо сти осје ћа њем цје-
ло ви то сти тре нут ка у ко ме се жи ви. 
У вре ме ну по тен ци ра ног ег зи стен-
ци јал ног без на ђа, кул тур не пре за си-
ће но сти и уну тра шњег кра ха мо дер-
ног чо вје ка, то не мо же би ти ма ли 
до би так.
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ЧИТАЊЕ СЛИКА

Драган Јовановић Данилов

иреалистиЧКи ЦртеЖи 
даМјаНа КоваЧевиЋа

Да мјан Ко ва че вић је не пред ви дљив, екс пло зи ван цр тач, 
чи ји цр тач ки уни вер зум про ис хо ди из фан та стич них, 

сим бо лич ких, езо те риј ских, ми то ло шких и би блиј ских 
окви ра. Ве ли ка усред сре ђе ност и цр тач ки по лет сто је иза 
опу са овог умет ни ка. Ње го ва ли ни ја, не при ко сно ве на, жу-
стра и тач на по се ду је сна жну ге стич ку по не се ност и дра-
мат ски не мир. Уз ви тла ним ви брант ним уре зи ма пе ра у 
па пир оте ло вљен је онај искон ски, при мор ди јал ни људ ски 
крик. 

Ко ва че ви ће ви цр те жи над ко ји ма леб ди ес ха то ло шка 
не у мит ност, пред ста вља ју ко шмар не ди ја ло ге са јед ном 
ци ви ли за ци јом на умо ру. Су ро ва ствар ност пре сног жи-
вот ног ре а ли те та, исто риј ска ши зо фре ни ја ко ја се до го ди-
ла на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, кон фликт не фор ме оних 
под зем них, не ви дљи вих стру ја ња – све је то про шло кроз 
фил тер Ко ва че ви ће ве ин ту и ци је и оте ло ви ло се на ње го-
вом цр тач ком по љу. Спо ља шњи им пул си код овог цр та ча 
пре тва ра ју се у фор ме ду бо ко лич не цр тач ке екс пре си је. 
Оту да је Да мја но во цр тач ко по ље пре пла вље но апо ка лип-
тич ним сли ка ма, дра ма тич ним при зо ри ма и кон вул зи ја ма 
људ ских те ла, при че му је сва ки бри жљи во из ве ден де таљ 
ли ков но про ра чу нат и ком по зи циј ски из ба лан си ран, као 
део јед не ор ган ске, ли ков но су ге стив но ор га ни зо ва не це-
ли не. Цр теж Да мја на Ко ва че ви ћа је не са гле див, па се ње-
го ве екс пре сив не, ба рок не агло ме ра ци је мо ра ју от кри ва ти 
са ти ма, а по не кад от кљу ча ва ти езо те рич ним кљу че ви ма.

Ико но граф ски, Ко ва че ви ћев цр теж об у хва та ши рок и 
ви сок ево ка тив ни и мор фо ло шки ре ги стар. За овог цр тач-
ког ул тра фан та сту људ ско те ло је сво је вр сни хи је ро глиф, а 
свет не раз мр си ви ла ви ринт. Ме ђу тим, свет ира ци о нал но-
сти код Да мја на Ко ва че ви ћа је ра ци о нал но струк ту ри сан, 
до се жу ћи упу ће ност на сми сао јед ног ви шег ре да. Бр за, са-
бла сно на о штре на ли ни ја во ђе на је си гур ном ма ну ел ном 
на ви га ци јом и ин стинк тив ном ви до ви то шћу ко ју по се ду ју 
са мо нај ве ћи цр та чи.

„Не из мер ност је у на ма“ – пи сао је Га стон Ба шлар. За 
Да мја на Ко ва че ви ћа цр тач ко по ље је ме сто на ко ме стру-
је фан та стич ни и езо те рич ни са др жа ји, а сам чин цр та ња 
фа у стов ски по ду хват – да се ства ра њем па ра ле ног све та 
за ро ни у не из мер не ду би не оног там ног бу на ра скри ве ног 
ду бо ко у на ма. Из ла зе ћи из окви ра ака дем ског опор ту ни-
зма, и ико но граф ских ка лу па, Ко ва че ви ћев ире а ли стич ки 
цр теж кроз спој и из ми ре ња бес пре кор не за нат ске, ма ну-
ел не ве шти не и цр тач ке ин вен ци је, за пра во нам пре-
до ча ва ствар ност као не из мер ност не ви дљи вог све та.
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БЕСЕДА

Дра ган Ве ли кић

Кир си Ме оН На Цвет НоМ тр гУ

Ниг де Бе о град ни је то ли ко при су тан у свом ми ле ни-
јум ском тра ја њу, као што је то у књи жев ном де лу 

Бо ри сла ва Пе ки ћа. Шест ве ко ва по ве зу је по ро ди цу Ње-
го ван, ју на ке епо пе је Злат но ру но, са гра дом Син га, Ри-
мља на, Ма ђа ра, Ту ра ка, Сло ве на. Ге не ра ци ја ма, још од 
вре ме на ка да је под град ским зи ди на ма би ло и кен та у ра, 
Ње го ва ни су би ли све до ци свих тих ми ну лих бур них го-
ди на. Из гле да да са мо та кве го ди не и чи не исто ри ју Бе-
о гра да. Ни ко ни је по зна вао бе о град ске ули це и тр го ве 
као Пе ки ће ви ју на ци. Се ти мо се пу та ња ко ји ма је хо до-
ча стио Ар се ни је Ње го ван по и сто ве ћу ју ћи се са сво јим 
ку ћа ма. 

Са мо сто ти ну ко ра ка од овог ме ста на ко јем смо се 
оку пи ли, пре се дам де це ни ја кре нуо је гим на зи ја лац Бо-
ри слав Пе кић на рад ну ак ци ју. По нео је пи џа му, чет ки-
цу за зу бе и ки шо бран. Нео би чан пр тљаг за ту при ли ку. 
Ни је из не ве рио ко декс вре ме на, али ни је од сту пио ни од 
сво јих на ви ка и прин ци па. У то ме је го спод ство. 

Дух Бе о гра да чи ни ње гов ху мор, са мо и ро ни чан и 
опор. Град ап сур да и па ра док са ди ше у Пе ки ће вим књи-
га ма. На по чет ку Злат ног ру на је дан од Ње го ва на ка же: 
„Оно што не по бит но и де фи ни тив но до ка зу је да је Бе-
о град део Евро пе је чи ње ни ца да смо у гла ци јал ној ери 
има ли ма му те ни шта го ре од па ри ских или лон дон ских. 
Ка сни је смо, на рав ски, не што ма ло за о ста ли.“

Ни су, кир Си ме о не, сви за о ста ли! Бо ри слав Пе кић, баш 
као Те сла, Пу пин, Ми лан ко вић и Ан дрић, наш је пу то каз 
ка иде а лу оли че ном у ду ху Евро пе. И за то се на дам да се 
ово обе леж је не ће пре тво ри ти у ол тар кла ња ња и мр мља-
ња оп штих ман три, већ ће слу жи ти као спо мен не по ко-
ле бљи ве ин ди ви ду ал но сти и сло бод не ми сли, уз мр ви цу 
иро ни је и са мо и ро ни је, што су осве до че не вред но сти 
Бо ри сла ва Пе ки ћа.

Го вор по во дом от кри ва ња спо ме ни ка  
Бо ри сла ву Пе ки ћу на Цвет ном тр гу  

у Бе о гра ду 2. мар та 2016. го ди не



ЈЕДНА ПЕСмА

Алек сан дар Ри сто вић

ИМЕ НУ ЈЕМ ТО МЕ СТО ГДЕ ДРх ТИШ, ГДЕ ПО ЧИ њЕШ
Име ну јем то ме сто где дрх тиш, где по чи њеш
као је зер це у пе ни, у соп стве ној са пу ни ци,
име ну јем тре ну так, гу жва ње оде ће
и тре пе ре ње над по љем као над ку па ти лом.

Име ну јем овај по че так, то ства ра ње
ни из чег, и у све му ра зу ман по сту пак,
име ну јем тво ју жен стве ност као крик пти це
и та лас ко ји ти од у зи ма дах бле ском и по кре тљи во шћу.

Име ну јем пу то ва ње, ода свуд, та мо и ова мо,
бо ло ве у гла ви под др ве ћем у за ви ча ју,
све тиљ ку ко ју га сим свла че ћи се и од у ста ју ћи
и сјај ко ји па да на на го ра ме док ме за сме ја ваш, у не до у ми ци.

Пе сма Алек сан дра Ри сто ви ћа „Име ну јем то ме сто 
где дрх тиш, где по чи њеш“ у ма ло ре чи, али са свим 

до вољ них, об ли ку је уоби ча је ни свет ове по е зи је. То је 
свет сва ко дне ви це. Иако је овај свет не дво сми сле но 
иза бран, у го то во сва кој Ри сто ви ће вој пе сми по сто ји 
огла ше на по тре ба да се чи та лац под се ти на тај из бор и 
да се пе сма до дат но уко ре ни у про сто ру ко ји је сте оби
чан и до сту пан, али са мо у ње му, ка ко пе сник ве ру је, 
вре ди тра жи ти ви ши сми сао и ду бље за ко ни то сти. Пе
сма „Име ну јем то ме сто где дрх тиш, где по чи њеш“ са
ста вље на је од ни за име но ва ња. Име ну ју се ме сто, тре
ну так, по че так и час ства ра ња, жен стве ност, пу то ва ња, 
са свим кон ре ти зо ван по вра так у за ви чај, све тиљ ка, 
са ми сјај све тиљ ке, на го ра ме у си ту а ци ји ко ја је из дво
је на и фик си ра на пам ће њем. Кроз пред у зе та име но ва
ња ова пе сма су штин ски кон кре ти зу је свет ко ји из во ди 
пред нас. Јер ни јед но име но ва ње ни је ап стракт но ни ти 
ијед но при ста је да бу де збир на или за јед нич ка име ни
ца ко јом би се озна чио до га ђај ко ји се мо же по но ви ти, 
емо ци ја ко ја ће опет би ти при зва на, си ту а ци ја ко ја ће 
у не кој дру гој при ли ци још јед ном иза ћи на сце ну, пу
то ва ње ко је се из но ва мо же до жи ве ти. Ри сто вић, на
про тив, баш у тој кон кре ти за ци ји пре по зна је свој пе
снич ки иза зов и са му осно ву свог ве ри стич ког гла са. 
Све је у овој пе сми про жи вље но и от ку пље но ду бо ко 

про о се ћа ним ис ку ством. Го во ре ћи из пер спек ти ве тог 
ис ку ства, пе сник ве ру је да име но ва ње је сте је зич кооб
ред ни чин ко јим ће ју че ра шњи свет лич ног ис ку ства 
би ти за пам ћен у не по но вљи во сти вла сти те кон крет но
сти. Под се ти мо се, упра во на овом ме сту, Ри сто ви ће ве 
пе сме „Име на“ у ко јој пе сник кон крет не име ни це вла
сти тог ис ку ства на бра ја у ин во ка тив ном за но су: по е
зи ја, тра ва, же на, ви но, дрв це, ноћ, бу би ца, „ле по ли це, 
мо је ма те ре, мо је кће ри и оних же на ко је ни сам по зна
вао“. Или пе сме „Но ва смрт“ у ко јој су сти хо ви не пре
ки ну ти низ кон кре ти за ци ја се љач ког жи во та ду бо ко 
уко ре ње ног у зе мљу сва ко днев ног ис ку ства и у по сло ве 
ко ји су, у исти мах, по тре ба оп стан ка и из раз об ред
них ци клу са. Име ну ју ћи пре ци зно и са свим ди рект но, 
Ри сто вић, за пра во, ука зу је на основ ни по сту пак сво је 
по е зи је. Та ко и пе сма „Име ну јем то ме сто где дрх тиш, 
где по чи њеш“ по ла зи од на бра ја ња ви ђе ног и ис ку стве
ног, да би по том је зич ком ма ги јом из дво је ни при зо ри 
до би ја ли сми сао ко ји пре ва зи ла зи са мо кон крет ност 
и обич ност, чи ме из про сто ра сва ко днев ног пре ла зе у 
зо ну ма гиј ског ве ри зма. Оту да по е зи ја Алек сан дра Ри
сто ви ћа је сте и ве ли ко мо дер ни стич ко све до чан ство у 
ко ме се још пам ти, ожи вља ва и на гла ша ва ве за не по но
вљи вих ства ри и ре чи ко је их име ну ју.

Гој ко Бо жо вић



С
ЕД

А
М

Д
ЕС

ЕТ Д
ВА

 ТО
М

А
 А

Н
ТО

Л
О

ГИ
ЈС

К
Е ЕД

И
Ц

И
ЈЕ

Д
ЕС

ЕТ
 ВЕК

О
ВА

 С
РП

С
К

Е К
Њ

И
Ж

ЕВН
О

С
Т

И

О
д С

ветог С
аве до данас

цена кола (10 књ
ига) – 15.000 динара

цена ш
естог кола (12 књ

ига) – 18.000 динара

И
здавачки центар М

атице српске, Н
ови С

ад
w

w
w

.icm
s.rs     e-m

ail: bm
s@

eunet.rs     тел: 021 528 910


