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никола страјнић 

поезија творца
(метаметаноичко певање петра петровића његоша) 

Питање, одакле долази песничко и уопште уметнич-
ко дело, из сфере еагарског – „земаљског“, стварног, или из 
сфере калиопског – „небеског“, не-стварног, питање је на које 
одговор даје тренутак у коме је постављено.

Па ипак, у сваком времену постоји свест о томе да је 
уметност нешто „више“, што превазилази свет који можемо 
докучити, пре свега, својим чулима, и припада свету ума. 
Али, разуме се, свет ума није свет који се у потпуности одре-
као света чула. Напротив, већина, пре свега модерних фило-
зофских пројеката – рецимо оних од Декарта преко Лока и 
Берклија до Канта – почива на промишљању суштинске везе 
између чулног и умног. Тако је и са песништвом и са уметно-
сти уопште: без чулног опажаја ( νοεσις ) и доживљаја ствар-
ног света нема зачетка истинског дела. Но, без умног опажаја 
( μετανοεσις ) нема његовог рађања. Зато и може да се каже да 
је песништво, као и уметност уопште, пре свега, метаноја.

Мало је песника који су и потпуно свесни тога да дело 
не долази тек од „доле“, већ, пре и изнад свега, од „горе“. 
Када је реч о таквом гледању на ствари, међу најсвесније 
српске песнике уопште, а романтичарске посебно, убраја 
се, свакако, Петар Петровић Његош. Но, Његош има и један 
радикалнији искорак од оваквих представа о песништву 
које, у већој или у мањој мери, долази од „доле“: он сматра 
да чулни свет не би уопште требао да буде предмет певања 
и да се тиче уметности. Јер све што је чулно своди човека на 
ниво нижег бића и доводи у питање оно по чему он јесте то 
што јесте, а то је ум. Зато песник, у једној строфи Луче микро-
козма, беспоштедно критикује Питагоре и Епикуре као зле 
тирјане душе бесамртне (ЛМ, Посвета) пошто, насупрот 
искри божественој, фаворизују оно бесловесно у човеку.

Али, сада треба још једном да се актуализује питање: 
Пева ли се од доле на горе, или од горе на доле?

– Пева ли се, полазећи од света који непосредно, ов-



де, окружује песника и омађијава га својом појавношћу 
(φαινομενον), или од света који је с оне стране, преко, и коме 
овај, по калиопском – а то још значи по божанском начелу 
у њему – припада као свом извору и почетку (αρχη)? Је ли 
певање ствар φυσις-а или μεταφυσις-а?

Било како било, човек је – као што је учио чуве-
ни Акраганћанин Емпедокле, у VI веку пне, и као што уче 
филозофи XX века хајдегеровске провенијенције – човек 
је бачен у свет и препуштен да се, како уме, снађе у њему. 
Најнепосреднији и први контакт с тим светом је чулни и 
отуда све и креће. А то значи и разумевање певања као не-
чега што по пореклу припада сфери чула. Али, ништа се не 
одређује по месту зачећа, већ по месту рођења. Тако и песма. 
А за њу, то место је ум.

Међутим, код Његоша је и то место доведено у питање, 
пре свега због тога што песник доводи у питање и сам креди-
билитет човековог ума, који, по себи, и не постоји; постоји 
само по божијем уму: О свевишњи творче непостижни!/ У 
човјека искра беспредјелног/ ума твога огледа се св`јетла.
(ЛМ, Посвета)

Но, када је реч о певању и песми, сада је отворено још 
једно питање, питање на бити или не бити чина певања и 
бића песме: Шта остаје од њих, ако им се докине корен – чул-
ност? Одакле да се тада у певању крене и докле може да се 
стигне? Јер, певање тад више не би ни било метаноја, по-
што умни опажај настаје на темељу чулног опажаја, који се 
у песниковом бићу, као у некој атанорској пећи, само транс-
формише.

У Лучи микрокозма Петар Петровић Његош целу 
ствар поставља на једну другачију основу, која може ус-
ловно да се назове метаметаноичком. У њој, не пева се од 
доле, од sensusa, на горе, до ума, већ, као што је рекао Бран-
ко Миљковић у песми Црна ватра, Пева се одозго надоле, од 
бесамртног божијег ума до ума „човековог“ који је, по овом, 
божијем, бесмртан такође.

Али, шта је то што тај пут омогућава, што га усмерава 
и чини трајним? 

– Шапат: Свемогућство светом тајном шапти/ само 
души пламена поете. (ЛМ, Посвета) Божији шапат на чо-
веково уво суштински је тренутак у настајању песме. Он се 
догађа као нека врста изливања божије супстанце у песни-
ково биће, како је то учио и Платон у Ијону (534 c), и не само 
овде. Па оно, песниково биће, онда доживљава ενθουσιασμος, 
одушевљење неопходно за настанак песме, као што је неопхо-
дан и εκστασις, једна врста песниковог из-стајања из сопстве-
ног бића и упловљавања у биће песме. А све то омогућено је 
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Иван Мештровић, Петар II Петровић Његош 
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ДВА ВЕКА ОД ВЕЧНОСТИ
Петар II Петровић Његош

(1813-2013)



оним што, опет, Његош назива влијанијем: Званије је свеш-
тено поете,/ глас је његов неба влијаније.(ЛМ, Посвета)

Влијаније се догађа у тренутку божијег шапта човеку, 
али остаје питање шта је садржај тог шапта и како га човек 
разуме. У сваком случају, као што песник каже, садржај је 
света тајна (ЛМ, Посвета)и о њему није ни могуће да се 
говори с ове стране. Такође, није могуће да се зна нешто о на-
чину и квалитету рецепције, с неколико разлога. Пре свега, 
овде слушање није ствар уха, већ душе човекове. Затим, то 
што чује не учвршћује песника у његовој сопственој накани 
да пева кроз себе самог, већ бога у божијој накани да пева 
кроз човека. Штавише, већ је речено,човеков ум и не постоји 
као његов, човеков, већ као божији. А ако би и постојао као 
човеков, био би потпуно ништаван, јер ум је само један: 
Ум је само један без границе/ сви су други кратковидни уми 
(ЛМ,III).

У таквом поретку ствари, где песник као субјекат пот-
пуно губи сопствени идентитет и као песник и као човек, пес-
ма и не може да се показује као нешто што креће од sensusa 
према људском уму, већ као нешто што креће од свемогућег 
божијег ума и што се као тај ум остварује у човеку. И, ту је 
и крај чисто и једино људске поезије, као нечега што је ниш-
тавно и бесмислено.

Ништавност и бесмисленост чисто људске поезије 
показује се у томе што се она, крећући од сирове стварности 
према умној стварности, остварује у људском језику којим се 
та стварност представља и тако и доводи у питање. Јер, кад 
би песма била проста, језичка, а не и умна слика стварно-
сти, била би беспотребна и поставило би се логично питање: 
Чему она као слика стварности, кад поред ње постоји сама 
стварност?

Сама стварност имала би за песника смисла тек кад 
би је он сам и створио (коначно,реч ποιεω и значи стварати, 
творити, чинити, израђивати), па би тако, уместо његових 
речи у песми, она сама постојала као песма. А то би било и 
изворније певање, управо онакво какво је и божије певање.

 Наиме, Његош на неколико места у Лучи микрокоз-
ма износи став да је највиши вид поезије свемогућа поезија 
творца,/ окруњена круном творенија (ЛМ,II), или беспре-
стано твој ум пресвијетли/ творитељном блиста поезијом 
(ЛМ,III). А то би рекао и Аристотел у Метафизици (Ε, 1, 1025 
b 25 sq): природа (φυσις) која настаје, неовисно о томе да ли 
из себе саме или из руку творца, има свој ποιησις, који је, у 
суштини, највиши појам ποιησις-а, ποιησις ποιησις-а.

Или, прецизније говорећи, тај ποιησις родио је πραξις, 
разуме се, не у смислу простог рукотворног зготовљавања, а 
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ни у смислу у ком је у њему сједињен и ποιησις и θεορεια, већ 
у највишем смислу, у ком је он ствар јединственога божијег 
ума, који је без граница и који као такав може да ствара 
свет ex nihil, ни из чега. Отуда је и то Стварање, тај Ποιησις 
Πραξις-а, чиста поезија, или, како каже Његош у II певању 
Луче микрокозма, прелесна Божија поезија. A Бог је врховни 
поeта.

Његов ум је и извор поезије и сама поезија, која, да-
кле, није просто слика створеног света, стварности, те тако 
и није просто реч о поезији као метаноји, већ, као што је и 
речено, реч о поезији као метаметаноји: у њој божији ум 
опажа себе сама.

То опажање могуће је тек захваљујући светлости која, 
опет, није никаква спољашња, већ је унутрашња светлост: 
светлост самог ума, сам стваралачки принцип. Зато Његош, 
на неколико места у спеву, уз ум творца и твореније помиње 
реч блистање, а то значи да је и сам његов ум, и оно што је он 
створио, тај блесак светлости, или, најједноставније, Свет-
лост. Светлост из које све происходи и јесте у свету.

Питање које, на крају, остаје везано уз певање самог Пе-
тра Петровића Његоша, уз његов смисао и његову суштину, 
налази одговор у чињеници да је Луча микрокозма до те мере 
ентузијастичко и екстатичко дело - што још значи дело које 
припада искључиво калиопској, а не еагарској сфери – да је 
могло и самог песника да понесе до оних висина на којима је 
и извориште Поезије Творца.

А то је и највише што један песник досегнути може.
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Р
Е
Чмилош кордић

сан у јабуци

И ДРУГЕ ЖУТЕ КИШЕ

Прогнаник сам. У стану који ме подсјећа на шкрипав 
снијег једне од давних мојих пјесама. У којој није било 
ни зидова за тај стан, ни зидних тапета по којима би 
моји унуци, кад стигну из Италије, могли да до миле
воље цртају крила птицама, како би оне могле одмах
да лете. Прелазим преко прага солидарности, излазим 
између тринаест, тринаест и тридесет, без флашице 
с водом, без од кошаве скршеног кинеског кишобрана, 
без папирних марамица, које ми ионако иду на танке 
моје папирне живце. С кнедлом у грлу провлачим се 
између паса који нису још нацртани. Не волим да сам 
такав човјек, а морам. И морам да сам стар, и да имам 
огуљену кожу на десној нози, и да ми је уграђен нов 
срчани залистак, и да сам сав у комадима, да по парку 
упорно сакупљам оно што видим, да га не додирујем. 
Некад сам радио с коњима, за њих и за себе. Устајали  
смо у рану зору, мијењали зоб за златне коцке жутог 
шећера, па сам и с њима рзао. А видите шта је остало: 
бријем се, чешљам, излазим из пјесме за коју још могу 
да кажем да ми је сумњива. Прогнаник сам; моћ ми је 
сасвим кротка, неодговорна. Гдје су ти коњи без мојих 
ногу? Одувијек је кас најтиши корак за пут у неку још 
даљу земљу од ове. Па ћу и сутра без флашице с водом. 
А кад паднем, проћи ће и мај, па ће и друге жуте кише...

ЧИСТО

Чисто сунце пржи поврће, воће, док се окреће 
око гране коју они не могу да дохвате, да је оберу. 
Здјеле им празне, лешеве риба носе ријеке нацртане 
танким рукама њихове чисте дјеце. Бржих вода 
од ових што су усушиле - нема. Нож, у распуклини 



стола, на средини, и све што сањају како да поједу, 
реже им на једнако за сва широм отворена уста.
Од хиљаду кључева тек један је који се неће наћи. 
Хиљаду година, хиљаду гробова и још толико да је 
ледених вјетрова, ништа их неће спасити, крв је већ
обрисана, пчеле узалуд троше још једно своје љето.
Завичај је анђео на звијезди по којој ионако не пада 
снијег. Нема ту више мудрости: расипа се брашно 
кроз бивше воденице, на све стране прште ријечи 
о смрти. Дан се сужава. Сунца је још таман толико 
да се стигне па да се некуд оде. Под старом јабуком 
лежи зец као посљедња ријеч оних којима ни у сну 
није да га убију. Опростите им, они су успомена 
на туђу руку у својој рани; чисто сунце на красти. 

РАЗОР СМАКА

И ово јутро је освануло с процвјеталим јабукама 
сна у прозору. Матица ријеке носи врбове гране, 
обалом блеји нечије изгубљено јагње. Пас је поред 
њега, лаје на брзу воду у његовим очима. Човјек, 
поспан, без коња, спушта се кроз гричак, мота руке 
у шибље, покушава да израсте у оно од прољећа 
што је током дуге, тамне зиме пропустио. Човјек је 
и у сну сам, с капутом без руку, чијом је тишином 
огрнуо јагње, кад је схватио да је блејање јагњета 
у ствари божји плач. Под водом пуца лига, поднац 
леда топи се, узлијећу дивље гуске на путу за топли 
настан из ког су кренуле. У даљини тутњи камен. 
Земља као плод ране трешње нестаје у руци човјека 
који би да држи бич и пуцњем њиме да добије удар
грома раног марта. А Земља се држи, измиче ружи 
вјетрова који би да је сажму у Смак, у разор плоче, 
у Сунце. Иако се и без коња не може никуд: коњ је 
звијезда тог разора, црна. Овдје се вјековима зна за 
јагње које и за Бога на обали ријеке плаче. Увијек је 
јутро топлије у туђим очима. С јабукама у прозору 
марта, исцвјеталим, кад сване у сан. А да није смрт.  

САН У ЈАБУЦИ

Оставили смо црвљиво, здраво воће без додира 
својих руку, цариће и зебе да нам не пјевају, срне 
у скоку с једне на другу обалу ријеке која нас 
никад више неће носити до извора ка коме смо 
кренули. Иставили смо врата куће која нам се 
ни с мјесецом, а ни без њега, више не отварају. 
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Па је мост времена, преко ког смо прешли, тај пут 
који нас је водио у густину оштре кише, у изгорјел 
коју је и вриском трудних жена киша угасила.
Бијаше август, костури шума су бивши животи, 
почиње сутра, недјеље као даљине из којих смо 
дошли, ћутимо.Оставили смо своје сјенке, свој прах 
по тек убраним дуњама на ормарима. Оставили смо 
горак укус свега што смо преживјели, оставили 
сатане, сатрапе, госпође с повезима преко крвавих 
очију, лажи на које нас подсјећају хватања за сламку 
спаса. Вођа је знао куда ће: у пакао! Облаци, олује, 
бљесци муња: вријеме је да се не плаче. И сан смо 
оставили у јабуци, с руком на грани, па то и дишемо. 
 

Милош Кордић рођен је 10. августа 1944. године у Комого-
вини, Банија (Хрватска). Школовао се у Јошавици, Комоговини, 
Петрињи и Загребу. Радни век почео је као просветни радник у 
Меченчанима, на Банији, затим је дуги низ година радио у при-
вреди, у Сиску и Београду, на пословима у области културе и 
информисања. Неко време био је и у статусу слободног уметника. 

Био је покретач многих културних манифестација (и оних од 
југословенског значаја), а један од оснивача више културно-умет-
ничких друштава, уредник листова и часописа, већег броја књига. 

Прву песму објавио је 1963, а прву збирку песама 1966. годи-
не. Поезију, прозу, као и поезију и прозу за децу, књижевну кри-
тику и бројне текстове из области културе објављивао у многим 
најзначајнијим листовима и часописима ондашње Југославије и 
данашње Србије.

Објавио је петнаест књига поезије, три књиге прича и при-
поведака, књигу кратких есеја, огледа и записа, две књиге поезије 
за децу, две поеме...

Између осталих, добитник је Награде Сава Мркаљ Српског 
културног друштва „Просвјета“ Загреб за посебан допринос кул-
тури Срба у Хрватској.

До почетка рата 1991. године живео је у Сиску, а од тада у 
Београду.
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milenko pajić 

nova, melanholična biografija 
milene pavlović barilli

Zašto anđeo padne? Milena je neprestano bila negde izme-
đu. Između majke Danice (Pavlović) i oca Bruna (Barilija). Izme-
đu Požarevca (u Srbiji, na Balkanu) i Rima (u Italiji, u Evropi). 
Između dve kulture: srpske (patrijarhalne) i evropske (moderne 
kulture XX veka, često nezasluženo superiorne). Između dva jezi-
ka: srpskog i italijanskog (a zatim i u drugim svetskim jezicima). 
Između dve umetnosti: slikarstva i poezije... 

Postojale su najmanje dve Milene. U dvojnosti, a ne u pode-
ljenosti, nalazilo se izvorište njene umetnosti. Ali, na istom mestu 
počinjalo je i polje njenih patnji, i produžavalo se u nedogled.

Stigavši u Ameriku, 1939. godine, Milena je, poput većine 
stranaca, donela u svom prtljagu sve svoje nerazrešene dileme, 
sve neraščišćene sukobe. Međutim, Novi svet pružao je šanse 
samo jakima i samo hrabrima, a često nije bivao blagonaklon pre-
ma osetljivima i prema prirodama tako prefinjenim kakva je bila 
Milena. Umesto da se reši svoje dvojnice, Milena se u Americi 
suočila sa svojom višestrukošću.

Izvesna gospođa Maleri slučajno je čula priču o bolesnoj 
slikarki. U skromnoj sobi iznad restorana zatekla je usnulu ženu 
nad čijim uzglavljem je bio portret zajedničkog proznanika. Mi-
lena je otvorila svoje prelepe, zagasito crne oči i tako je gospođa 
Maleri upoznala blagost, bezazlenost i dobrotu kojom je Milena 
zračila. Ona je plenila apsolutnom nevinošću svoje prirode. Bila 
je tako draga i veoma omiljena među prijateljima koje je, uz sve-
srdnu pomoć gospođe Maleri, stekla i u Novom svetu.

– Ne znam da li je bila lepa – veli njen prijatelj Karlo Me-
noti, kompozitor. – U onom uobičajenom smislu možda i nije. 
Pametna i dobra, kao neko izgubljeno, napušteno dete. Eto, takva 
je bila Milena...

Ponosna i krhka, takva je bila Milena. Da bi sačuvala svo-
ju samostalnost, privatnost i slobodu, Milena je u Americi bila 
prinuđena da se bavi primenjenom umetnošću: ilustracijama 
i crtežima za modne magazine, izradom portreta po narudžbi-
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ni, kostimima i scenografijom za balet i za pozorište... Sa čistom 
umetnošću bilo je svršeno, a da Milena toga nije bila svesna. Sve 
njene značajne slike ostale su kod kuće, daleko od nje, u Evropi. 
Bez njih se osećala veoma slabom i usamljenom...

Tražila je zaštitu; bila joj je potrebna blizina i oslonac muš-
karca. Milena je već bila u godinama koje bi je u Srbiji učinile 
usedelicom. Imala je burnu vezu sa jednim genijalnim pijanistom 
sa Kube. Potom, kao da više nije imala vremena da previše okle-
va i da bira. Ona je, jednostavno, želela da se uda. I udala se, na 
brzinu, iznenada, za prvog koji se pojavio, kao što čine devoj-
ke-udavače u palankama zavičaja njene majke. U dnu Milenine 
duše bilo je nešto straha da ne ponovi materinu sudbinu, koja je 
imala svu ljubav jednog boema, umetnika i melanholika, ali ne i 
porodicu i dom kakav je želela. Bruno bi odlutao za muzikom, za 
zvucima koje je samo on čuo. A posle, kada bi se osvestio, neg-
de daleko, u nekakvoj evropskoj koncertnoj dvorani, dobijao bi 
strašne napade kajanja; ali bilo je prekasno za njih; za Danicu i 
Bruna Barilija.

Milenin izbor čudan je samo na prvi pogled. Ona se nije 
usudila da za partnera izabere umetnika, ličnost koja bi joj bila 
ravna. Kada je već morala da bude tako daleko od oca, koga je be-
skrajno volela ali kome, u suštini, nikada nije oprostila što ne živi 
sa njenom majkom, onda ni u svom mužu nije smela da poželi, a 
kamo li da prepozna ni jednu jedinu očevu osobinu. 

Milena, u početku, nije ni znala ko je on. Lep, mlad, deset 
godina mlađi od neveste, bio je tek jedan običan, čikaški mladić. 
Nije imao ni porekla, ni obrazovanja. Bio je lep, ali loš. Mlad, ali 
već iskvaren. Na kraju, taj tip slomio je Milenino nežno srce.

Umrla je iznenada. Svi njeni američki prijatelji bili su zapa-
njeni. Niko ništa nije znao o njenim srčanim smetnjama. Mileni-
na zaštitnica, gospođa Maleri, negirala je priču o trovanju pilu-
lama za spavanje (mada ih je Milena uzimala sama, bez lekarske 
kontrole). Ni to nije pravi uzrok smrti. Tačno je i da je pala s 
konja i da je povredila kičmu. No, posle toga, oporavila se, veoma 
brzo... 

Na kraju krajeva, nije ni važno. Zar je bitno kako je skon-
čala divna Milena?! U Srba postoji običaj, čudan i drevan – uzrok 
smrti ne pominjati! – kada je taj momenat nejasan, pod znakom 
pitanja, sporan. Ili kada je apsurdan, do bola, do užasa. Zašto cvet 
vene, a leptir pleše samo jedan dan? Zašto prva ljubav traje samo 
jedno leto? Zašto anđeo padne?...

Svi Milenini prijatelji bili su ubeđeni da je ona velika sli-
karka, da je genijalna. Uzvraćajući im, poštujući i najmanji znak 
pažnje i naklonosti, ona im je vrlo rado poklanjala svoje slike. 
Milena je bila potpuno spontana, iskrena, čista i čedna. Očekivala 
je da se svi oko nje ponašaju isto tako.
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Milena se nije štedela. Intenzitet njenih osećanja učinio je 
da u svaku svoju godinu smesti najmanje dve godine običnog ži-
vota. Surovo je izvoditi taj račun s godinama i vekom od ovoga 
i od onoga sveta. Za tako prefinjenu osobu kakva je definitivno 
bila Milena, 36 njenih godina čine najmanje duplo, dakle 72, što 
je ipak značajna starost. Slikare bije glas da su dugovečni, ali niko 
ne zna vredi li to isto i za slikarke...

Kada se već našla s one strane Atlantika, Milena je poku-
šala da ponovo izgradi svoj svet i da pronađe lični mir. Amerika 
nikako nije mogla da bude srećno rešenje za nju. Ako je, možda, 
i tolerisala ružne navike svoga muža, stečene u mračnoj, čikaškoj 
mladosti, i ako je gledala da nekako pređe preko toga, i da se izbo-
ri s tim, ono čemu je bila svedok u spavaćoj sobi svoje svekrve – e, 
pa to je bilo previše. Više nego što je njena skrušena, paučinasta, 
pravoslavna duša mogla da izdrži. Mnogo više nego što je njeno 
iscrpeno i načeto srce moglo da pojmi, da podnese. Anđeo čuvar 
skliznuo je s njenog koščatog ramena, i više nije umeo da se uzve-
re nazad, na svoje malo, mlako mesto, ne veće od tačke. 

U Evropi je nalazila načina da obuzda svoju rascepljenost, 
da joj nađe trenutnog oduška. U Americi je Milenina dvojnost 
metastazirala u višestrukost. Tamo se podrazumeva i sasvim je 
uobičajeno biti lažov i/ili licemer. Novi svet utemeljen je na obi-
lju laži, a izgradili su ga nebrojeni licemeri. Taj način života i taj 
pritisak Milena nije mogla da podnese previše dugo. Pošto već 
nije slikala kako je želela, prohtelo joj se, usudila se da bar proživi 
jednu svoju veliku američku iluziju. Ali, i to joj se izmaklo. I to se 
srušilo kada je jedan beli anđeo, lica sjajnog od suza, pao s njenog 
ramena...

Svi Milenini autoportreti ili Priča o vizantijskim očima. 
Koliko je zaista bilo Mileninih autoportreta? Desetak? Dvadeset? 
Više? Da li su svi sačuvani?...

Prvi svoj autoportret uradila je Milena 1925. godine. Sle-
deće, 1926. godine, nastalo ih je najviše – čak osam na broju, ako 
sam tačno brojao i beležio. Mladi slikari često posežu za svojim 
licem radi vežbe, kad ponestane živih modela, da se, prosto, opro-
ba neka tehnika, novi materijal... Zato su, ti rani autoportreti, če-
sto samo skice, krokiji izvedeni od nekoliko ovlašnih linija. Od 
pripreme, od studija, crteža olovkom i tušem, pa i kredom, do 
slike u ulju – dalek je put.

Iz godine 1927. sačuvana su dva Milenina autoportreta; je-
dan bez posebne karakteristike, a drugi poznat kao Autoportret 
sa ogrlicom. Godine 1929. naslikala je Milena takođe dva Narcisa 
u svom sopstvenom liku; jedan je ponovo ostao bez posebne na-
znake, a drugi je naslovljen po modnom detalju – Autoportret sa 
belom tokom.
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Posle pauze od četiri godine, slikarka se 1933. godine po-
novo vraća svome liku i realizuje tri autoportreta: Autoportret s 
maskom, Autoportret sa šeširom i Autoportret – jedan od najus-
pelijih, koji je vlasništvo Narodnog muzeja u Beogradu (bivšeg 
Muzeja kneza Pavla). Milenina kolekcija autoportreta obogaćena 
je i 1935. godine Autoportretom u crnoj haljini, a naredne 1936. 
godine, sa još dva, veoma uspela rada: Autoportretom sa antičkom 
glavom i Autoportretom sa belim šeširom. Milena je uvek bila ele-
gantna, njene haljine, kostimi, odeća u celini, bila je vrlo pažljivo 
odabrana, skladna, ukrašena po nekim detaljem, ešarpom, ogli-
com, tokom, šeširom. Umetnica je gledala da od mode svog doba 
izvuče ono što je univerzalno, ono što je lepo u svakom vremenu; 
na najboljim delima iz ciklusa autoportreta i to joj je polazilo za 
rukom. 

Preostala su još samo četiri autoportreta – Autoportret sa 
strelcem iz 1937. godine; Autoportret iz 1938. godine, naslikan 
uoči odlaska u Ameriku (sada u vlasništvu beogradskog Muzeja 
savremene umetnosti, na Ušću), poslednji, nastao u Evropi, naj-
bolji, najzreliji; Autoportret sa štitom i orlom (1940) i Autoportret 
iz 1942. godine slike su nastale u Mileninom poznatom maniru, 
ali usiljeno, s naporom da se (sa)gleda Novi svet. Jedan autopor-
tret nije datiran ili signatura nije uočena u ovoj kratkoj pretra-
zi (Autoportret sa kičicom); na njemu su likovi artista i modela, 
umetnika i njegovog dela, Narcisa i virtuelnog odraza u vodi, 
dvojnika i dvojnika – stopljeni, integrisani kao na najboljim pri-
merima iz doba renesanse; ovde ona nije ni Pavlović, ni Barilli, 
nego jednostavno i samo – Milena. Ona koja vizantijskim očima 
gleda ravno u dubinu i smisao stvari.

I sve vidi...
U časovima usamljenosti, kada nema drugog modela osim 

svog lika, slikar se često odlučuje da radi autoportret. Rad na sop-
stvenom portretu pretvara se u psihoanalitičku seansu, u razgo-
vor ili u obračun sa dvojnikom. U disciplini portretisanja, sagle-
dajući se i spolja ali, prevashodno, iznutra, umetnik maksimalno 
koristi svoje slikarsko majstorstvo kako bi izrazio (pokazao, sa-
krio?) svoje duhovno stanje. Nanoseći na platno sloj po sloj (ulja-
ne) boje, slikar nanosi (obasjava, pomračuje, otkriva, gubi?) sloj 
po sloj, vrlinu po vrlinu, manu po manu, prozirne, celofanske, 
prefinjene slojeve svoje duše. Od krokija, grube skice i lika do 
pitomog pogleda, od blagog nasmejka do ledenog straha razgoli-
ćene ličnosti – dug je i sasvim neizvestan put.

U Mileninom slikarstvu autoportreti predstavljaju lep te-
matski ciklus i veoma važnu etapu u njenom razvoju-usponu kao 
umetnice-slikarke. Kolekcija sačuvanih Mileninih autoportreta 
bitna je karika u konačnom sagledavanju i shvatanju njenog stva-
ralačkog opusa. Na tih desetak autoportreta, iz kasnih 20-tih, iz 
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30-tih i iz 40-tih godina 20. veka, sa uživanjem možemo pratiti 
formiranje Milenine umetnosti, njenog stila i poetike, ali i mnoge 
bolne promene u njenom krhkom biću, u svim tim brojnim psi-
hološkim detaljima i duševnim nijansama.

Već u svojim ranim autoportretima Milena lako postiže 
prepoznatljivost i traženu sličnost sa modelom u ogledalu (mada 
joj, naravno, nije cilj da postigne tek puku fotografsku preci-
znost). Kasnije, ona na autoportretima pokazuzje, kao na dlanu, 
svoju čistu dušu, svoju prirodnu spontanost, iskrenost i čedsnot. 
Svoj lik Milena nam daje kao primer klasične lepote koja dolazi iz 
daleke prošlosti, možda iz renesanse. Ona se ne može takmičiti sa 
lepoticama koje proizvodi naše vreme i koje su diktat mode časo-
pisa i filmske industrije, koje su sugestija kozmetičke industrije. 
Ona neće u taj bezlični stroj, neće pod tu nametnutu uniformu. 
Ali zato Milena može biti kreator novih modnih oblika. Milena 
može biti novi egzotični parfem. Ona je primer orijentalne lepo-
te. Milena je dragocenost stasala i cenjena na dvoru poslednjeg 
srpskog kralja. Ona je nebrušeni dijamant, neponovljivi dragulj, 
unikat, svestan svoje posebnosti, ali zato i - usamljenosti... Sve 
ovde pomenuto jasno se vidi ili ogleda na njenim autoportretima. 
Sa tih slika naročito izbija ta njena čuvena melanholija; ta seta ili 
nekakvo čudesno osećanje zebnje i straha pred nadolazećim ne-
daćama stvarnosti. I pred Svetom koji je više pretnja nego svetlo, 
koji više nije ceo nego je, ispresecan crnim pukotinama, tamnim 
mestima, osenčen oštrim i hladnim senkama, postao apsolutno 
nerazumljivi mozaik fragmenata.

U maloj zbirci Mileninih autoportreta karakterističan je 
onaj naslovljen: „Autoportret sa štitom i orlom“. Na njemu je pro-
stor rešen (otvoren je još jedan plan do ivice štita), kao što je često 
činio slikar Rene Magrit; on se na svojim fantastičnim slikama 
tako često igrao elementima prostora. Štit koji zaklanja slikarkino 
lice, otvara jedan novi prostor podeljen na dve polovine: levo je 
ptica iza rešetaka, a desno ptica koja slobodno leti. Tako je i Mi-
lena bila podeljena: čas je uživala u slobodi, slikala, stvarala, a čas 
su je savladavale žvotne brige i nedaće. Milenina duša često je bila 
zarobljena i stešnjena kao ptica u kavezu.

Kada se govori o Mileninim autoportretima, najvažnije je 
pozabaviti se očima i pogledom na tim slikama. Svesno ili ne-
svesno ona je mnogim likovima na svojim najboljim slikama, 
kao i na autoportretima, podarila svoje zagasito crne, vizantijske 
oči. Pogledajmo još jedanput, ponovo, pažljivo „Autoportret sa 
strelcem“, „Devojku sa lampom“ ili „Autoportret sa štitom i or-
lom“ i odmah ćemo shvatiti o čemu se radi: sa tih slika gledaju 
nas, u stvari, prave, žive Milenine oči – tople, zabrinute, setne; a 
u tim očima ogleda se sama suština, prefinjenost, dubina i lepo-
ta njenog bića. U Mileninom pogledu vile-čarobnice sabrane su 
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sve njene patnje, lomovi, dileme, problemi, strahovi za sopstvenu 
sudbinu, ali i zabrinutost za sudbinu Sveta.

Milena je u Americi naslikala i čitavu seriju portreta po 
narudžbini bogataša i aristokrata. Te slike, na žalost, daleko su 
od kvaliteta i majstorstva postignutog na njenim autoportretima. 
Slikarka očito nije više imala ni vremena ni snage da pronikne u 
ponore karaktera ljudi koje je slikala da bi zaradila za život. Zato 
su te slike ostale hladne i bez duše. Ali, radeći autoportrete Mile-
na se vraćala sebi, svojim emocijama i svom unutrašnjem svetu. 
Na tim slikama ona je, iskrena kakva je uvek bila, postizala naj-
više, zauvek ostavši u čudu pred sve novim i novim ponorima i 
savršenim bojama svoga nežnog bića.

Sloboda lepe mesečarke. Milenino slikarstvo može se po-
deliti bar u tri najvažnije umetničke faze: antičku, renesansnu 
i nadrealističnu. Stvarajući svoj slikarski opus ona je praktično 
prošla sve najbitnije periode iz istorije umetnosti. Ujedno, uspe-
vala je da bude originalna, prepoznatljiva, ali i aktuelna. Sa odu-
ševljenjem i potpunim razumevanjem pratila je neodoljive im-
pulse koje je emitovao nadrealistički pokret, što je potvrdio i sam 
Andre Breton posetivši Mileninu izložbu u Njujorku. Njen opus 
može se iščitavati i u nadrealističkom ključu, jer sve tri njene naj-
bolje, najkreativnije faze sadrže obilje nadrealističnih elemenata.

U prvom Mileninom umetničkom periodu nazvanom an-
tički , koji je bljesnuo čudesne 1932. godine, ona stvara veliku 
seriju fantastičnih i enigmatskih kompozicija. Na tim slikama 
su, na prvi pogled, bez ikakvog reda nabacani predmeti: delovi 
mermernih i oživljenih kipova, kameni stubovi i drugi arhitek-
tonski elementi, zatim: maske, rukavice, ptice, velovi, muzički in-
strumenti i mnoge druge stvari. Aleatoričnost, slučajni raspored 
objekata. Postupak je kojim su se često služili nadrealisti, i pisci 
u stvaranju književnih dela, i slikari u stvaranju likovnih dela. 
Ove Milenine slike nisu ništa drugo nego slikani kolaži, a i kolaže 
su, vrlo rado i uspešno, koristili, proizvodili i voleli nadrealisti. 
Ciklusom prozirnih slika-kolaža iz 1932. godine Milena se prvi 
put pojavljuje kao samostojan, kao originalni umetnik. Ona je, 
praktično, usavršila kolaž, jer je slikala, dorađivala, dopunjavala 
ona mesta na kojima bi kolaž, inače, ostao nedorečen, nesavršen.

U renesansnom Mileninom periodu prepoznajemo sve ono 
što je slikarka preuzela od Đorđa de Kirika. A reč je, pre svaga, o 
arhitektonskim elementima, o pustim renesansnim gradovima, o 
precizno izvedenoj perspektivi, o senkama i atmosferi fantastike i 
sna. Neodoljiv je utisak začaranosti i čudesnosti, prenet iz dubine 
snova, kao na slici „Kompozicija“ iz 1938. Godine.

U svom sasvim zrelom, nadrealističkom, periodu Milena 
spaja, sažima i pročišćava najbolje elemente iz prethodnih faza 
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svoga stvaralaštva. Njene slike obiluju mnogim fantastičnim bi-
ćima (anđeli, mitska bića, likovi iz noći i sna i dr). Prizori su dati 
kao dragoceno sećanje na snove. Atmosfera je obično ona sa pre-
laza, pretapanja, dodira dana i noći, predvečerja – kada su sva-
kakva čuda moguća. Milena nikada ne izbegava ni figurativno, a 
ni narativno u svojim delima, ali pri tom ne gubi ništa na polju 
simbola, kompozicije, niti na polju vizuelnog i estetskog pristupa 
u rešavanju problema slike. 

Nikako se ne sme zaboraviti da je Milena pisala pesme (bar 
na tri jezika: italijanskom, španskom, engleskom; nije se usuđiva-
la da ih sama prevede na maternji, na srpski jezik; tako je njena 
poezija ostala zagonetna do dana današnjeg), da je i te kako ume-
la s rečima. Njene su pesme ostale u senci slika, nedovoljno po-
znate, neproučene, neprotumačene. Možda je ona kao poeta naj-
bliža nadrealizmu i nadrealistima? Napisala je nekoliko pesničkih 
ciklusa u najboljoj tradiciji nadrealizma, poštujući princip auto-
matskog pisanja. Pod velom snova, u zamagljenim slojevima po-
etike nadrealizma, Milenine pesme ostale su enigma, večna tajna. 
Kao potvrdu Mileninog mesečarstva i noćne strane njenog bića, 
navešćemo ovde njene pesme o noći, mesečini, oblacima i čude-
snoj deci okeana.

Stražari noći: „Stražari noći/ s magnetskim kopljima/ nad-
ziru krug/ Sveta, ostavljajući prazne prostore/ između fosforecen-
tnih udara. Udaljeni/ kao tri kule/ iz sna./ Gledaju se u tišini/ i 
istom rečju u mislima./ Ogromni gvozdeni divovi/ slušaju večiti 
zvižduk. Udaljeni/ kao tri kule/ iz sna.“

Spalićemo mesec: „Spalićemo mesec/ da upotpunimo noći/ 
da odrešimo snove/ da zaustavimo dah./ Onda će Igra/ poteći 
iz naših dlanova/ suhih od života. Ni hitra/ ni spora neće biti/ 
biće sama/ kao veliki šestar/ potpuno uporedna/ s mehaničkim 
ritmom raspadanja.“

Na kutku belog oblaka: „Na kutku belog oblaka/ spava ne-
jasna tuga/ – u neprekidnoj melodiji,/ tihoj i zasanjanoj/ usred 
zvezdane jeze.// Samo tamni plač šume/ trese svoju srebrnu kosu/ 
izgubljenu u oku razdaljine.“

Deca okeana: „Sirota deca/ Okeana/ sa tečnim srcima/ sa 
ledenim prstima/ izgubljena u nepomičnom mraku/ stalnijem od 
olova i gvožđa./ Večno mala/ i mrtva.“

Milenina umetnička i životna priča ostala je nedovršena, 
nedorečena. Ona, jednostavno, nije imala vremena da je dovrši, 
da ispuni sve svoje planove, da dosanja sve svoje snove. Ali, i to 
što je stvorila, delo je dostojno poštovanja i divljenja. 

Milena je bila najjača i najlepša kada sanja. A sanjala je kao 
mesečar – otvorenih očiju. I tako, kao u snu, prošla je ovim Sve-
tom očajnički pokušavajući da ga razume i da ga zavoli. 
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Poslednje pismo ocu. 17. oktobra 1944.godine, Njujork, 
Mount Kisko, Najdraži oče, Stiglo mi je tvoje pismo, najzad! Sada 
pisma putuju tako dugo da čovek lako izgubi svaku nadu da će 
ikada stići na odredište, u ruke voljenih ljudi. Odgovorila bih 
ti odmah, ali tvoje drago pismo zateklo me je baš u preseljenju. 
Došla sam u jedno selo nedaleko od Njujorka, nekih sat vožnje 
automobilom od grada, da na miru provedem zimu. Maleno selo 
kao i sva druga; ovde nema ničega, ali je zrak bolji; nema vetra 
i manje se umaram. Ne brini, potpuno sam se oporavila. Onaj 
gvozdeni korset nosim samo kad radim. Priznajem, i dalje sam 
jako nervozna, mada nema posebnog razloga za to. Skupljam 
snagu za Njujork. Da bi se živelo u Americi bilo gde, a u Njujor-
ku posebno, potrebna ogromna snaga. Te snage za sada nemam 
i zato sam se sklonila u selo. Na nekoliko milja odavde živi moj 
prijatelj Đankarlo Menoti, kompozitor kao i ti. Za njegov balet 
Sebastijan, sećaš se, pisala sam ti o tome, radila sam kostime. Taj 
posao me je toliko radovao, jer je zahtevao estetsku tananost i 
umetnički napor, a ne zanat i šnajderaj kao obični nacrti za mod-
ne časopise. Da me majka čuje slatko bi se nasmejala, a da je ovde 
sa mnom, tako bismo lako i lepo sašile divne haljine za američke 
dame i drske, mlade kaćiperke koje nemaju previše stila, a ni uku-
sa. Osvojila sam ih bez po muke. Bilo je dovoljno malo čipke, pro-
zirnih velova i po koja lepeza. I svi su bili oduševljeni. Đankarlo 
je skakao od sreće i delio mi komplimente na italijanskom jeziku. 
Sebastijan je bila jedina premijera koja je imala pravog uspeha 
ove sezone. Tebi bi se sigurno svidela muzika dragog Đankarla, 
sva je u maštarijama, prelivima, osećanjima; najviše se čuju harfe, 
flaute i čela; predivno zvuči. Tako smo se družili, igrali i zara-
dili nešto novaca. Zahvalna sam Đankarlu što me je zamolio da 
učestvujem u Sebastijanu. Inače, ne znam šta bih radila, od čega 
bih živela. Kada ima posla, ovde se radi mnogo, naporno. A kada 
nema angažmana, onda je pakleno dosadno. Bez dolara ništa ne 
možeš. A novac sam po sebi ne donosi sreću, tako si i ti govorio, 
dragi tata. Iz jednog pisma koje je Đankarlo dobio iz Rima sa-
znala sam da si ti dobio moje prošlo pismo. Tako mi je laknulo 
na duši u tom času. Osetila sam da si mi tako blizu. Zatvorim oči 
i – mi smo ponovo zajedno, ti, mama i ja...

Pre nekoliko meseci slučajno sam saznala da su te upoznali 
naši zajednički skandinavski prijatelji. Ali, te blede vesti iz druge 
ruke, sve to bilo je tako neodređeno. I samo je povećavalo uda-
ljenost i pojačavalo tišinu. Želela sam da ti češće pišem, ali rat je 
a ti i onako previše često menjaš adrese. Moja pisma mogla su te 
čekati na post restantu u Rimu? Ta ideja nije mi se previše svidela; 
zamišljala sam kako te moja pisma uzalud čekaju, sva prašnja-
va, na dnu neke poštanske vreće ili samuju zaturena ispod hrpa 
sebi sličnih pošiljki koje nikada neće biti uručene voljenim bići-
ma. Tužno je kako se ljubav na kraju sasuši i uvene kao muškatla 



na maminom prozoru u Požarevcu. Ona je pošla da nas traži po 
svetu, a njena omiljena biljka ostala je nezalivena nedeljama i na 
kraju je svenula. Ljubav mora da se pazi, gaji, podstiče. Ako se to 
ne radi, onda ona nestaje, zaboravlja se, vene. Čovek koji ne voli 
ili koga ne vole, bolje da nije živ, bolje da se nije ni rodio. Rođen 
u ljubavi on je stvoren da voli do svoje smrti... Kažem, rado bih ti 
pisala, ali nisam umela da odaberem o čemu. Šta god bih pomi-
slila, nije bilo dovoljno važno, ili bih shvatila da ti to i bez pisma 
znaš, da možda najbolje razumeš moje ćutanje. Vodila sam neka-
kve neodređene, beskorisne i beskrajne pregovore sa samom so-
bom o tome – šta je neophodno napisati ocu u Evropi. Da budem 
potpuno iskrena, plašila sam se, da nešto prećutim – znala sam da 
ćeš me lako raskrinkati. S tobom bih se nekako i sporazumela, ali 
šta ću sa mamom?! Od nje ja nemam vesti mesecima, godinama. 
Ne pamtim više njeno poslednje pismo. Hiljadu puta gubim nadu 
da ćemo se ikada više sresti. A onda je sanjam lepu i mladu. Ne-
moj da se ljutiš, tata, ja volim što ličim na tebe, što sam povukla 
na familiju Barilli. Ali, da mi je priroda podarila njen lik, bila bih 
i ja lepa kao ona, zar ne? Možda bi mi bilo lakše u životu, jer lepe 
devojke uvek nađu nekoga da im se divi, lakše izaberu pratioce 
i prosce. One ne umeju da pate, izbegavaju sve što bi im nanelo 
boli. Te tako, tata, mi Barillijevi, ozleđujemo srca jedno drugome 
i svima oko nas. Znaš i sam koliko je mama tužna i sama bez nas. 
I znaš koliko joj je teško da nas razume, da je pustimo da nas 
voli koliko ona hoće. Dovoljna je samo jedna pogrešna reč, pa 
da smrtno povredimo našu jadnu mamu. Onda nam ona prašta i 
plače i to traje mesecima. Ti si mamine suze pretočio u svoju mu-
ziku! A ja sam njenu tugu upisala u moje pesme i ugradila u moje 
slike. Najbolje su mi one slike koje nastaju od uspomene na naše 
dane u Srbiji. Slike koje nastaju nehotično dok sanjarim o tebi i 
mami, o mom detinjstvu u Požarevcu. Sve što posvetim vama, 
roditeljima, ima mrvicu božićne česnice u sebi, prazničnog hleba 
koji je s toliko ljubavi mesila i pekla majka Danica po divnim, 
starim srpskim običajima... Rado bih vas češće sanjala, ali onda 
mi je još teže da se probudim. Ponekad osetim da njena misao 
dopire ovamo, preko okeana, do mene, i shvatim da je to njena 
ljubav prema nama, oče, prema tebi i meni. I tako znam, sigurna 
sam, da je živa, tamo negde daleko u srpskim brdima i zelenilu...

Nemoj mi govoriti da si ostario, nikad ne reci da si se pro-
menio. Svi smo se mnogo promenili, ali ipak ostajemo isti. Iz tvog 
pisma osećam – bez obzira na sve teškoće i nesreće – da si ti uvek 
onaj moj tata. Samo, sada još draži i sasvim blizak svojoj kćeri. Da 
li bi me prepoznao? Tako dugo smo razdvojeni, tako mnogo smo 
propatili, tuga nas je smežurala i stišala, ali naša srca bi se prepo-
znala i našla i na kraju sveta. Ne brini više, oče! Pusti da jato briga 
odleti sa tvoga lica, da magla jada ishlapi iz tvoje kose! Molim te 
da više ne brineš ni zbog koga, ni oko čega. Ne sekiraj se ni zbog 
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svoje zalutale kćerke. Pričaju da će uskoro kraj rata i da ćemo po-
tom svi biti srećni. Doćiće i kraj vremena i kraj svega, i sastaće se 
svi voljeni, a odsutni će se vratiti svojim domovima. Tako ćemo i 
mi najzad biti skupa, u večnosti... Da sam znala kuda će me od-
vesti prethodna rečenica, davno bi je zaustavila, precrtala. Sada 
nemam volje da promenim ovo što je napisano. Možda je, kroz 
mene, progovorio neko savršeniji, neko ko zna tajne ovog i onog 
Sveta? Zato ne povlačim reč, ne menjam ništa, neka ostane ovako 
kako je kazano, makar i slučajno (podsvesno, automatski, kako 
bi rekao g-din A. Breton, slavni nadrealista, koji je bio na mojoj 
ovdašnjoj izložbi i veoma pohvalno govorio o mojim slikama)...

U decembru biće godinu dana kako sam se udala. Moj muž 
je jedan mlad Amerikanac, rodom iz Čikaga. Vesele je naravi, 
simpatičnog lika. Upoznala sam ga u uniformi mornara, ali je 
ubrzo demobilisan. Imao je izvesne zdravstvene probleme pa su 
ga otpustili iz vojske. Pre nekoliko dana i zvanično je demobili-
san. Do juče je bio ovde sa mnom. Otputovao je da potraži kakav 
posao za sebe u Njujorku... Čudiš se što ti tek sada pominjem 
svog muža i da sam se udala? I ja sam drugačije zamišljala svoju 
svadbu i brak. I ti si na svoj očinski način zamišljao i priželjkivao 
moju svadbu? A tek mama Danica, ona još ne zna da sam se uda-
la. Ne znam ni da li da joj o tome pišem. Plašim se da će presvi-
snuti od tuge i da će nastaviti da se previše brine za mene. I sama 
sam zbunjena, nisam sigurna da sam sve uradila kako treba, kako 
ste me učili. Bila sam još veoma slaba posle bolesti. A morala 
sam odmah mnogo mnogo da radim. Naročito stvari koje nisam 
volela, niti birala za sebe. No, sada je malo lakše, radim manje, 
a bolje sam plaćena... I tada se pojavio taj mornar, moj budući 
muž. Stvorio se niotkuda, jedne večeri kada sam se osećala veoma 
slabo; bila sam iscrpena od bolesti, uvezana čeličnim korsetom i 
umorna od preteranog rada. Bio je tako lep, tako mlad... Želeo je 
sve i želeo je odmah. Žurio je da proslavimo njegov povratak s 
fronta, da proslavimo kraj rata i početak naše veze. Nisam imala 
volje da mu se oduprem. Mada on nije bio rečit, nije umeo da 
govori lepo, nije se ni ponašao fino. Kad malo bolje razmislim, on 
me je samo gledao, ćutao i pio svoja pića. Što me je duže gledao, 
bila sam sve uznemirenija. U njegovom pogledu ja sam videla i 
užase mora i rata i druge stvari koje su ga mučile i koje nije umeo 
da iskaže. Dopustila sam da me zagrli i da svoju životnu priču na-
stavi žuljevitim prstima i hrapavim dlanovima. Njegova koža bila 
je oprljena topovskim cevima, a njegov sluh oštećen pritiskom u 
podmornici. Gotovo tri pune godine bio je na moru. Hodao je 
kao mornar, klatio se i bez alkohola... Do ponoći on me je već za-
prosio, u zoru smo otišli u rusku crkvu u Njujorku, jutarnje svetlo 
velegrada bilo je moja venčanica, a kada se sasvim razdanilo, bila 
sam nevesta jednog američkog mornara... Bili smo srećni, a da 
se još gotovo nismo ni poznavali. Javio se svojoj majci u Čikago. 
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Ona kao da nije bila previše oduševljena vestima koje je čula od 
svoga sina. Tako sam se udala iznenada, samo da bih ubedila sebe 
da sam još živa, da sam preživela. I nije mi žao. Tako je nekako 
moralo biti. Nisam ja, poput vas, naletela na veliku ljubav svog 
života. Da je zaista bilo tako, poslala bih vam depešu onog časa: 
„Tata, mama! Udajem se! Vaša Milena.“ Da znate, iako nema ve-
selja, nema svadbe. Ovako, udala sam se kao što to čine ovdašanje 
mlade žene – da ih više ne oslovljavaju sa „gospođice“ nego sa 
„gospođo“. Možeš misliti, sada imam tri prezimena; uz mamino 
srpsko i tvoje italijansko, dodala sam još jedno englesko, ame-
ričko, savršen haos... Tata, molim te da me razumeš! Ovde se na 
brak ne gleda kao u Evropi, a tek nikako kao u Srbiji. Nije onako 
kako ste vi želeli, nije ni onako kako sam ja zamišljala, ali uopšte 
nije ni strašno kako možda izgleda kada ti o tome pišem ovako 
iznenada, smušeno i šturo. Biće sve dobro i biće u redu. Veruj 
svojoj kćeri, jer ti i onako ništa drugo ne preostaje.

Ne usuđujem se da tek tako završim ovo pismo. Trebalo je 
još nešto važno da ti napišem, da te pitam, ali šta? Valjda je to 
nešto naročito u stvari – pravo Božije čudo što smo još donekle 
živi. Naš dugi rastanak učinio je da se osećamo mnogo manje živi 
sada, posle toliko godina. Kao da je svako od nas u svojoj duši 
osetio ledeni dah smrti! Ona će nas konačno rastaviti ili ćemo 
se s one strane ubrzo sresti kao što kaže naše drago hrišćanstvo 
i voljeno pravoslavlje. Dragi moj oče, piši mi o svemu što želiš i 
što osećaš. I molim te, nemoj previše ozbiljno da tumačiš i shvatiš 
ovo pismo. To su samo moje nežne reči upućene tebi. I mami, 
naravno! Sve što sam ti kazala sigurno je, ipak, bolje i jasnije nego 
ono što ste svi vi - ti, mama i neko drugi koga se trenutno ne 
mogu setiti – zamišljali odnekud, preko mora, iz daleka. Tako sil-
no želim da odmah, sada budeš ovde, sa mnom. Ovo pismo ima 
čudesnu moć da te pomalo osećam kraj sebe. Moja velika želja 
tako je, koliko – toliko, ispunjena. Jako želim da budeš tu, a ti to, 
bar malko, i jesi. Tako je lep sunčan dan napolju. To je čini se do-
bar znak. Sada ću ti mnogo češće pisati, iako pisma i dalje veoma 
dugo putuju. Ne brini više ni o čemu, ni o kome, čak ni o meni! 
Misli samo na zdravlje. Grlim te s mnogo ljubavi, tvoja, Milena 

Razgovor mrtvih. Bruno Barilli (koncept za pismo kćeri): 
Ne govorite mi o darovima moje kćeri! Neću da čujem te vaše 
lažljive komplimente! Valjda ja najbolje znam kakav je ona čovek 
i kakav je umetnik. Ona je moja krv, moj duh! (ako je to uop-
šte, važno) Kreativnija je od mene – kad baš hoćete – deset puta! 
Hiljadu puta..! Tako ste me lagali hvaleći (navodno) moju novu 
operu. Odlično, odlićno, Bruno! Ti si genije! Ti si čudo!... Nisam 
ja ništa! Kako se samo usuđujete da me tako bestidno lažete?! A 
zašto je premijera opet odložena? Zašto je primadona opet bo-
lesna? Zašto je, na sedam dana pred generalnu probu, zamenjen 
dirigent? Kažite mi: zašto? Nisam ja čudo! Ja sam čudak, kad vam 
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još verujem. Ma, nisam ni čudak; i samom sebi ličim već na luda-
ka! Na dvorsku ludu! Kome treba opera? Gle, čudaka: stavio sam 
operu u centar Sveta. Koga to zanima?! Jedan ludak glave pune 
muzike, to sam ja!... I onda kažete da je Milena u Njujorku poka-
zala raskoš svog talenta. Ona je tamo sama, u tom groznom gra-
du koji je izmislio „mjuzikl“, a mjuzikl je bolest, napast, propast 
za muziku. Oni koji nemaju pojma o muzici, pored žive klasične 
muzike i opere, izmišljaju nekakvo čudovište, bastarda, šta li? I 
uvode biznis i dolare na scenu, a proteruju pravu umetnost! Oni 
će da mi hvale Milenu?! Zašto sam, dođavola, ja ovde (Ženeva, 
Beč, Grac, koji je ovo grad), a ona tamo?! Zašto nismo zajedno?...

Milena Pavlović-Barilli (koncept za pismo ocu): Mili moj 
oče, najdraži tata na Svetu! Bila sam vrlo mala kada sam u tvojim 
očima ugledala nešto nepoznato, tako neobično, meni privlačno, 
a tako bolno. Sada sam velika, odrasla i znam da je to bila – me-
lanholija. Srpski – seta. Došlo je vreme da i mene, sada ona, ovde 
(Amerika, Njujork), kao i tebe, uvek: ruši i zida, dodaje pa oduzi-
ma, slabi i uznosi, oživljava i uništava... Šta se dešava sa melanho-
lijom? Oče, ti to najbolje znaš. Ti si Doktus Melanholikus Supe-
rior Maximus!... Kad sam tužna, odlično slikam. Kad sam srećna, 
nigde jedne dobre slike! To mi je na tebe, tata, zar ne? Ko to može 
izdržati? Možemo samo ti i ja! Možemo, zar ne, tata? Kaži mi, javi 
hitno – možemo! I požuri, da ne bude kasno...

Danica Pavlović (koncept za pismo Mileni): G-din Rastko 
Petrović, naš daljnji rođak, divan, prefinjen čovek, diplomata i pe-
snik, mnogo voli tatu. Čita njegove pesme objavljene u evropskim 
časopisima (on zna jezike, možda čak i kao Bruno), hvali tatinu 
poeziju. Kaže (preteruje, lola stari) da je Bruno najpopularniji 
pesnik cele Evrope. To je tako lepo čuti. Još kad bi iole bilo tač-
no. (Ovde možeš našem Srbinu naivnom svašta tvrditi, a on neka 
veruje ako hoće, a da proveri, to sigurno ne može.) Poredi ga sa 
jednim domaćim boemom, koji se zove – Rade Drainac (to mu 
je pseudonim). No, meni to više nije zanimljivo, jer srela sam tog 
gada kad je bio pri piću, ni nalik na pesnika-boema... Čuj samo 
kako g-din Rastko opisuje tatu: „Mršav, zamršene kose, sav u po-
kretu, od vrhova prstiju do sjajnih očiju...“ Pa, dalje, na drugom 
mestu: G-din Barili se suvereno odriče svega što bi mu život moglo 
učiniti ugodnim...“ A ja sam mislila da je Bruno lep. I da je pame-
tan! Nama je baš lep, zar ne, Milena, kćeri moja?... Tvoj otac živi 
za muziku (ali ne živi, nažalost, od nje). Njega muzika ispunjava 
i vodi po Svetu. On se čak i naših zagrljaja seća po melodijama 
koje je tada svirala njegova duša. Možeš misliti, Milena draga?! I 
kad mu duša ponovo zagudi one predivne harmonije, on se tada 
i nas seti. I na krilima od muzike čembala, harfe, violončela... on 
leti, on hrli k nama...

Bruno (koncept za neposlato pismo): Kako je taj svet ne-
savršen, opak, pun zla... Na njemu nema prave sreće (razviti ovu 
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misao)... Kako je onda i zbog čega nastala umetnost? Čemu mu-
zika kad sirotinja nema hleba? Čemu opera, sajam slika, film – a 
ceo svet ratuje? Zašto se rađaju talenti, zašto se školuju umetnici, 
zašto se usavršavaju veštine?... Koja beda: razmišljam o renesansi, 
a creva mi krče?! Koji jad: komponujem sim....stani, stani!...foni-
ju, a žedan sam kao pas?! (u pismu sve ovo ulepšaj ili ga ne šalji)...

Milena (koncept za nenapisano pismo): Da nisam živa, 
moje slike bi se odlično prodavale!... (ovo neće biti pismo za 
mamu, a ni za tatu; toliko se kidaju i sekiraju ionako, pa još samo 
fali da im ja napišem šta mi sve prolati kroz ludu glavu)... Pa, 
dobro, kad je već tako, uskoro me neće biti! Svete ludi, lepi Svete! 
Neće biti jedne Milene, pa šta?! Kao da će to neko znati, neko pri-
metiti? Kao da će to nekoga zaboleti?! Osim mojih bližnjih, moje 
matere, mon padre, nikoga više... Šta me briga: dok loše vesti sti-
gnu do njih, ja ću se već lepo nauživati s anđelima na nebu... neće 
me biti, a svi će hvaliti moje jadne slike. Svi će želeti da ih gledaju, 
da ih imaju za sebe, da ih okače u svoje hodnike i u svoje spavaće 
sobe, iznad bračnih kreveta...Svi će se otimati da ih kupe, po sva-
ku cenu. Neće ni pitati za cenu... Za života nisu hteli da čuju ni za 
jednu moju cifru. A kad umrem, ni jedna cena neće im biti pre-
velika. Fina g-đa: Cena nije bitna! Želim jednu Milen! Ako imate 
nešto njeno ali teget! Odlično, to mi odgovara!...Nosi je, besstraga 
ti glava! Nemaš pojma o slikarstvu, ne umeš da vidiš simbole, da 
razumeš značenja, ali imaš novac. Ti imaš lire, Milena ima liru! Ti 
plaćaš, Milena svira, peva. Milena igra kao onaj pas tužnih očiju 
u cirkusu, odeven u modru dolamicu. Pas igra, publika tapše... 
Kad me ne bude, sutra, za godinu dana, kadgod, platiće koliko 
god da zine moj impresario. Moj galerista biće bogat čovek. Ima-
će i za viski, imaće i za hašiš... On će crći na pločniku, ali njego-
vi džepovi biće nabijeni dolarima koje sam mu ja pribavila... Svi 
će biti bogati, srećni, ispuniće svoje snove. Njihove sudbine će se 
osmisliti, zaokružiti, zabeležiti, zapamtiti... Ali, bez mene, ja neću 
da igram vašu igru. I neću da gledam ružne face oko sebe! Neću 
da se zavaravam, da se okružujem lažljivim ljudima, tim nazovi 
prijateljima! Ne mogu mi pomoći, jer me ne razumeju. A mama i 
tata, rastavljeni, a ja razdvojena od njih, svi tužni, bez oslonca. U 
čemu je smisao ovog Sveta? Zašto se okreće, do sto đavola? Meni 
se vrti u glavi, muka mi je. Stani, stani!... (uništiti)

Danica (beleška za tužno pismo): Dragi moj Bruno, ljubavi 
moja! Tako sam loše sanjala. Ružan san o Mileni, možeš misliti?! 
Tako se plašim, Bruno moj! Strah me za Milenu, za naše milo 
čedo! Bruno, ne smem, ne usuđujem se da domislim, da se setim, 
da napišem. Samo znam da mi je snoviđenje bilo grozno. A ja 
sam zla na snu, ti znaš da se moji snovi...
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Milenko Pajić (1950, Beograd) pripovedač, prozaista, romansi-
jer, esejista, dramski pisac, kolumnista. Knjige: „Jednostavni događaji 
(1982), „Nove biografije (1987), „Put u Vavilon“ (1992), „Priče od pro-
zirnog vazduha“ (1994), „Umetnik u spavanju“ (1994), „Pričina i druga 
knjiga pričine“ (1995), „Vežbanje mašte“ (1996, 2003, 2005), „Ženidba 
i agonija“ (1997), „Stanica priča Požega“ (2002), „Merilin, večiti sim-
bol strasti“, filmski roman (2004), „Srpski s mukom“ (2008), „Imam 
priču za tebe“ (2009), „Glečer u mreži“ (2010), „Radivoje govori“, etno 
roman (2012), „Očevina (2013). Autorske knjige, priređena izdanja, iz-
bori, prevodi sa makedonskog, primenjena književnost – još dvadeset i 
jedan naslov. Zastupljen u dvanaest antologija srpske fantastične i pos-
tmoderne proze. Nagrade: Milutin Uskoković (1994, 1995), Laza Kostić 
(1996), Politikina i Nolitova (2004), Ivo Andrić (2010), Laza K. Lazarević 
(2012), kao i četiri nagrade za likovno stvaralaštvo i dela realizovana 
u medijumu radiofonije. Radi u Domu kulture u Čačku kao urednik 
Dramskog programa i glavni urednik Revije za kulturu „ART 032“. Od 
novembra 2000. godine živi u Požegi.

d
o
m

e
t
i

29



milena pavlović barili

na kutku belog oblaka

ITALIJANSKE PESME

***
Na kutku belog oblaka
spava nejasna tuga
– u neprekidnoj melodiji,
tihoj i zasanjanoj usred zvezdane jeze.
Samo tamni plač šume
trese svoju srebrnu kosu
izgubljenu u oku razdaljine.

***
Sirota deca
Okeana
sa tečnim srcima
sa ledenim prstim
izgubljena u nepomičnom mraku
stalnijem od olova i gvožđa.
Večito mala
i mrtva.
Deca mramornih
karijatida,
onih s crnim i ćutljivim profilima. 

***
U jednom kutku
Mora
spajajući vale
sa zvezdama
čekala sam
čitavog života. 
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***
Potpuno slobodna
kao krila bez duše
rastu
gorka morska vlakna
Pokreti
bića koja nikad neće stići
ćutljivo predskazuju
meru vremena.
U divovsko oko
Utkana je sinteza slutnje
Dok mrtvi putuju kao talasi 
da bi zbunili nesnosnu uru. 

***
Ponovo se rađajući
sa hiljadu somotnih kika
sestre će moje
ugasiti snove
našega doma.

Sa italijanskog preveo Nikola Bertolino 

FRANCUSKE PESME

***
Šuma je umicala pod snegom...
Svukla sam cipele
jer su bile od plamena,
a sneg, 
tako lagan 
i nežan,
topio se naočigled pod mojim
koracima. 
Sve bih učinila 
da ga više ne uništavam.
Kakvog li neobičnog putovanja!
Ni sa kim se nisam morala rastati.

***
Kiša mi kaplje u sobu,
u sobu koja nije moja
(u bilo koju sobu).
Čuje se kako trči poput miša.
Tako sam zadovoljna kad zamišljam
kako palim mesec,

d
o
m

e
t
i

31



kako ga palim da plane i izgori
i vidim kako crni i odleće
kao mali ugljenisani leptiri
spori i kosi
koji ne menjaju ništa u tišini.
Ali treba se čuvati oblaka,
jer sa njima
on može da nam umakne,
zauvek.
Treba ih se čuvati uporno,
uporno,
kao što čine i ostali.

*** 
Šta da radim šta da radim Bože moj 
da sprečim đule 
izbliza ispaljeno da skrha katarke mojih lađa... 

Pariz, IX 1937. 

SLIKA 

Pod mojim kapcima
ti si mesec u bašti,
ti si magla na reci,
ti si jedini uvijen u san,
u Odjek detinjstva
i u plač.
Ti si val što se propinje visoko
tražeći zvezde
u tišini neba.

Njujork, marta 1940. 

SABLAST 

Oh, mlade žene u belo odevene,
ovaploćenja čini i potajnog milovanja,
da li ste ikad ljubav videle?
Daleko na horizontu,
pre nego što svane dan, njen bledi lik,
skriven pod zlatnom kosom,
s grudima natopljenim krvlju,
kreće se sporo, sanjareći u skitnji.
Čuvajte se, ne recite mu ništa,
on je stariji nego svet.
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Skupite svoje skute, sklopite crne
rukavice 
i vratite se neopažene, sa ugaslim 
mesecom. 

Njujork, juna 1941. 

S francuskog preveo Nikola Bertolino 

ŠPANSKE PESME 

***
Htela bih da te volim
Više nego što mogu.
Okrenuta od sveta 
Bez vremena i prostora –
Biti urezana u tvom odrazu.
U teskobi postojanja,
Htela bih
Da svest uronim
U tvoje spokojstvo
Oslobađajući se svake suze 
Koju ipak moram isplakati 
Na strašnoj granici 
Izmišljenog odnosa. 

***
Nepomične i sjajne
Gledahu tvoje daleke oči.
Na mojim praznim dlanovima
Nosim spomen
Na oblik tvoje glave,
Tvojih ramena,
Tvojih usana.
Čuvam i vedri osmeh
Tvoje dobrote.
Nemam ništa drugo.
Niti će mi išta drugo
Nedostajati.
Bila sam bogatija od celog sveta.
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***
Načiniti kopiju mozga 
Uvučenog u samog sebe 
I neki dugi put ga objasniti njim 
samim. 
Zapaliti ga 
Naduti 
Nadeti – 
Sve dok ne prekine krug. 
Potom 
spojiti struje u magnetni čvor 
i mahinalno nabaciti 
kuku 
na klin bez horizonta. 
Potom 
nema žurbe 
i nema zakašnjenja.
Ispada da je sve
predviđeno 
i spojeno 
u ravnoteži.
Centifugalni ples 
može početi, 
noseći u vrhovima prstiju 
pozlaćene spirale, 
sa ritmom koji je večan 
koji traje 
koji niti umara 
niti odmara. 

Sa španskog preveo Radivoje Konstantinović

priredila Biljana Ostojić
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ђорђе брујић

материја сна

УЛИЦА ЗА САМОЋУ

Свеједно ми је чија је сада моја улица, 
њом се ионако може само укосо, 
из једне у другу сену, из једног у други сан, 
између илузија светлуцавих од мириса; 
улицом другачијом од осталих улица, 
у осталим градовима који немају  
плавичасту светлост у предвечерје 
и сумпорни дах измаглице, 
као море над заливом где све мирује 
осим љубави у шапату, 
и бескраја покренутог дрхтајима, 
када једно у друго верујемо и заборављамо 
оно што треба да нам се деси.
Свеједно ми је, дакле, чија је сада она улица; 
мирис је ионако светлост и лако се памти, 
на њему градимо припремљено искуство 
љубичастим сликама које нису садашњост, 
него речи упамћене на рођењу, 
или наши кораци у одласку из ноћи одељене од сенки. 
Све тече од једног до другог мог погледа 
у твоје наручје којим стежеш празнину, 
да би се низ моје руке сцедила.
Ти процветаваш ноћу, међу дрворедима мирише лето, 
довикујемо преко улице, као на другу обалу, 
једно другом до очију, 
а потом ћутимо дуго, колико је од једног ка другом крају 
и гледамо у траг међу нама непрозирнима.
Када бисмо могли угасити жеље – кажеш – 
да се кроз чисту ноћну песму вратимо у детињство, 
међу уздахе и јапански цвет  
од чије жудње су нам подрхтавале руке, невеште као ветар 
и брзе, брзе...



Свеједно ми је чија је сада она улица, 
јер над њом ноћи нису од наше самоће 
и говора којим смо описивали додире,
желећи да кроз осмех останемо сећање.
Над силуетама постоји мир и нови свет у роси.
Свеједно ми је, дакле, чија је сада она улица, 
сама између тебе и мене; 
Кад зажмурим, она заплави кроз опало лишће  
и наше стопе  
са једног на други крај града, 
из кога смо понели оно због чега треба да се вратимо. 

МАТЕРИЈА СНА

Са једне стране Ја, Ја препуштено себи унутрашњем, 
ја без и најмањег зрна за размену; 
а са друге стране – очи, очи исцеђене, сумпорне, 
очи улице, воза, супермаркета: 
Очи које цепају унутрашњост ја; 
прозрачне очи преображаја – од чулности до материје сна, 
очи страха, недоумице, глади, 
несигурне очи превратничке и пут отворен у прегршт
                                                                                          звезда 
чија капљичава светлост из сенке јабуке допире у остатак 
                                                                                              неверице 
и умирује светско Ја.

Ја казало би – нисам празнина да бих могло бити прождрто: 
Можда бих било другачије да су другачија времена, 
можда бих и овакво било боље када би... 
Када не би постојало двојно и сва моја несигурност у 
огледалу.

Али, онда све зазвони – Да и Не 
и простор и она друга удаљеност у времену из ког треба да 
искипим 
непоуздан попут тêста, поново пред дубином која ми је 
задата, 
у илузији и опет пред различитим путевима, 
у вечном бирању између Не, и – Постојим. 

ПОВРАТАК НАКОН ПРВЕ ПОХАРЕ

Три пута смо проверавали да ли је ветар у брезику... 
Повратак је био нејасан: траг опанка и где-где сенка, 
па цвиљење уместо плача, да се не одамо, ни пред собом, 
да ни сами не знамо под пепелом чије куће смо се скућили, 
под чијим смо темељима ископали трап за децу 
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да их игра не изда 
и да их од росног ветра заклонимо.
Зором смо пробирали казанчиће, црне од пламена храстових 
                                                                                                  гредица, 
и на оним лепшим иловачом лепили посекотине 
па грејали снежницу и кували кромпир што је за семе остао 
под буњиштем где је закопано све највредније.

ЈЕСЕН, МАСЛИНАСТА

И ова ће ме јесен дочекати у туђини.

Јесен грозно маслинаста.
Јесен мене.

Шта сам ако сам у туђини?
Шта сам ако сам сенка?
Ако сам сам себи довољан?

Ни ове ме јесени неће привући облаци.
Пурпурни.
Ни виногради зрели.
Јесен је грозно маслинаста.
Јесен у мени.
И нећу бити поново рођен
ако се вратим из кала и тескобе.

И ова ће ме јесен дочекати у туђини
под сводом мермерносивим.
Јесен без мириса и светлости јесење.
Јесен грозно маслинаста.
Јесен мене.

САСВИМ ОБИЧНА УЛИЦА

Где год да дођеш, свеједно је!

Из свакодневне перспективе то је сасвим једноставна улица
мокра од вечерње кише и празна као подсећање на рану    
                                                                                             јесен.
Улица низ коју корачам лагано, одмерено, ослобођен     
прошлости,
из стопе у стопу, од једног до другог времена
која се на ивици памучне светлости мешају у умирујућу 
                                                                                     фантазију
а затим лако у сан, као са листа на лист, са капи на кап.
Погледом сам обрисао силуете и кренуо међу ноћне 
                                                                           прстенове.
Од парка до парка је корак,
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а између – тишина, без птица и боја, сенка готичког 
                                                                портала, и самоћа.
Црно-бела уздиханост ме мами и не говорим ван свог 
                                                                                  огледала,
мимо очију унутрашњости које ме гледају док пишем.

РИЈЕЧ И ЈА

Све што дајем није моје.
Све чега се дотакнем,
све што ме се дотакне,
све с чим се дотичемо:
Острва и пјешчаници, запјењене стазе
Од корака;
и Кордоба:
Та шпанска арена
и њена шпанска слобода, извезена.

Да ли су моје ријечи вјештина или самоћа?

Да ли су моје ријечи самоћа у цијелости?

Говорим а да се нисам ни примакао себи,
својим чулима;
И ништа:

Ништа као знак једнакости
између мене и ријечи

Ђорђе Брујић, рођен у Карловцу (Хрватска) 1967. године. 
Објавио књиге поезије  „Нови пусти дани“, Ободско слово, 
Подгорица, „Страх од шума“, Народна књига, Београд, „Упутство 
за путовање“, Просвјета, Загреб, „Кућа на леду“, Удружење 
књижевника Црне Горе, Подгорица, „Улица за самоћу“, Књижевна 
задруга Српског народног вијећа, Подгорица. Приредио 
„Савремено пјесништво Срба из Хрватске“, Књига Стварања, 
Подгорица и „Избор из руске поезије друге половине 20. вијека“, 
Стварање, Подгорица. 
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drago kekanović 

osječka priča sa 7 fusnota

Brunu Šulca1 upoznao sam jedne večeri u ranu jesen 1962. 
godine u lagumima i katakombama osječke Tvrđe. Bila je nedje-
lja, dobro se sjećam, treća nedjelja po redu otkako nisam znao 
što ću sa sobom, kao što već ne znaju dječaci koji su se nenadano 
obreli u stranom gradu. Imao sam tada petnaest godina, zamršen 
splet nepovoljnih okolnosti (kako se to obično kaže) gurnuo me 
je preko kućnog praga, prognao iz rodne kotline i uputio stotinu 
kilometara na istok, u taj prašnjavi ravničarski grad predugačak 
za moj korak, prenizak za moje nade. U dubini duše znao sam da 
Osijek nije nimalo kriv za nedaće koje su me snašle, kao što sam 
već znao da ću ga uskoro zavoljeti2, ali to me nimalo nije tješilo, 
sve sam češće izbijao na obalu Drave, uz koju sam se, uostalom, 
skrasio u podstanarskoj sobici oronulog zdanja teretne ispostave 
nekadašnje lučke kapetanije, i sve sam teže sklanjao pogled sa ka-
menja na obali, a koje se nudilo kao pogodno, preteško, ali vjerno 
i nijemo društvo na dnu rijeke. Samo su uspomene na vreli august 
u zelenoj kotlini koju su još stari Rimljani prozvali zlatnom, samo 
je još sjećanje na teške snopove pšenice, sjenke konja u galopu, 
plavičasti obrub gajeva i cerika, na tkanicu vinograda-voćnjaka-
livada-polja otklanjalo ruku od užeta na dnu džepa.

Neki mi je vrag, kućni duh, vodeni demon, svejedno, (uza 
sve nedaće), danima rasparivao čarape, što mi je stvaralo neopisi-
ve tegobe prije svakog izlaska u grad. Obično sam ih poslije nala-
zio i sparivao, ali tek nakon duge i pažljive pretrage cijele podsta-
narske sobe, na mjestima na kojma ih nisam ni sušio, ni odlagao, 
kasneći u školu, pomiren da neću stići na početak utakmice, da 
mi promiču uvodni kadrovi filma, prvi čin drame. Te nedjeljne 
večeri, međutim, nikako nisam mogao pronaći dvije iste čiste ča-
rape, pa sam koračao obalom držeći se sjenki, uvjeren da ni to 
ne pomaže, i da svi vide kako su mi na lijevoj plava, a na desnoj 
čarapa u zelenkastom tonu, iako su široke nogavice (tada u modi) 
sasvim dobro prikrivale moj jad. U takvom raspoloženju počele 
su uzmicati uspomene, što sam više zazivao slike rodne kotline, 
usijani avgust i topli zagrljaj prve ljubavi, sve je više blijedila ona 
šarena tkanica vinograda-voćnjaka-livada-polja, pa nikako ni-
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sam mogao odagnati osjećaj da koračam nekakvom dubokom, 
sjenovitom pustolinom, iz koje se rodna kotlina ni ne može više 
vidjeti, jednako udaljen od sreće koju sam imao, a više nemam, 
kao i od sreće koju nikad neću dohvatiti. Poziv na nedeljni ples 
u ljetnoj bašči hotela Royal, dobačen u prolazu, nekako usput, u 
galami velikog školskog odmora, preko ramena bučnih vršnjaka, 
tako da nisam razabrao radi li se o muškom ili ženskom glasu, 
samo je uvećao tjeskobu. Tim više što sam znao da se takvi pozi-
vi ne ponavljaju, i da mi pozivar (momak ili djevojka, svejedno) 
nikada neće oprostiti nedolazak, i što se već sutra, u ponedjeljak, 
ukoliko se ne odazovem i pridružim razredu, u mene upirati pr-
stom pred školom, jer sam do tada, ionako, šutnjom zbunjenog 
provincijalca, uglavnom - šutnjom, davao dovoljno povoda da se 
taj prst uzdigne i upre.

Brunu Šulca ugledao sam, u stvari, u gužvi korzoa, ispred 
secesijski uglađenog hotela Royal. U uskovitlanom pomodnom 
šarenilu mnoštva koje je, užurbanije nego inače, činilo mi se, 
špartalo čas lijevom čas desnom stranom korzoa, nije mi pro-
maklo postojano crnilo svečanog odijela, neprimjereno i mjestu 
i dobu, ma koliko ono (odijelo) bilo uščuvano, i ma kako bila 
neugledna i sitna spodoba koja ga je nosila, sve mi to nije moglo 
promaći, kažem. Stojeći u mnoštvu koje se valjalo poput rijeke, 
Bruno Šulc je, u nedostojnoj pozi kostimiranog statiste, pobje-
glog iz obližnjeg teatra, uskrslog manekena sa početka stoljeća, 
možda, sramežljivo zavirivao u raskoš hotelskog predvorja, sa 
znakom krajnje bespomoćnosti na čelu. Silnu želju za iskorakom 
te spodobe u raskošno osvijetljeno predvorje sputavala je, po sve-
mu sudeći, nekakva besmislena, ali neotklonjiva prepreka, i ni to 
mi nije moglo promaći, tim prije što sam i sam već nekoliko puta 
te večeri zastajao pred ulazom u ljetnu bašču, sudarajući se uvijek 
s nevidljivim zidom, koji se samo preda mnom izdiže, propušta-
jući druge, sapet uzdama te bespomoćnosti. Kao dva usplahirena 
krila noćnih ptica orošena jezom tame, beskrajem noći, naši po-
gledi jedva se dotakoše, kao da bježe jedan od drugoga. Kada sam 
ponovo pogledao na tu stranu, pomodno šarenilo šetača više nije 
narušavalo starinsko svečano odijelo, i nikakva se spodoba više 
nije onako bespomoćno navirivala u hotelsko predvorje. Pred 
ulazom u hotel ostala je tek nekolicina muškaraca, iz vrta se čula 
muzika, a po podijumu su već klizale sjenke; lokalne dangube 
su preglasno prepričavale tok popodnevne nogometne utakmice. 
Ne, nisam se, ako ste na to pomislili, nadao u potragu za onim 
osobenjakom u crnom odijelu; s obzirom na svoje godine, on je 
u svakom trenutku, za razliku od nas maloljetnika, mogao uko-
račiti u hotel, a zašto to nije učinio, više nije bila moja briga, tim 
prije što u raskoš hotela nisam mogao ni priviriti, jer se u bašču 
ulazilo sa sporedne strane. Jesam, priznajem, tuđu sam nevolju 
pretvorio (tako sam barem zaključio) u svoju korist: slegnuo sam 
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ramenima i zaputio se prema Dravi, odustajući od nestrpljivog i 
uzavrelog žamora željnog muzike i plesa, tješeći se da nisam jedi-
ni kojem je ponestalo odvažnosti, i koji radije, te večeri, ponire u 
samoću, uspomene.

Bilo kako bilo, ponovo sam koračao nasipom uz vodu, sa 
mislima u rodnoj kotlini, ni ne obraćajući pažnju na talasanje i 
stišan žubor tješiteljice, onako kako se korača (zamišljao sam) uz 
voljenu koja te vjerno prati, do smrti, (a možda i poslije nje?!) 
i razumije šutnjom, samom prisutnošću, disanjem. Kada sam 
razabrao da se stišani žubor pretočio u udaljen potmuli huk, a 
umišljena utjeha i sanjana vjernost preobrazila u prijetnju, bilo 
je kasno za povratak. Da, tumarajući parkom, slabo osvijetljenim 
ruševinama bedemskog plašta stare vojne utvrde, preko nasipa i 
opkopa, zatim, spustio sam se u njene katakombe i lagume, du-
boko pod zemlju, pa se Drava bokom, najprije, a onda i dnom 
očešala o moje čelo. Potrčao sam natrag, naravno, ne znajući čega 
se više plašim: odjeka svojih ustrašenih koraka, sve gušćih sjenki, 
sve nižeg svoda, sve dubljeg mulja, sve glasnijeg huka vode pre-
kidanog, od vremena do vremena, hučnim hropcem virova. U ta 
tri osječka tjedna i mene su (naravno), na plaži, u školi, takođe, u 
tramvaju, na svakom koraku, činilo se, oplahnule jezom sve one 
strašne priče o tajanstvenim nestancima kupača koje su nepred-
vidljivi vrtlozi odvlačili u podzemne hodnike potkopa, otvorene 
špilje tvrđave, ili šta se to već dolje, ispod današnjih kasarni punih 
vojnika i uglaćanih kamenih trgova, preko kojih svakog dana ko-
račamo, ispod ostataka starih bedema i vlažnih katakombi, ispod 
svega onoga što se prostiralo sve do druge obale, o njima sam se, 
kažem, već naslušao, o šetačima koji su skupo plaćali danak neo-
preznosti ili znatiželji, svejedno, o rijetkima koji su pronašli izlaz 
iz tog podzemnmog, podvodnog (zapravo) labirinta, posijedjeli, 
postarani, kao da su godinama dolje živjeli, što su oni uporno i 
tvrdili, upornije što im se manje vjerovalo, da pod Tvrđom ispod 
Drave, postoji još jedan grad, drugi, podzemni i paralelni Osijek, 
u kojemu se još uvijek pod zavjesama neistrošenog vremena pro-
stiru rimski opkopi, turske mahale, mošeje i dućani iza njih, kape-
le, katedrale, sinagoge, da tamo još uvijek netaknut stoji nadaleko 
čuveni Sulejmanov most u svoj svojoj stabilnosti i ljepoti, da tamo 
postoje nove novcate krunske utvrde, Gosseauovi bastioni i mo-
stobrani, tornjevi i palače, i gdje nisu mrtvi oni što su odavno mr-
tvi, jer se tu mogu sresti i Hadrijanovi vojnici i Filibeli Mustafa – 
sa cijelom posadom pašinih graditelja, i rušitelji vojvode Ludwiga 
Badenskog, takođe, postoje, svi na svome poslu zidanja, tesanja, 
kopanja, rušenja, palenja, razaranja, jer je dolje prostor vazda isti, 
ali su vremena različita, pa sve zavisi u koje će te vijek izbaciti vir, 
gurnuti znatiželja, što se može zaključiti, povjerili su mi vršnjaci, 
po tome što su povratnici luđaci – uglavnom, pacijenti duševne 
bolnice, gradske lude, takođe, smješteni dublje u parku, u dva-tri 
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oronula zdanja samo stotinjak metara udaljena od zdanja moje 
podstanarske sobice, koji su manje-više brzo umirali poslije tog 
izlaska iz podzemlja, donosili vijesti o starome dobu i svojim no-
vim poznanicima i savremenicima, ako se to tako uopće može 
reći, govoreći turski koji nikad nisu učili, opisujući potanko težak 
život i uporne marševe legionara kroz okolne močvare, psujući 
čas na latinskom, čas na njemačkom jeziku, ponekad ih miješa-
jući do neprepoznavavanja. Ne znam čega sam se više uplašio, 
kažem, pomisli da nikad više neću izaći, ili da ću se ipak jednoga 
dana, jedne noći iskobeljati na obalu, pod nebeski svod obasjan 
zvjezdama, ali sretan i lud, lud. U svakom slučaju, ubrzo sam us-
porio korak i odustao od trke, ne samo zato što sam znao da ne 
mogu pobjeći od hropca izvora nad glavom, uvijek nad glavom, 
potmulog hučanja, takođe, niti zato što se brzo pokazalo da ni je-
dan hodnik ne vodi prema izlazu i da sam svakim korakom dalje 
od spasenja, već zato što mi je prebrzo postalo svejedno koračam 
li prema spasenju, ludilu ili smrti. Prosjevi lažne svjetlosti, ta ola-
ka obećanja da se vraćam u stvarnost, odvodila su me, uostalom, 
u sve gušće sjenke, naseljene već šišmišima i utvarama zaodje-
venim u toliko različite nošnje, velove, marame, da više nisam 
znao ni u kom sam to sada vijeku, a kamoli kojim jezikom da 
ih zazovem, presretnem, zaustavim, i jedino što sam u tom času 
shvatio je da su glasovi tih sjenki sve razgovjetniji i bliži, bliži, da 
već sasvim dobro čujem njihov smijeh, plač, veselje, svejedno, i 
da sam savim blizu nečemu o čemu nisam mogao ni sanjati u naj-
crnjim snovima, kao što sam vrlo brzo razabrao da mi spasennja 
nema; i da natrapam na nekakav hodnik s bujicom povezanom sa 
riječnim tokom, u svoje se ronilačke i plivačke sposobnosti ne bih 
mogao pouzdati, u sreću neočekivanog izbavljenja - još manje.

Tada se on ukazao. Taj starac u izlizanom svečanom odije-
lu. Za kojeg još nisam znao da se zove Bruno Šulc3. Što na kraju 
krajeva, ništa u tom času, ne bi ni značilo, (ili bi me to još više pre-
stravilo, ne znam) i da sam razabrao ime, prezime i naslov, zani-
manje (učitelj crtanja i ručnog rada, koji piše priče?!) u njegovom 
ceremonijalnom, sa naklonom, dakako) učtivom predstavljanju; 
jednako bih bio zaprepašten, i jedva bih (opet) zatomio krik, iako 
sam starčića prepoznao po lakom, sitnom koraku, zapravo. Pije 
nego što sam ga i ugledao. U podzemlju, dolje, svaki šum dvo-
struko odjekuje, i ja sam odnekuda znao da mi se od tolikih osječ-
kih (znaninih i neznanih) žitelja približava baš ona spodoba koju 
sam vidio pred hotelom Royal, tim prije što se kretala nekakvom 
neodgovornom lakoćom noćnih stanovnika katakombi i laguma, 
bez kolebanja i zastajanja na tolikim raskršćima, već utabanom, 
starom stazom, po svemu sudeći, između dvaju svjetova, nad-
zemnog i podzemnog, koja nikuda nije vodila, i koja je nepre-
stano zavaravala, što se moglo pročitati i na njegovom tužnom 
i blijedom licu i odčitati u njegovom pogledu koji je graničio sa 
pogledom očajnika; ne bez nade, međutim, ne bez te iskre nade. 
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Nakon imena (koje nisam razabrao, ponavljam), starac je umek-
šanim suglasnicima jeziku priučenog stranca promrmljao nešto 
što je ličilo na ispriku, na izgovor i na žaljenje što me uopće ometa 
u tako presudnom času, kada me samo korak dijeli od dugo želje-
nog cilja, upozoravajući me pritom na (moje) mlade godine, i na 
nisku dana koja će se tek prostrti preda mnom, prekoravajući me 
još da nikamo ne žurim, da zastanem, prije posljednog iskoraka, i 
da o svemu još jednom dobro razmislim, i sve tako, i sve tako. On 
mene može, ako ja to tako silno želim, prevesti prijeko, na onu, 
drugu stranu, ali mi svejedno savjetuje da ostanem ovdje, u svom 
vremenu, i da u njemu proživim sve što mi je suđeno, jer nema 
ništa pogubnijeg i strašnijeg nego se zaplesti u konce vremena, 
iz toga vam, mladi gospodine, izlaza nema, kao što muvi nema 
spasenja iz paukove mreže. Poziv na trampu, međutim, razumio 
sam sasvim dobro, iako je i on umekšano iskazan, onako kako ga 
može izgovoriti sin neuspješnog trgovca, koji prezire očev posao, 
i koji se ne zna cjenjkati.

„Ako mi dozvolite, mladi gospodine, ja bih bio tako slobo-
dan da vam predložim jednu transakciju“, rekao je. “Riječ je o uo-
bičajenoj, običnoj trgovačkoj zamijeni, zapravo, ničem drugom, u 
kojoj nema prevare, a radi se o tome da ja vama ponudim jednu 
stvar, poslovanje, tako reći, a vi meni vratite drugu, za uzvrat, jed-
nako vrijednu, samo u drugoj valuti, u drugačijem obliku, da se 
razumijemo“, brzo je dodao, prevodeći, po svemu sudeći, drhtaj 
moga zamucanog zaprepaštenja kao nagovještaj mogućeg odbija-
nja sporazuma.

Više od njegove nimalo obične ponude, da me izvede iz 
ovoga, donjeg svijeta, baš tako je rekao, donjeg, i da ga ja za uz-
vrat, jer se gore bolje od njega, ipak (ipak, ponovio je) snalazim, 
na gornjem svijetu, kad me izvede iz katakomba i laguma Tvrđe, 
hodnicima i prokopima, stazama koje samo on poznaje, uz nje-
govu potvrdu da smo bliski rođaci, stric i nećak, za koga on, stric, 
mada je nećak maloljetnik, preuzima punu odgovornost, uvedem 
u hotel Royal, ali ne na na onu plesnu zabavu u ljetnoj bašči, već 
da se, uz moju pomoć zaputi u noćni bar hotela, i da mu, takođe, 
poklonim ovu noć, zapravo, do svitanja, ništa više i ništa drugo, 
ponovio je. „Držim da je moj prijedlog sasvim korektan, ali vi ne 
žurite, mladi gospodine, dobro razmislite, pa mi onda odgovori-
te“, rekao je, gledajući nekuda u stranu, kao da ga uopće ne zani-
ma moj odgovor. U onolikoj panici, drhteći od straha, za mene 
su, naravno, njegove riječi bile obećanje spasenja, ali više od tog 
njegovog obećanja spasenja, ponavljam, mene je ponovo zbunilo 
to njegovo: mladi gospodine. Kao da je to od presudne važnosti, 
nikako se, naime, nisam mogao prisjetiti kada me je posljednji 
put neko tako oslovio. Sa toliko takta i uvažavanja, riječima poti-
rući nelagodnost i jezu situacije, položaja u kojem sam se našao, 
u kojoj se nalazimo, konačno. 
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Da ne duljim, brzo sam klimnuo, malo sam toga razumio 
od svega onoga što je starčić poslije izrekao, ali sam zaveden ra-
spjevanim vokalima, barokno raskošnim rečenicama, ne razmi-
šljajući uopće o spasu, niti o mjestu na kojem se još uvijek na-
lazim, ne tražeći objašnjenje odakle se on i kako uopće stvorio 
ovdje, i otkuda se tako dobro snalazi u tolikim sjenkama, hučnim 
virovima iznad naših glava, odmah pristao na sve i prešutno, zna-
kom krsta, potpisao sporazum, tu njegovu ponudu.

„Ukoliko želite da naš poduhvat uspije, savjetujem vam, 
mladiću, da me slijedite u stopu, i da ne obraćate pažnju ni na ono 
što čujete, ni na ono što vam se ukaže pred očima, ma kako zama-
mno bilo“, rekao je. „A ja ću vam se gore, u vašem svijetu, možete 
mi vjerovati na riječ, držati svih vaših savjeta u svakom pogledu“, 
dometnuo je prije nego što se okrenuo i zakoračio u sjenke.

Sumnje su me poslije skolile. Omamljen drugom-trećom 
čašom burgundca, u baru Royala, sve u strahu da mi neki od 
konobara ne zatraži ličnu kastu. U baru hotela Royal se, inače, 
(što sam, naravno, kasnije doznao) odvijao sasvim uobičajeni, 
protokolarni program; čak ga ni prigušeni krikovi i stišana ga-
lama razuzdanih srednjoškolaca, mojih vršnjaka, iz ljetne bašče 
nije narušavala. Poslije neuspjelih završnih taktova nekakvog 
standardnog valcera barskog orkestra, na koji smo još stigli, pri 
čemu sam mu, naravno, savjetovao da se još držimo po strani, 
u sjenkama, i da pričekamo pravi trenutak za njegov nastup na 
malom barskom podijumu, a još više zbog toga da on svojim pre-
uranjenim, netaktičnim, (na njemu se vidjelo da gori od želje da 
zapleše) nepotrebnim istupom (i svojim odijelom, napokon) ne 
privuče pozornost ostalih plesača, gradske, probrane sekte, koja 
je ostala vjerna tradidiciji svoga hotela, i kojoj nije bilo na kraj 
pameti da se pomiješa sa nekakvim plesnim novotarijama, i koja 
se godinama (godinama!) hvalisala svojim nastupima i uspjesi-
ma u održavanju te tradicije, ne podliježužući prostačkoj imita-
ciji američkih muzičkih i plesnih hitova. On je klimnuo, činilo 
se da će me poslušati bez riječi. Ne sjećam se, međutim, na koju 
sam stranu pogledao, ali sam ga u sljedećem trenutku ugledao u 
mnoštvu plesača sa obrazom na ramenu lokalne ljepotice, dugo-
noge Adele, (za čijim sam dodirom, kao i svi osječki srednjoškol-
ci, uzalud žudio), opijene njegovim umekšanim šapatom i kitnja-
stin rečenicama, i nije mi preostalo ništa drugo nego da ga gle-
dam kako prošlovjekovnom, starinskom elegancijom, u svakom 
plesnom potezu, obrtaju, kretnji dlana preko ramena, sa onim 
blijedim čelom, pa, zatim, u milimetar besprijekorno odmjere-
nim plesnim korakom u stranu, (rukom na pojasu, rukom koja 
joj, zatim, jedva dotiče vrškove prstiju, da bi je opet pritegla uza 
svoj starački trbuh, čime sve ne), pa je cura sa prezirom već od-
bijala podsmješljive i začuđene poglede ostalih plesača, utonula u 
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naručje tog clauna, statiste, manekena, ili šta je već on bio. „Ah, 
nije to moja Adela, sasvim joj je slična, ali nije dragi moj mladi-
ću“, došapnuo mi je povjerljivo između dva plesa, ne obazirući se 
na činjenicu da ja uopće ne znam o kakvoj se to Adeli radi. „Ne 
brinite, zaboga“, došapnuo je još, “djevojku ću sada, istoga časa, 
vratiti njenim starim partnerima i vršnjacima, i nadam se da niste 
pomislili kako imam nekakve nečasne namjere; u ime onog na-
šeg tajnog podzemnog prijateljstva, tome se iskreno nadam.“ Pri 
kraju tog plesa, zaista, otpratio je ljepoticu do stola njenog stalnog 
društva, nagradivši je vijencima fraza. Onda je ponovo porazgo-
varao sa konobarom, po treći put se povjerljivo obratio recepci-
onaru, dugo je još pažljivo slušao ispovijest uvažene grofice, prve 
dame Royala, carice pissoara, kako su odavno okrstili patuljastu i 
nasmijanu, zahihotanu čistačicu, za koju se zaista govorilo da po-
znaje sve izumrlo njemačko-mađarsko-češko-srpsko građanstvo, 
i da se ni jedan osječki Jevrej, odavno mrtav ili još uvijek živ, nije 
porodio a da ga ona nije prva povila.

U hotelskom baru, dolje, omamljen kutjevačkim burgund-
cem, još više prisjećanjem na lagume i katakombe, potmulu huku 
tona i tona mutne vode, sjenke i utvare, žamor koji je mogao do-
pirati samo iz neke kupke razuzdanih djevojaka Coloniae Aelia 
Mursa, na duboke crne oči prelijepe Muslimanke zaklonjene za-
rom, koje su me s tugom ispratile sa doksata, sa prozora kuće koja 
se, u stvari, nije vidjela, ostajući zauvijek na tome prozoru, bez 
oslonca, na doksatu isturenom u moje vrijeme, na grleni smijeh, 
zatim, razigranih prsatih kćeri njemačkih trgovaca i zanatlija, koje 
su nas dugo, dugo pratile u nekoj svojoj prostodušnoj igri i izvi-
kivale neko ime slično mojemu, preklinjući me zastanem, zaziva-
jući me da ostanem sa njima, i sa kojima je on, moj noćni saputr-
nik nešto čavrljao, i čitavo vrijeme govorio, kao što nije propustio 
priliku da se zaviri u tamu i da uzdahne nad ljepotom putenih 
Rimljanki, da se diskretno nakloni jednoj neutješno uplakanoj, 
sjetnoj Turkinji, u baru Royala, kažem, kada su se rijetki gosti, uz 
sentimentalno oproštajne note posljednjeg plesa okrenuli jedni 
drugima, pri trećoj-četvrtoj čaši vina, nisam više izdžao. Ščepao 
sam starčića za ruku, jer je ponovo krenuo za nekakvom sjenkom 
u dubini hotelskih hodnika, i kada sam ga zapitao, trudeći se da 
prikrijem srdžbu, da koliko toliko, oponašam njegove rečenice: 
„Koga vi tako uporno tražite ovdje, gore, gospodine?!“

Ne treba ni reći da sam posebno naglasio ono: gore, i da se 
nisam usudio ni spomenuti njegovo ime, jer nikako nisam mogao 
uskladiti njegovu jadnu pojavu sa imenom pisca čije su me reče-
nice opijale brže od mladog vina.

„Sve ću vam reći, mladi gospodine, zaslužili ste to, konač-
no“, brzo je odgovorio i potrčao za jednom sjenkom žene niz hod-
nik.
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Tada sam se tek našao na mukama. 
Kada se on vratio, pogledom mi dajući na znanje da ga je 

stvarnost ponovo okrutno izigrala i prevarila, i da ni ona sjenka 
za kojin je potrčao niz hodnik u dubinu hotelea nije bila njegova 
Adela, iako mu se učinilo da je baš ona, sa glavom na ramenu 
nepoznatog muškarca, baš ona. Rastačući vino, svjestan blizine 
svitanja, preklinjući me da ga ne prekidam, i da ga saslušam pa-
žljivo do kraja, taj se otužno smiješan čovječuljak skutrio u bar-
skoj fotelji i još više umekšavajući tvrdoću konsonanata, započeo 
svoju ispovijest. Kako je odavno, prije dvadeset godina, prije nego 
što sam se ja rodio, svakako, u svojoj pedesetoj, dakle, usred ka-
osa Drugog svjetskog rata, ne vjerujući da mu se zbilo ono što se 
zaista – zbilo, ni njemu, ni onima sa kojima je živio, izmaknuvši 
pažnji njemačkih stražara, prateći riječne tokove, krenuo iz neu-
glednog i malog poljskog grada na jug, za koji je u međuvremenu 
čuo da je nakon drugog svjetskog rata pripojen Ukrajini, veliko-
me SSSR-u, zapravo, iz tog Drohobycza, Drogobyča, dakle, da-
kle... U početku, dok još misam razumio o čemu se tu sve radilo i 
dok mi još nije bilo ni na kraj pameti što me sve tu čeka, nekako 
sam se još snalazio u njegovim opisima ljepota rodnog gradića, 
ratnih strahota, zatim, strave u drohobičkom getu, tim lakše što 
sam u njegovim rečenicama prepoznavao riječi mojih zemljaka, 
preživjelih logoraša iz rodne kotline. Pratio sam, takođe, koliko 
su mi dopuštale osnove školskog zemljopisa, taj njegov silazak sa 
Karpata u Podunavlje, landranje Panonskom nizinom, pritoka-
ma, pa dolinom Tise, Dunava, pri čemu je, izgleda, bio više za-
veden, zvučnošću imena rijeka i gradova koje je nizao, nego što 
bih ih ja bio u stanju da ih sutra pronađem na karti: San Veliky, 
Berezny, Už, Latorica, Bodrog, Satu Mare, Košice, Tokay, Valea, 
Oradea, Csongrad, Szeged, Baja.

U tim danima rane jeseni 1962. godine, međutim, ukorači-
vao sam tek u šesnaestu, pa vas nimalo ne treba čuditi što nisam 
imao puno strpljenja za takve pripovijesti kojekakvih spodoba 
i čudaka. Sebično pomišljajući na oči jedne crnokose Gorda-
ne, Goge, (čija se rudlava glavica sad naslanjala na nečije drugo 
rame) inzistirao sam na Adeli (koju je on, uostalom, sve češće 
spominjao i opisivao kao čudo ženstvenosti i prozračne ljepote i 
razvratne putenosti), više nego što je to trebalo, možda. Možda. 
Smećući s uma da sam prije samo dva-tri sata u kupki strave, lu-
dila, drhturio u podzemnom svijetu katakombi i laguma Tvrđe, 
duboko pod Dravom, i bez imalo zahvalnosti, neprestano sam ga 
prekidao previše razložnim pitanjima, bujicom potpitanja, tako-
đe, dobronamjernog sugovornika, sve dok ga nisam otjerao od 
stola, iz bara Royala, ili sve dok on nije dobio tajni mig da sviće 
nad Dravom, od ušća Dunava, i da mu je vrijeme da se povuče 
tamo gdje mu je i mjesto, među mrtve, prepuštajući i nedoumice i 
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kajanje (i kajanje), jednom mrzovoljnom i nezahvalnom momku, 
premladom, na kraju krajeva, za takve povijesti.

Ali, te davne noći, na početku šesnaeste, slaveći u baru 
Royala sa mjesec dana zakašnjenja svoj novi rođendan, na što 
sam imao pravo nakon izlaska pod svod osut zvijezdama, nikako 
nisam mogao uskočiti u zbunjujuće vijugavu kolotečinu pripo-
vijedanja tog pretjerano uljudnog čovječuljka sa svim vanjskim 
obilježjima svoje rase, i s tim njegovom zakašnjenjem pojave u 
mom novom gradu od dobrih dvadeset godina (ukoliko mi do-
zvolite da umjesto riječi - smrt, napišem - zakašnjenje), koje on, 
da se stvar još više zamrsi, ni jednom rječju nije pokušao oprav-
dati. Štoviše, rastali smo se prebrzo, ni ne znajući da se rastajemo, 
skoro u svađi, bez ikakve želje da nastavimo razgovor, jer sam ja, 
ma koliko omamljen slatkastim burgundcem, naglo uzmahnuo 
rukama, kao čovjek koji se brani od bujice bunila i nerazumljivo-
sti, na što je sugovornik samo otužnim tonom pridodao kako ću, 
možda, (on se tome iskreno nadao!), jednoga dana sve razumjeti, 
sve to što mi sada nikako ne ulazi u glavu, ni poslije takvoga daš-
ka smrti, ludila, svejedno, kojega sam morao osjetiti, dolje, dolje, 
ponavljao je. Meni nikako, međutim, nije ulazilo u glavu da se 
neko mrtav ili živ, svejedno, godinama već otpućuje na jug, od 
grada do grada, prateći riječne tokove, sasvim nepouzdanu vijest, 
zatim, a i sam, uza sve to još, nesiguran u sopstveno postojanje, 
u potrazi za onima koje je volio. Vode su, tako su mu rekli, od-
nijele na jug njegove bližnje, voljene i on otada traga za njima, 
za ocem, za majkom, za Adelom, za Adelom... “Otkud vam to 
pravo, i kako uopće možete tražiti među mojim vršnjakinjama, 
djevojku koja bi sada bila barem dvostruko starija, ukoliko već ne 
bi bila starica!?“ prekidao sam ga s pravom adolescentne razlož-
ne drskosti, ne obazirući se nimalo na njegove nevješte (sasvim 
nevješte) izgovore kako je baš ona, njegova Adela, ako ima od 
nje ikakvog traga, sve ove godine poslije nasilne smrti u nekom 
fašističkom logoru - ostala netaknuta, besmrtna, samo zbog toga 
što ju je takvu zadržavao u svojim uspomenama, pa je ne može 
zamisliti drugačiju, nego kao mladu, poželjnu, preljepu sluškinju 
u svom domu. Čim je spomenio oca, dućane cimetove boje, sa-
natorijum pod klepsidrom, odmah sam ga prekinuo, takođe. U 
tako nešto nisam mogao povjerovati4. Da stari čovjek u sedamde-
setet i nekoj, priznajući da stari iako je odavna mrtav, nikako ne 
pristaje na logičan zaključak da je i njegov otac u međuvremenu, 
čudak takođe, sudeći po onome što sam ga stigao ispitati, ostario, 
takođe (takođe!) umro odavna - umro, i da je sva njegova po-
traga, prema tome, ne samo uzaludna i besmislena, već i sasvim 
nepotrebna, uprkos njegovim dokazima da je dugo još danima, 
posjećivao oca u sanatorijumu, nakon što su ga uredno pokopali 
po svim jevrejskim običajima, družeći se s njim u tom novom 
prostoru mašte, koji sumnja u realnost postojanja onoliko koliko 
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se može (i smije, tako je rekao) posumnjati u zbiljnost odlaska, 
smrti.“Za ima božije?!“, usrdno sam zazivao, „pa vaš otac je mr-
tav!“ „Oh, mladi gospodine“, uzdisao je teško, pomalo sipljivo, 
“niste još imali posla s mrtvacima da bi tako nešto mogli tvrditi, 
premladi ste, oprostite što vam baš mladost moram spočitnuti za 
riječi koje ste izrekli. Njih ste negdje pročitali, posijane krajnjom 
neodgovornošču lakovjernih ljudi, književnika, pogotovo, pa mi 
sada bacate prašinu fraza u oči, onih fraza u koje uopće ne vjeru-
jete, niti možete vjerovati.“5

Danas6, priznajem, nakon tako uporne šutnje onih koje 
sam volio, i koji mi nedostaju, jer su ovaj nesavršemi svijet za-
mijenili boljim, sređenijim (kako se to obično kaže, a u što i sam 
- vjerujem), sa više bih strpljenja i pažnje, barem, saslušao jednog 
takvog čudaka. Barem.

Tog ponedjeljka, međutim, nisam zakasnio na prvi školski 
sat zbog rasparenih čarapa. Ne znam odakle, odmah su se obje 
našle pri ruci. Čarape. Baš one, za kojima sam juče bez uspjeha 
toliko tragao. Još uvijek sam bio blago pripit, priznajem, slatkoća 
burgundca pratila me je sve do obale rijeke, pa do škole a onda 
mi ni svježina jesenskog jutra, najava prave karpatske košave, pa-
nonske ledene zime nije mogla rastjerati omamu prvog pijanstva. 
Na obali Drave, tamo uz Tvrđu, nisam pronašao, naravno, ni pro-
kop kojim se stiže u podzemne hodnike, ni ono kaljavo stepenište 
uz koje sam se klizao, upirući se svim silama da ne zaostanem za 
spodobom u svečanom crnom odijelu. 

Od silaska u katakombe i lagume, do prigušene svjetlosti 
buke noćnog bara, uostalom, preostale su mi samo krhotine, bli-
jede i nepouzdane, podložne preoblikovanju, podatne premješta-
nju, promjeni značenja, tako da mi na kraju, u pustim i tihim 
školskim hodnicima nije bilo sasvim jasno što sam od svega toga 
zaista doživio, što sanjao, a što se sve to, i od doživljenog i od sa-
njanog, ponudilo vinu, zaboravu, neodložnoj potrebi – zaborava.

Vršnjaci su me, sasvim razumljivo, dočekali žamorom, 
zvižducima i glasnim komentarima usred predavanja sata na-
crtne geometrije, dobro se sjećam svake linije, kote na ploči, a 
njihovi su mi užareni pogledi, ta čudna smjesa potcjenjivačkog 
poniženja i podozrenja, lakomislenog i prostodušnog odobrava-
nja, a i bezgraničnog divljenja takođe, sasvim su jasno govorili da 
sam se sinoć, dobro nakresao i nalio i sasvim zapio u baru Roya-
la, unatoč vidljivom upozorenju iznad vrata da je ULAZ MALO-
LJETNICIMA STROGO ZABRANJEN!!! (sa tri uskličnika, da), 
čime sam stekao status prolaznog privremenog heroja običnih 
šetača na korzou i plesača sa novim, krivotvorenim identitetom... 
Da nije bilo Gordaninih (Goga, ah, Goga) snenih očiju, koje su 
toj razrednoj smjesi dotočile kaplju saosjećanja i zabrinutosti za 
mučninu, blijedilo, brzo bih se ogradio šutnjom, lako bih odbio 
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sve privilegije toga statusa. Pod prvim odmorom sam, međutim, 
sa brižnom Gogom koja je stajala po strani, ali skoro na dohvat 
ruke, nikad bližom, u svakom slučaju morao izdržati svu muku 
okrutnog školskog ceremonijala, primiti sve izraze oduševljenja, 
lakog prezira i zavisti, takođe, odgovoriti na brojna zapitkivanja, 
podijeliti sa ostalima iskustvo prve noći u hotelskom baru, u koju 
sam ušao, nisu mi zaboravili spomenuti, poprilično kaljav i blijed, 
kao da sam se dugo provlačio nekuda ispod zemlje, i kao da sam u 
tome provlačenju prošao kroz mnoge kapije straha i jeze.

O onom mom sinoćnjem neobičnom saputniku, partne-
ru, noćniku, prijatelju, učitelju, pokrovitelju (nazovite ga, kako 
vam drago!), tom upadljivom čudaku u svečanom crnom odije-
lu niko ni riječi nije rekao. Niko ga ni spomenuo nije. Ni ona, 
Goga. Koja je, pred ostalima, vješto zakrivala sestrinsko prijatelj-
stvo, majčinsku brižnost, ljubavnu želju, raspitujući se o svakoj 
sitnici; u njenim ga pitanjima nije ni bilo, ona ga nije vidjela, u 
njenim riječima on i nije postojao. Kao da ga nisam ni ugledao 
u pomodnom šarenilu korzoa, kao da ga nisam sreo u sjenkama, 
lagumima i katakombama, i kao da nismo zajedno ukoračili u 
noćni bar hotela Roayal. On, takođe, u rasparenim čarapama; sa 
nekakvom drečavo crvenom na desnoj, a sa (mojom?!) čarapom 
u zelenkastom tonu na svojoj lijevoj. Da. Kao da ga nije ni bilo. 
Tog čudaka. Tako je, eto, ispalo.7

Četvrt vijeka kasnije, ni ja ga nisam spomenuo. Ne. Ma ko-
liko zaprepašten saznajem da niko nije uočio živopisnog starca, 
nisam se ni raspitivao, ni glasno čudio, pažljivo sam ga gurao od 
sebe i ostavljao po strani, potiskivao u prostor zaborava, izvan 
dosega riječi. Ni danas ne znam čega sam se to više plašio: odrič-
nog ili potvrdnog odgovora vršnjaka.

* Osječka priča sa 7 fusnota objavljena je prvi put u ugled-
nom zagrebačkom časopisu Gordogan, 1992. prigodom 100-go-
dišnjice rođenja Brune Schulza. Uz neznatne ispravke tehničke 
prirode, i još neznatnija proširenja, autor ovu verziju smatra 
konačnom i sasvim usaglašenom sa zamisli da je ona prvo „kri-
lo“ proznog tripriha Usvojenje, koje će se krajem tekuće godine, 
ili početkom sljedeće, svejedno, pojaviti u izdanju „Kairosa“ iz 
Sremskih Karlovaca.

FUSNOTE
1 Bruno Schulz se rodio 1892. godine u Drohobyczu (današnji Drogobyč, Ukr-

ajina) u obitelji jevrejskog trgovca tekstilom. Poslije položene mature (1911) 
Schulz je dvije godine studirao arhitekturu u Lavovu. Studij je morao prekinuti 
zbog neimaštine i slabog zdravlja. Od 1924. do 1941. bio je nastavnik crtanja i 
ručnog rada u drohobičkoj gimnaziji, U novembru/ 1942. neki ga gestapovac 
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ubija na ulici. Djela: Dućani cimetove boje (ciklus novela, 1934), Sanatorij pod 
klepsidrom (ciklus novela, 1937). U Krakovu je 1964. godine objavljena knjiga 
Proza, u kojoj je sabrana sva dotad nepoznata Schulzova ostavština – knjževna 
proza, kritike i pisma. (Zdravko Malić. Antologija poljske pripovijetke XX 
stoljeća, „Veselon Masleša“, 1984, Sarajevo) 

2 Vrlo brzo uključio sam se, naime, ili su me uključili, svejedno, u rad literarne 
sekcije pri Tribini mladih Doma kulture Narodnog sveučilišta, koju je vodio 
tada već poznati osječki pjesnik Dejan Rebić, a čiju su tvrdu jezgru (da tako 
kažem) sačinjavali nadobudni srednjoškolci Stjepan Čuić, Ljerka Dobaj, Nena 
Hog, Branka Kalamar, Vladimir Kokeza, Duško Maričić, Dina Merdanović, 
Ivica Vrkić. Ono što se danas pomodarski naziva radionica kreativnog pisanja 
(creative writing) imali smo već tada pod skromnijim, i jednako neprimjere-
nim, nazivom literarne grupe. Dojam „radionice“ uvećavale su brojne izlož-
be koje su se smjenjivale u Galeriji Narodnog sveučilišta, postojana blizina 
Gradske knjžnice, Eksperimentalna scena Tribine mladih na kojoj se baš tih 
dana uvježbavao Beckettov „Svršetak igre“, u režiji Ljubomira Stanojevića, sa 
Ratkom Buljanom u ulozi Clova i Silvijem Humom u ulozi Hamma. Mi smo 
se sastajali nedjeljom prije podne, rijetko je ko izostajao, u nekakvim velikim 
i nezagrijanim, ledenim prostorijama Doma kulture, ali nas je grijalo ushiće-
nje prvih stihova, rečenica, pa smo dugo jedni drugima čitali svoje radove, 
još duže razgovarali o njima. D. Rebić ne samo da je sačekao da se naberu 
ciklusi naših pjesama, zbirke, već ih je uredio, pa onda našao i novac za nji-
hovo objavljivannje, što se može provjeriti uvidom u skromno opremljene i 
tanašne, (za nas teže od olova i vrednije od zlata) knjižice edicije „Vrbaci“. Po-
slije zajedničke zbirke Šume mojih kazivanja, redom pojavili naslovi: Svjetlost 
šuma (D. Kekanović, pjesme), Iza bregova (S. Čuić, proza), Okovane oči (V. 
Kokeza, pjesme), Dnevni red I. (Vrkić, aforizmi). Za prve četiri knjige naslov-
nu stranu je opremio Veljko Lužaić, a za petu – Zvonko Maković; za okvir ove 
priče daljnje je nabrajanje – suvišno. 

3 Proizvoljno smo sasvim, po svemu sudeći, protumačili učiteljevu aluziju, da 
novac nije jedini put do željenih knjiga, pa smo ih besprimjerno krali po knji-
žarama, u četvorkama, u trojkama, pojedinačno, kako kada, jer nikada nismo 
krali samo za sebe, knjiga bi poslije dugo kružila od ruke do ruke. Najprije 
bi dobro osmotrili taj „mračni predmet želja“ a onda bi razradili taktiku za 
krađu. Slučajno ili ne, jedini sam bliski susret sa organima reda imao u knji-
žari na osječkom korzu, jer sam se , s knjigom Brune Šulca u rukama, toliko 
začitao uz neku policu da nisam primjetio znakove pomagačada mi je proda-
vačica namjestilia zamku. Milicajec je sa svih strana ogledao novu knjigu, ne 
znajući što da zapiše u svoj notes pokraj mog imena i prezimena, adrese, tako 
da sam mu se smilovao i izdiktirao: Bruno Šulc. PRODAVNICE CIMETOVE 
BOJE, velikom slovima, rekao sam, Nolit, Bograd 1961, čuveno beogradsko 
izdavačko poduzeče. rekao sam. Bruno Schulz se inače piše, sa SCH, ali se i 
ovako sa Š može pisati, nepotrebno sam još dodao. Honorirajući saradnju,a i 
ja sam u njegovom glasu prepoznao zemljaka, nepoznati milicionar me nika-
da nije prijavio, pa je sve ostalo na njegovom (šeretskom) prijekoru i savjetu 
da, kad već kradem, kradem nešto vrednije nego što su nekakve knjige. 

4 Neću sada opisivati šok koji sam doživio nekoliko minuta kasnije, pri prvom 
mirnom susretu sa Prodavnicama cimetove boje. Nema potrebe, čini mi se. Što 
sam stigao pročitati pred policom knjižare danima, ogledavajući baš tu knji-
gu, prije mog susreta s lagumima i katakombama Tvrđe do rastanka u baru 
Royala, konačno, iz kojeg su me doslovce iznjeli, usmjeravajući me za sjenom 
Brune Schulza, koji je sitnim koracima brzao prema obali Drave (ako sam 
uopće njega te noći sreo, jer sam dužan ostaviti prostor i takvoj mogućnosti), 
a što se poslije u miru dočitalo i povezalo, saželo, ionako se više, uostalom, 
ne sjećam. 
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5 U Zagrebu, što u redakcijskoj atmosferi Studentkog lista, Poleta, Prologa, što uz 
neprestano kavansko iskrenje u sagorjevanje, one studentsko nadobudne, ta-
kođe, ali visokoparno intelektualne slame, uz koju se razgovara opušteno, bez 
posebnog reda, i koja mi se danas uopće ne čini tako paznom kao u noćima 
kad sam je s drugima prilježno mlatio, u tom ugodnom stišanom, evropski 
umjerenom i učtivom Zagrebu, sredinom šezdesetih godina, kažem, o već 
pomalo zaboravljenom Schulzu, abecednim redom samo za ovu priliku, ne-
potrebno se plašeći da nekoga ne propustimo, razgovarao sam sa Senadom 
Berberom. Želimirom Faloutom, Irfanom Horozivićem, Zvonkom Mako-
vićem, Mladenom Martićem, Pavlom Pavličićem, a ponajviše i najčešće sa 
Vladimirom Roksandićem...Shvativši da Bruno Schulz nije samo moj dobar 
znanac, potiskujem svoju osječku epizodu još dublje u zaborav.

6 1985. izlazi mi u Krakovu knjiga pripovijedaka, izbor iz zbirki Večera na ve-
randi, Zagreb, 1975. i Ledena šuma i druge kratke priče, Zagreb, 1977 (Wybor i 
prezklad Marii Krukowsidej) pod naslovom ZAGADA (Pogrom, rekli su mi), 
Zaglada izlazi u gradu, u kojem su objavljene i Sklepy Cinamowe, Sanatori-
um pod klepsydrea, Kometa sa istim izdavačkim znakom WL, Wydawnicrwo 
literackie.. Otkuda baš –Krakov? I otkuda baš—WL!? Iako je teško, i poma-
lo neodgovorno uspoređivati gradove, neke bi se sličnosti između Krakova i 
Osijeka svakako našle. Što, međutim, sa ostalim nedoumicama?! Smijem li 
priznati, a da to ne bude krivo shvaćeno, kako sam odmah čim me je gospođa 
Maria Krukowska obavijestila da radi na prijevodu, pomislio kako u svemu 
tome ima prste, (bez snage da objasnim na koji način), onaj moj sapatnik, 
noćnik..

7 Pokušaj da vršnjake, đake arhitektonsko-građevinske škole „Ruđer Bošković“ 
u Osijeku, prigodom proslave godišnjice mature, u jesen 1991. godine pod-
sjetim na davnu jesen 1962. i da istjeram na čistac, što se one davne jesenske 
večeri zapravo zbilo, kada sam se ukazao na korzou u rasparenim čaapama, 
i kada sam sišao u bar Royala, što su svi oni mogli vidjeti, da su hjeli vidjeti, 
u pratnji čudaka koji je takođe, sličan clownu, (možda nekom Beckettovom 
junaku) imao na tankim staračkim nogama čarape raznih boja, omeo je novi 
rat. Kako smo mi užurbano nazivali jedni druge, razmjenjivali adrese, tako 
su i granate padale na grad naše mladosti. I moja nedoumica, oko tih naših 
rasparenih, šarenih čarapa, (koje sam sutradan, sjećate se, nađao sparene), io-
nako literarizrana, pokazala se u tom ratnom paklu sasvim-bespredmetnom 
i ništavnom. 

Drago Kekanović, rođen 1947. u Bratuljevcima nedaleko Slavon-
ske Požege, Hrvatska. Pesnik, prozaik, dramski pisac, scenarist. Objavio 
knjigu pesama: „Svjetlost šuma“, 1965. Slede knjige pripovjedaka: „Me-
hanika noći, spisi“, 1971 (nagrada Sedam sekretara Skoja), „Večera na 
verandi“, „Ledena šuma i druge kratke priče“, (nagrda Mladosti), izbor 
pripovedaka na poljskom; „Zaglada /Pogrom“, Krakow. Za romn „Po-
tomak sjena“, 1978, dobija godišnju nagradu Vladimir Nazor. Kratka 
priča Konji na dlanu, dobija prvu nagradu na tradicionalnom konkur-
su Politike za kratku priču, 1975. Romani: „Ivanjska noć“, 1985, „Riblja 
staza“, 1997, „Američki sladoled“, 1998. jedva da su zapaženi u ondašnoj 
recentnoj periodici i kritici. Knjiga pripovijedaka „Na nebu i druge pri-
če“, 2002, našla je, međutim, svoje čitaoce. Roman „Veprovo srce“, 2012. 
dobio je nagrade: Svetozar Ćorović, Vital, Borisav Stankovič, Dušan Va-
siljev, Branko Ćopić.           
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иван лаловић

суша душе

ОДБРАНИ ВИНО

Домаћине,
утврди подруме,
наоружај звезде синџирима,
снабди дрвеће реденицима,
постави замке,
и лавове стави у службу,
одбрани вино!
Бануће из небуха,
набасаће из мрака,
скочиће са вучијег урлика,
спустиће се са месеца,
изаћиће из грома, хука сове,
одједанпут, противно свакој логици,
силни Брана Вељковић,
попиће ти све,
оставиће пустош у бурадима,
ни капи неће остати,
па ће црвен,
па ће силнији,
пруженим кораком – завеслајем,
поћи ка гори, да је запроси,
да је пита вински, клокотристички –
жели ли мале Вељковиће.

ДЕТАЉ ИЗ „ГРМЕЧА“

Бејах писац рима голобрадих,
које пригрли тетка моја рођена,
кад, са том препоруком, уђоху „Грмеч“, 
да почастим пупољке сазнања.
За столовима седели су, ћутке,
синови и кћери случаја ферментисаног,
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са задатком да одгонетку шчепају за уши.
Том нечем зечијем, нечем ђавољем,
магарећем, неповратно одбеглом,
правио је чеку, у часу злехудом,
и песник Бранислав Петровић
са непресахлом цигаретом,
за својим столом – логом,
притајен као леопард, намерачен,
одвећ споменик:
„Творче, луђачка сило, генијална еуфоријо!
И ти си лед. И лед је све што си створио!“

СУША ДУШЕ

Година је велике суше,
новине су пуне наслова,
у кабинетима није без панике,
моле се и псују силе небеске.
Има ли какве комисије,
каквог њеног огранка,
да се позабави сушом душе.
Већ дуго времена нема душиних плодова,
сабласно је у њеном забрану.
Душа зева а песме ни за лека.
Од тог проблема и летња зунзара главу окреће.
Месец му сведок није.
Поврх свега,
јашем на јако тврдоглавом магарцу,
који нити зна за пут,
нити за моју журбу.

СНЕГ

Колико је само снега нападало, 
по снегу хода и промашена намера,
у мени, стопала су јој модра,
не опстаје у снежној опсесији.
Наноси близу срца су поприлични,
непроходни за разговетни десетерац о љубави,
његов епски просев туђ је причи о овом снегу.
На Вождовцу из песме непознатог песника,
снег кулминира, тражи посвећеност, 
тражи пијаног Руса, да му следи крв у жилама:
снег тражи наслов у најцрњим хроникама 
црних новина за бледог читаоца.
Крвави трагови су прилог белини
који даје сан посечен на ексер винут на небо.
Лутка у снегу је лутка испала из руку



времешне моје наде 
и ништа је неће огрејати.
Ни ове речи испод дубоког, упорног снега.
Снега.

Иван Лаловић je рођен 1975. године у Београду. Дипломирао 
и завршио постдипломске – мастер студије на београдском Прав-
ном факултету. Објавио је десет књига поезије: „Скровиште, „Не 
знам где, не знам зашто“, „Дрангулије самоће“, „И на небу и на 
земљи“, „Душини одблесц“, „Путеви после“ (коауторско издање), 
„Стара „Барка, „Слово претка, „Зимовање, „Лептирице и остала 
чуда“.

Песме су му заступљене у неколико антологија српске поезије 
као и у многим зборницима. Финалиста многих фестивала поезије 
младих. Награде: Стражилово, Српско перо...
Живи и ради у Београду. Ведранин муж. Милин тата.
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чедомир љубичић 

мисао у алаској мрежи

Мрешкала се у даљини благо заталасана дунавска вода 
и чинила нестварним поглед на ужурбану градску вреву у 
којој отуђења сваке врсте постају све снажнија са сваким но-
вим човеком у граду, са сваким новим покушајем робова по-
трошачког друштва да сопствену сујету обрадују најскупом 
шминком.

Време божићног поста, двојица дунавских аласа, Љу-
бинко Балаћ и Буда Жижовић, дочекали су са незапамћено 
ниским водостајем Дунава. Риба се олењила па им се, самим 
тим, мање заплитала у мрежу. Ипак, дан су, у просеку, завр-
шавали са пет – шест килограма рибе. Запао их је мукотрпан 
посао. За такав излов морали су квасити руке и ноге, рас-
плитати и ширити мреже по цео дан. Али, избор је свестан, 
неизнуђен, тврде да се исплати јер им је љуљушкање у чамцу, 
поред здраве хране и просечне зараде, доносило и душевни 
мир, какав се ретко где могао наћи у ужурбаном и помах-
ниталом Београду. У малени чамац, између гомиле мрежа, 
којекаквог алата и дунавских шкољки, дугогодишњи аласи 
сместили су и једну посебну драгоценост: античку амфору 
која се, нико не зна како, налазила у кући Љубинка Балаћа 
већ више од два века. Увек је побуђивала пажњу и палила 
знатижељу, пре свега, Буде Жижовића.

– Десет година радимо заједно, Љупче, а никако да ми 
кажеш шта ће нам сваки пут ова амфора. Није поштено што 
не желиш да ми причаш о њој.

– Није да не желим да причам о њој, о њеном пореклу и 
околностима под којим је доспела у рибарску кућу мог дале-
ког претка, него не знам о њој ништа осим што се у њој врло 
често нађе и понека уловљена мисао.

– Љубинко, ја сам мислио да си ти трезвен човек, са обе 
ноге на земљи, несклон маштаријама и губљењу времeна...

– Нису то, драги мој Будо, неважне ствари. Ти никад 
не приметиш да после сваког доброг улова, из амфоре изва-
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дим и неколико великих и значајних мисли, а то је зато што 
знам да треба ловити тако да рибама буде тесно, а мислима 
широко.

Буда је заћутао и наставио са расплитањем мреже и 
њиховим бацањем у дунавске дубине. Варљиво сунце давало 
је привид лепоте, хладни Дунав је запљускивао ноге, ледио 
прсте и пркосно стављао до знања да се до његовог богатства 
не може доћи на тако лак и брз начин.

Сумирање богатог улова и Љубинку и Буди је озарио 
лица задовољством, које се не може сакрити. У мрежи се 
праћакало пет манића. То је једини речни бакалар који се 
може ухватити само три месеца у години када је темпера-
тура воде нижа од десет степени, иако је дунавска, она има 
укус морске рибе. Јединствена је и веома мудра. Појављује 
се зими јер њен главни непријатељ, шаран, који је једе, тада 
одлази у кртог, дубока и муљевита места, да презими. У том 
кртогу, сви шаранчићи се наређају једни на друге, као сарди-
не, не мрдају и тако се греју до пролећа.

Како је почео да извлачи мрежу постављену претход-
не ноћи, узбуђење је кренуло да струји жилама Љубинка 
Балаћа. Хитро је одбацио рукавице да лакше повуче плен, не 
хајући што му вода леди прсте. Недавно је купио и одело за 
рибарење на мору. Није јефтино, а рукавицā има гомилу, па 
их опет не носи. Тврди да му нису ни потребне. 

– Шта ће ми? Како онда да помилујем рибу? Са њом 
се мора нежно, као са женом. Да се не повреди и не покида 
мрежу. Јашта да је хладно, пријатељу, кад сквасимо прсте, ут-
рну и не осећам их. Кад помазим манића, једну од најлепших 
риба, топло ми је око срца. Река лечи све, ово је живот!

– Нема кечиге – растужено је приметио Дуда Жижовић.
– Штета?
– Чудна је та кечига – примети Љубинко Балаћ
– То је риба која мигрира. Остаје нам само да молимо 

Бога да нам се врати.
– Невероватно је колико, нарочито Београђани, воле 

гулаш од филета кечиге.
Враћајући се из риболова Дуда и Балаћ су проговори-

ли тек по коју реч. Дуди Жижовићу се учинило да се унутар 
античке амфоре боје цигле нешто мешкољи, а затим као да 
чује нешто што личи на птичији цвркут.

– Шта је ово, Љубинко?
– Мрести се мисао.
– Шта булазниш? Какво мрешћење мисли? Ти си по-

лудео – згрануто је поскочио са импровизоване столице од 
пивске гајбе са које је управљао мотором.
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– То је птица Квецал.
– Шта је то? Ти си потпуно незрео, а имаш четрдесет и 

три године.
– Квецал је егзотична птица из Јужне Америке. У овој 

амфори се створи кад се роди мисао, а она се рађа после уло-
ва сваке добре рибе која је, доле у дунавским дубинама, не-
што вредела у свом рибљем окружењу.

– Извини Љубинко, али ја са тобом више не могу у 
рибарење. Продаћемо чамац и ја ћу наћи другог ортака.

– Смири се, Дудо! Астеци су Квецала сматрали светом 
птицом и називали су га перната змија, а касније је изабран 
и као симбол на грбу Гватемале.

А онда је Квецал излетео из амфоре и полетео пут про-
зрачног дунавског неба. Како се удаљавао, све више је за 
собом остављао недоумицу о видљивости тачке у којој се 
спајају плаветнило воде и плаветнило неба. 

– Гледај, Дудо! То је Квецал! Дугачка је око тридесет 
сантиметара, од чега три четвртине отпада на реп. Глава и 
леђа су му зелене, а доњи део репа беле боје. Мужјак има 
јаркије боје од женке. Обитава у неприступачним прашума-
ма Јужне и Централне Америке. Чак се и женкама удварају 
на занимљив начин. Изводе разне акробације у ваздуху, 
праћене продорним крицима.

– А где си ти то могао да видиш? Овде, на Дунаву.
– Да, овде на Дунаву, када истовремено из амфоре из-

лете мужјак и женка, односно мушка и женска мисао.
Буда је из ранца извадио пљоску са ракијом, потегао из 

ње, крстећи се, преврћући очима.
– Астеци их ниси ловили као младе, већ су хватали 

остареле примерке које нису убијали. Ишчупали би им два 
највећа пера и потом их пуштали на слободу.

– Астеци и њихове птице на Дунаву? Бог с тобом, 
Љубинко. Заиста си или подетињио, или полудео, или, као 
што већ рекох, био си и остао незрео.

– Да ли ти, мој несрећниче, знаш да је делта Дунава глав-
на раскрсница миграцијских путева у Европи? Да ли ти, мој 
несрећниче, знаш да се на том подручју додирују европски 
и азијски животињски свет? Можда је наш јужно-амерички 
гост сазнао за Дунав пре него смо ми могли сазнати за њега? 
Овде живи више од триста врста птица, осим осталих и пе-
ликани, ждралови, жиличарке, птице грабљивице и веома, 
веома ретка црвеноврата гуска. Ја незрео?!

Квецал који је излетео из амфоре и, чинило се, потпу-
но нестао у непрегледној дунавској ширини, вратио се до 
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Љубинковог и Будиног чамца и изнад њихових глава оди-
гравао неки потпуно тајновити плес. Након сваког покрета, 
у ваздуху су се стварала све уочљивија слова прерастајући у 
речи и читаве склопове реченица.

Зрење је сасвим друго него раст. Када нешто расте, 
постаје све веће и све га је више. Када нешто више не расте, 
оно застаје, почиње да зри. Није веће, него све мање. Не иде 
напред, него назад. Меко зелено зрно жита постаје мрко и че-
лично тврдо; зрно грожђа постаје прозирно, по опни попадне 
пепељаста роса. Кад човек први пут сазри, буди се у њему 
страст љубави, од дивљег детета постаје меки сањар; кад 
други пут сазри, напушта у себи постојећег крутог, глупог, 
глувог; када трећи пут сазри, напушта у себи тврдо, кости, 
мишиће, крв, тело. Први пут сазри за природу, други пут саз-
ри за мудрост, трећи пут сазри за смрт.

– Прочитао си, Будо Жижовићу?
– Ти си прочитао, јер си умишљен, а ја, зато што сам већ 

сувише попио. Нема ту ничега. Само ваздух и ништа више.
У Љубинковој мрежи, поринутој у Дунав, нагло се осе-

тило отежање улетањем нових, крупнијих комада рибе.
– Потпуно си нам уништио дан. Уместо да причамо о 

оним дивним девојкама које смо срели за оволико година на 
Дунаву, ти булазниш о некаквим птицама, мислима. Ако се 
не побијемо биће одлично – бесно просикта Буда Жижовић.

Љубинко је извадио мрежу и извадио шест повећих 
деверика и три штуке. Љубинко је запањено гледао. Други 
Квецал је излетео из амфоре, полетевши високо. За собом је 
оставио поруку:

Лепота младе жене је врели дах који пржи. Ужасна је 
то моћ која непрекидно гони жену: док сагори онај ко је гледа, 
сагори и онај ко је носи.

Ноћ је већ увелико освојила дунавско пространство. 
Буда је панично окретао ручицу мотора у коме више није 
било ни капи бензина. Крик који је из грла изаслао у етар 
следио би крв у жилама свима који би се, случајно, нашли на 
злосрећној дунавској лађи. Љубинко Балаћ је сталожено са-
чекао оно за шта је знао да мора доћи. Живовић је скочио на 
Балаћа, удариши га песницом под браду. Чамац се усковит-
лао и право је чудо да су обојица остали на ногама. Након тог 
ударца, необјашњивом брзином је успео да Љубинку усади 
још један дубоки траг чврсте, чворновате песнице у стомак.

– Ти и твоје птице! Сад ћемо веслати до судњег дана!
Тада је Љубинко прикупио остатак снаге и са неколи-

ко шамара вратио Живовића на место крај мотора у којем 
бензина више није било. Осећао је да се мрежа пуни новим 
примерцима риба. 
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Веслали су и ћутали. Није било бољег начина да из-
гладе неспоразум, да се кроз проветрену и окрепљену ми-
сао, рођену у сопственим главама врате у меандре у којима 
ће поново настала реч бити блага, помирљива, спремна да 
неприродну и пролазну нетрпељивост два стара друга пре-
твори у жанр аласке приче којима је заборав најприкладније 
одредиште. Веслали су дуго, ноћ је постала хладна, а чамац 
је ушао у подручје где је ветар обећавао јачу разиграност 
над главама невољника. Мрежа се није померала, вукла се 
уз корито лађе као бродоломник који нема рачуна да троши 
последње остатке снаге да ускочи у чамац јер он је већ пун 
људи исте судбине.

Зора се под небеску окапницу довлачила својом уста-
љеном брзином, са свим својим наумима. За људе који жудно 
ишчекују дан – увек преспоро, а за природу – дисциплино-
вано, уобичајеног и непроменљивог преобликовања у још 
један нови дан, у још једну нову шансу коју ће неки искори-
стити за општу добробит. Неки други ће бербу њених пло-
дова сачувати само за свој тањир, а злосрећнима ће баш тај 
дан бити онај метак у шаржеру пиштоља који ће победнику у 
игри званој руски рулет, напунити торбу са златом и новцем, 
заосталих иза оног који је прокоцкао све шансе.

Веслали су, не приметивши, једног Квецала који није 
излетео из Амфоре. Ходао је мирно ивицом чамца као да 
надзире вољу веслача да победе лоше околности. Није ни 
имао намеру да полети. Час је код Љибинка, а час код Буде 
Живовића мало подуже застао, погледао их у очи да би мрак 
обасјала мисао човека рођеног у мудрости.

Грчки мит зна и да се Еос, богиња зоре, заљубила у чу-
десно лепог Титона, и тражила је од богова да њеног драгог 
учине бесмртним. Зевс јој је и обећао, али је предивни младић 
почео да се скврчава, да црни, бивао је све мањи и црњи, на 
крају се претворио у цврчка. Тако је Титон у облику цврчка 
постао бесмртан. Осећања богиње Еос остала су, међутим, 
неизмењена, она младића, у облику мале црне бубе, воли и да-
нас, а младић песмом поздравља долазак зоре.

Усклађеним замајцем весла ломили су мрачне воде-
не наносе, сваким новим метром видљивије, мирни, добро 
утопљени веслачи су постајали сведоци промене када се 
мркли водени пут поново претвара у реку, са свим својим 
радостима, опасностима и страховима. И, заиста, однекуд 
са далеке супротне обале, одзвањала је нека неразумљива 
песма. Ни Љубинко ни Буда нису били склони да поверују 
грчком миту, већ су слушање те, тобож, мелодије приписи-
вали искључиво својој исцрпљености и зловољи. Само не-
колико тренутака касније, сунце се пробијало као савесни 



спаситељ који би то учинио и много раније да није било пре-
прека са строго прецизираним временом трајања.

Ћутање приликом веслања као да је у мисаоним токо-
вима аласа покушавало да измири не само догођени сукоб, 
већ и да приближи два потпуно супротстављена схватања 
реалности, маште, овоземаљског и оностраног. Исто то 
ћутање успевало је да повеже конце схватања о постојању 
људи којима је потреба да се сања у будном стању важна 
исто онолико колико и онима који рационално доживљавају 
земљу и воду и клањају се им се онда када су принуђени да 
борбу за живот издигну изнад свега оног што им не доноси 
материјализовану благодет.

Још једно ново јутро, запамћено, виђено, записа-
но, предањем закатанчено у колективну свест, игнориса-
ло је жалопојке, надобудност, звучне јадиковке, шоњаво 
самосажаљење. Засијало је новом снагом, као ниједно јутро 
пре њега, и својим светлуцавим кристалима наде и веровања 
у људе засу дунавско пространство изненадном веселошћу. 
И лица Балаћа и Жижовића су се пресвукла у осмехе и жељу 
за разговором.

– Добро, можда сам претерао када сам рекао да си 
подетињио, полудео и да си незрело дериште у кожи маторог 
коња. Знам, да свако има право да од свог живота начини 
шта хоће, ако то не угрожава другога.

– Реци ми искрено – рече Љубинко Балаћ, гласом на-
четим неумереном употребом дуванског порока.

– Шта?
– Да ли си видео поруке настале услед игре Квецаловог 

репа?
Будино лице је поново добило тамније нијансе и по-

ново је из ранца извукао пљоску са ракијом. Испио је два 
дугачка гутљаја. Понудио је Љубинка, чији је гутљај био тек 
толики да овлажи грло и малим пропламсајем ватре огреје 
утробу.

– Видео сам – невољно се Буда Жижовић одважио на 
одговор који је Балаћу унео нови талас снаге у тело. Одложио 
је весла и извукао мрежу. У њој, копрцала се повећа ловина 
крупатице и смуђа.

– Видиш, није да нас неће!
– Видим, али није препоручљиво ловити на овакав на-

чин сваке ноћи.
– Ово је ванредна ситуација, шта да се ради? Виша сила!
– Није виша сила, него твој неодговорни осећај за вре-

ме – поново је Буда, љутитим гласом, заоштрио разговор.
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– Ти си инсистирао да идемо даље. Нисмо морали. Знам 
ја где ћемо наћи кечигу, само мора да се плови мало дуже. 
Јеси тако говорио? Јеси ли?

– Јесам, али шта ти је фалило, осим што смо разменили 
по неколико удараца. Направили смо више него добар излов, 
огрејали се ракијом и уживали у слободи. 

– Могли смо и вино понети.
– Могли смо, али нисмо имали довољно хране која 

би испратила могућности нашег испијања. Када седнемо за 
сто испред твоје куће, заборавићемо и Дунав, и Квецала, и 
ову ноћ, а причаћемо о вину – видно орасположен и склон 
помирљивим тоновима, Буда Жижовић је одвајао крупатице 
од смуђева. Тада се једна несташна риба, осредње величине, 
измигољила из мреже и довукла до амфоре у којој је нешто 
почело да се мрда, нараста, а затим и излеће. Квецал је из-
водио свој понирући и уздижући плес изнад Будине главе. 
Порука је била читка и видела би се и из авиона.

Свако вино је индивидуално. У сваком вину живи непо-
новљиво особен и непатворен геније. Геније је материјализо-
ван облик уља. Његова маска. Сваки део женског тела има 
посебан мирис, и он се не може побркати с другим. Зашто? 
Јер га насељавају други демони. Вино је пиће са спиритуал-
ним садржајем уља. У сваком вину станује по анђелак који 
не умире када човек попије вино, него се нађе међу безбројним 
мноштвом малених вила и анђела који станују у човеку. Када 
човек пије, долазак малог генија дочекују они који се већ на-
лазе унутра с песмом и кишом цвећа. Мала вила је очарана 
и од радости се готово пали. Човека обухвата овај пламен 
задовољства и он је очаран. Против тога нема одбране. За-
то кажем: чаша вина је салто мортале атеизма.

– Ја ово не могу да издржим. Морам да попијем! – рече 
Жижовић, нервозно вадећи пљоску са ракијом.

– Зар ниси све попио?
– Нисам! Имам још пуну војничку чутурицу оне 

ракије од претпрошле године.
– Уууу, њу је пекла Божја рука!
Климајући главом, Буда се сложио са тврдњом Љубинка 

Балаћа и сасуо у себе последње остатке из модерне пљоске, 
добијене од неког рођака са путовања у Америку.

Још два Квецала су истовремено излетела из амфоре 
боје цигле. Мушки и женски. Испрва се мушки Квецал удва-
рао женки на начин који је Љубинко Балаћ већ описао Буди 
Жижовићу док је он био у стању потпуне слуђености изго-
вореним речима. Истовремено су залепршали пред одлазећи 
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марш према црноморском сливу и ваздухом зашарали нат-
пис који је био исписан најскупљим налив-пером.

Пијење је као најближи сродник љубави. Вино је као 
течни пољубац.

Дан се се све сигурније ближио подневу када су конач-
но Балаћ и Жижовић стигли до Земуна. На обали су рибо-
ловци лечили депресију дубоким погледом у воду.

– Сутра ћу поринути онај мој прави бродић. И идемо у 
Голубац, на најшири ток. Морамо наћи кечигу.

– Поринућеш Топчидерску ноћ? Знаш да није ремонто-
ван.

– Да ти то није дошапнуо неки Квецал из амфоре који 
нема муда да изађе јер је схватио да је у Земуну. Ремонтован 
је пре месец дана и може и на Антлантик, ако хоће. А неће.

Путовање Топчидерском ноћи било је као путовање 
авионом у односу на чамац. Мреже су остале исте као и оде-
ла и рукавице. Ни амфора није била заборављена. Аласи су 
забацили мреже, још на почетку путовања, али се нису оба-
зирали на улов. У бродској кабини су пили, мезетили и при-
чали о разним стварима.

– Знаш шта Балаћу?
– Шта Жижовићу?
– Мислим да ти ниси луд. Тај Квецал зна зашто лепрша, 

али ми није јасно чије он мисли исписује тим својим лепим 
репом.

– Залепршаће и о томе нешто, надам се.
– Него, да се ти и ја лепо договоримо око једне важне 

ствари на овом путовању.
– Кажи, Жижовићу!
– Ово путовање треба да доживимо као празник 

уживања у послу који волимо. Обећај ми да ћемо причати 
само о женама, ма шта ове твоје птице исписале по небу.

– Слажем се!
Две ракијске чаше сударише се у наздрављајућем од-

звону попут милозвучја црквених звона која означавају крај 
рата.

С времена на време, Љубинко Балаћ је вадио мреже из 
Дунава. У првој је угледао гомилу гргеча, болена и младице.

Буда се опустио у бродској кабини и тек крајичком ока 
је приметио излетање Квецала из амфоре. Није му било јасно 
како је дошао до закључка да је птица, а заправо мисао, жен-
ска.
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Мој живот је такво власништво које у целини никада 
не могу поседовати, односно он никада не може бити пот-
пуно мој. Ја нисам свој. И што се више трудим да поседујем 
самога себе, све мање сам свој. Приватно власништво јесте 
оно што ми могу одузети. Да ли ми могу одузети живот? Да! 
Шта је оно што ми не могу одузети? Спасење!

Буда Жижовић је све задовољније уживао у топлој 
бродској кабини, уз суво месо, црни лук, меснату сланину и 
чварке док је, мерачки, испијао ракију, погледа усмереног ка 
неуморном и пожртвованом Љубинку Балаћу. Још су били, 
поприлично далеко од Голубца, а Балаћ је извукао једну мре-
жу пуну као око. Задовољно се смешио. Амфору, полегнуту 
на бродске даске, свечано је усправио и ставио је на почас-
но место у заветрини. Излетео је један необуздани Квецал, 
жељан слободе, а још више женке, и тек, површно и на брзи-
ну, написао:

На земљи увек треба да буде један будан сањар, иначе 
би свет потонуо у ноћ.

Пристижући на најшири ток Дунава у Србији, Буда се 
одлучио да изађе на палубу. За оно кратко време колико се 
Љубинко нашао у бродској кабини, није успео да оствари 
своје обећање да ће причати о женама. Учинило му се да је за 
то дошла згодна прилика када се је Љубинко Балаћ извадио 
мрежу са прегршт кркуша.

– Сећаш ли се оне моје Антонине, балерине?
– Сећам се.
– Чини ми се да у ниједној жени, ни пре ни после ње, 

нисам видео особу која је говорила искључиво очима. Ми, 
заправо, нисмо ни говорили. Само смо се гледали и све нам 
је било јасно, у сваком тренутку за тих чаробних шест годи-
на.

Тада се у амфори завртело нешто много снажније него 
икад до тад. Излетео је још један Квецал обрушивши се на 
главу Буде Живовића. Тај, некако, посебни Квецал, није 
ништа исписивао по ваздуху, већ је оно што је требао да по-
ручи игром репа пренео у двогласје Љубинка Балаћа и Буде 
Жижовића:

Привлачност лепе жене не осећа само мушкарац, ле-
пом, односно жени се диви и жели је исто тако и жена као 
и мушкарац, јер је лепота позитивна животна сила, велика 
чињеница живота.

Без рукавица, прозеблих прстију, Љубинко и Буда ва-
дили су кркуше, потајно се надајући великим комадима дуго 
сањане рибе.
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– А сећаш ли се ти, Будисаве, оне моје црне муње?
– Сликарке Настасије Вукасовић?
– Ње!
– Ко се ње не би сећао.
– Пред њеном лепотом, све моћне војске би положиле 

оружје. Пред њом сам дотицао волшебне сање, пред њом до-
сезао небеске лире, љубио лепоте постојање, смиривао мете-
же и немире.

– Браво, песниче! – усхићено је загрмео Буда Жижовић.
– Поред ње сам сваки дан био опијен лепотом. После 

извесног времена та лепота је остала што је и била, али је 
попримила карактер вина, а вино доставља истину док 
охлађени шампањ лечи последице. Дан без вина - дан без 
сунца. Нешто мање од четири године ниједан мој дан није 
био без сунца.

Буда се на време сажалио на већ уморног Љубинка 
Балаћа и из воде извадио мрежу.

– Види ово! Види ово!
– Сомићи и уклије!
– Даааа, батоооо!
Наједном је небо изнад Дунава било царство јуж-

ноамеричких птица. Ниједна од домаћих врста није била 
ни близу те, сада омеђене територије, испуњене квецалима, 
који су излетали из амфоре као пчеле из кошнице. Иако их је 
било много, уредно усаглашеним плесом репова, исписива-
ли су заједничку мисао људи, неба, воде и птица.

Можда се на трагу лепоте жене и у жени буде исте при-
влачности. Завођење, драж и чар делују свеобухватно; толи-
ко су еротични да делују и преко оквира полова. Жена и сама 
уме да се диви својој лепоти. И деца усхићено посматрају 
лепу жену; вероватно и животиње не могу да избегну ову 
очаравајућу силу. Лепа одећа, значи бити привлачан као 
жена. Леп предео је магнетичан магнетизмом женске еро-
тике. Музика, боја,цвет, зграда, песма само су утолико лепи 
уколико подсећају на љубавну чар која струји из жене.

Наједном створена ужурбаност Балаћа и Жижовића, 
која је у себи носила смесу панике и страха, била је, пред 
вађење мреже затегнуте до пуцања, најсличнија извођењу 
пенала у судбоносној фудбалској утакмици. Балаћа је обли-
вао зној због зебње да промаши гол, а Жижовићев страх од 
примљеног гола био је јачи од погледа у мрежу у којој је ле-
жало мноштво кечига.

Радосни загрљај уз благо поскакивање, Љубинка Ба-
лаћа и Буду Жижовића поново су привели судбини нерас-
кидивог пријатељства којег може створити или рад који ће 
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омогућити преживљавање, или рат у коме је глава пријатеља 
једнако важна колико и сопствена. 

Амфора је усправно стајала на даскама палубе, без на-
знаке да ће се у њој икада више запатити нека нова мисао. 
Стајали су, Балаћ и Жижовић, још читав минут крај амфоре 
да би се скрушено окренули и пошли ка бродској кабини у 
којој су отпочели припрему за прављење гулаша од филета 
кечиге. Одабрали су вино, распоредили послове, пијуцкали 
и тек с времена на време погледали у амфору. Изнад кревета 
Буде Жижовића стајала је урамљена фотографија балерине 
Антонине, док је изнад кревета Љубинка Балаћа урамљени 
осмех сликарке Настасје Вукасовић одашиљао мирисе путе-
ног раја у смртничком врту.

Квецал их је погледао равно у очи, просто се залепив-
ши на стакло прозорске кабине да би полетео ка последњој 
женки излетелој из амфоре, која је била, већ, поприлично 
далеко.

Траг мисли чувеног мудраца дуго се задржао у ваздуху.
Женско тело поседује бескрајно више уља и управо је због 

тога лакше, ређе, генијалније, коначно и спиритуалније него 
мушко тело. Чаробност женске фигуре управо је директна 
последица безграничног богатства бујних уља. Да, ако неко 
жели да прибави сразмерно много непосредних искустава о 
уљима, тај не може уопште да изостави жену. Нека удахне 
само мирис женских усана и нека га само мало проанализи-
ра шта у њему постоји: лукавост, брбљање, изазов, злоба, 
отров, подлост, жудња. Све су то мали генији који кипте у 
мирису усана.

Дошавши надомак београдско-дунавског акваторија, 
атмосфера у бродској кабини Топчидерске ноћи постала је 
знатно смиренија, са много мање екстатичних излива за-
довољства. Гулаш од филета кечиге се појео, вино попило, 
али, амфора се поново задрмусала. Излетела је из ње пре-
лепа женка Квецала, са много јаркијим бојама које иначе не 
припадају женкама ове јужноамеричке птице.

Квецал је спорим летом творио на небу слику у обли-
ку књиге – уље на платну дунавске орасположујуће ведрине. 
Љубинку Балаћу се учинило да је то нека од слика Настасје 
Вукасовић, из периода у коме се припремала за једноставан 
живот самотног ствараоца, без пријатеља, родбине, мушкар-
ца и порода.

На дну слике богатог колорита, збиралишту вриштећих 
боја које собом носе страст ненаметљиве педагогије и старо-
времска светлост мудрачке дубине, стајала је читко исписа-
на посвета, примеренија књизи него слици: С поштовањем, 
Бела Хамваш.
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Рођен у Београду 30. септембра 1969. године. Пише поезију, 
прозу, књижевну критику, радио-драме, сценарије за филм, позо-
риште и телевизију.

До сада је објавио:
Збирке поезије: „Бензинска драперија“ (1994), „Идеолог свет-

лости“ (1997), „Неронове шибице“, (2003), „Поноћни извештаји“ 
(2006), „Прасак малих мисли“ (2009)

Романе: „Пошаст у гостинској соби“ (2002), „Игуанополис“ 
(2005), „Дијалог са хорозонтом“ (2008) „Боја старог злата“ (2012, 
награда Мали Немo.)

И књигу прича: „Крвни притисак и танга гаћице“ (2007.)
Живи и ради у Београду.
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милан радуновић

зло орање

ЗЛО ОРАЊЕ

Мој ђед зором оде да узоре ријеку.
У плуг преже краву сломљених рогова.
У врбаку чопор водених богова
сакрио тијела у тичију дреку.

Ђед се ваздан грби и гази таласе,
поскакује рало по камењу са дна,
посрће кравица знојава и гладна.
Задња свјетла дана над њима се гасе.

Ђед поред огњишта у одијелу спава,
изнемогла крава болује у штали,
рђа сву ноћ глође плуг и ружно бали,

ноћни скитач вјетар бразде затрпава.
Ђед отиђе зором да види орање,
Врати се са ријеке и руке му мање.

ЧЕСМА ТЕРАЗИЈСКА  

На Теразијама чесма. Млаз воде у њој гасне.
Около клупе и бетон. Шаренилом искри цвијеће.
Вјетар прашину витла. И носи шетаче касне.
На Теразијама мир. Трепере промрзле свијеће.

Над чесмом лебде зграде. Улице од смога масне.
Блудна поноћ се рађа. На кровове града слијеће.
Својим црним чарима. Скрива љубави страсне.
Бјеже мишеви слијепи. Од своје ноћничке среће.

Испод чесме је базен. Вода у њему се пјени.
По дну разбацан новац. За срећу, из доколице.
Уз сваки новчић жеља. Војници, усједјелице...



Пољубе ситан новац. Баце у воду и оду, безимени.
Пред зору га кришом скупе. Дјечаци са улице.
На длану бљешти влажан. Ко очи самоубице.

Милан (Василије) Радуновић, рођен је 14. јануара 1954. го-
дине у Вруљи, код Пљеваља (Црна Гора). Родитељи, просветни 
радници, премештани су, по директиви, на дужности по школама 
у Санџаку, тако да је основно образовање започео у Пљевљима, 
а завршио у Борчи, код Београда. По завршетку Прве београд-
ске гимназије „Моша Пијаде“, уписује студије на Електротехнич-
ком факулету, такође у Београду. По занимању је дипломирани 
инжењер електротехнике. 

Прве пјесме обајвљује у београдским листовима „Младост“ и 
„Студент“. Две прве награде, 1979. и 1981. осваја на манифестацији 
Ратковићеве вечери поезије за младе пјеснике, у Бијелом Пољу, по-
том 1984. и прву награду на Лимским вечерима поезије у Прибоју 
на Лиму. Награда је објављивање књиге пјесама „Дуг крви“. На-
редне године уврштен је међу десет најбољих пјесника – учесника 
манифестације „Вукови ластари“ у Лозници и Тршћу.

Живи и ради у Сомбору.
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zdenka feđver 

tri kratke priče

KUC, KUC

„Javi se baki“, kaže moja snaja, podiže priljubljenu majicu 
gore, spušta priljubljene helanke dole, ponosno nudeći golišavo, 
već dooobro zaobljeno gnezdo potomka mog potomka – i stavlja 
na njega moj dlan.

Bojažljivo, sa zrncem nelagode, kao zbunjeno mače, širim 
prste i ispitujem golišav, nepoznati teren.

Niko se ne odaziva.
Počinjem da se smeškam, kuckam na pupak koji je već 

veličine dugmeta na zimskom kaputu, ali stomak i dalje miruje.
Kao da je potomak osetio moju zbunjenost i odlučio da 

prestane sa „javljanjem“ – ali dišemo utroje. A moj sin, ispod oka, 
sve blaženo nadzire.

PITALICA

„Čestitamo bako! Kako se zove unuk?“
„Jug.“
„Kako?“
„Jug.“
„Kako?“
Kada sam konačno, posle nekoliko takvih dijaloga, shvatila 

da čestitari s potpunim nerazumevanjem tobož čuju ime, pri 
svakom novom susretu odgovarala sam: „Ulica Jug Bogdana!“

U našem gradu postoji ulica sa tim imenom i čestitari su 
radosno uzvikivali: „Bogdan?“

„Ne. Jug!“ – odgovarala sam.
I nisam morala ponavljati.
TAKO MI I TREBA

Nisam imala babu. Imala sam baku. Baka je – Baka! Nešto 



samo tvoje. Toplo, jedinstveno.
Baba je – baba!
Svaka baba koju srećeš na ulici, ali, jer pristojan si, tako je 

– ni ti ne oslovljavaš. Još manje, onu dobro znanu, iz komšiluka.
Iako sam, sigurna sam u to, svima na ulici već odavno 

baba, a bogme i u komšiluku, kada sam saznala da ću  biti i baka, 
zamolila sam svoju decu da to stvarno budem. 

I, postala sam.
Baka!
Kad god sin i snaja sa bebicom u naručju ulaze u moju 

kuću, čujem: „Zdravo bako!“
Kada god ulazim u njihovu kuću, čujem: „Evo bake!“
Eto, meni nagrade što su mi deca ispunila želju.
Gde je nestala mama?
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валентина чизмар 

трансцеденција и иманенција

Један је пут мистике, пут који каже да је трансценденција 
(схваћена као бесконачност духа) истинска само као има-
ненција, спуштена у стваран, природан, коначан свет духа. 
Као што киша мора пасти на земљу да би се циклус при-
роде, односно свеопшти закон света вечно остваривао. То 
спуштање је као време које не остаје само вечност, већ попут 
еманације Бога у виду послања Сина међу људе. Једина пра-
ва трансценденција је стога иманентност трансцендентног, 
у сусрету трансценденције са иманенцијом и у прожимању 
са човеком. Бог је и створио свет да би спознао себе у дру-
гоме. Да је Бог желео остати трансцендентан он не би ство-
рио ништа од створеног и не би жртвовао свог сина зарад 
љубави према човеку. 

Трансценденција је тако могућа као прожимање са чо-
вековим духом, свешћу, душом и телом, која пружа нови 
доживљај света онога ко је сретне. Као лагани трептај гале-
бовог крила који се лагано спушта крај обале и преноси тајну 
свог покрета са неба на земљу, спајајући тако два различита 
временска тока у један, уједињен а без провалије међу свето-
вима. 

Сваки сусрет са трансценденцијом у иманенцији чини 
један корак и помак свести више. Конкретност трансцен-
денције тј. иманенција трансценденције се у једном од об-
лика може сагледати као степен Лепоте. Лепота је једна 
конкретизација трансценденције. Лепо у природи и људски 
уређеном свету (свету културе, уметности и другим духов-
ним творевинама) представља степене „трансцендентно ле-
пога“ које се еманира у околном свету као што је људски или 
природни. Стога имамо два облика или лица лепоте – као 
лепо у природи и лепо које је настало људском продукцијом. 

Лепо дизајнирана столица је један облик те конкрет-
не трансценденције, један облик трансцендентне лепоте 
остварене у дизајну, човековој вештини стварања према 
замишљеном узору, а који у свакој репродукцији оставља 



ту изворну идеју из маште, чија идеја није само у сврхови-
том постојању за нешто или ради чега, већ да пробуди у 
доживљају свести искон трансцендентног смисла лепоте по 
себи. Зато је уметност, која тежи и мери се према ономе ле-
поме по себи, заправо тежња за истинским отелотворењем 
трансценденције у иманенцији. Свако навођење смисла ле-
поте у разлозима због тога, ради чега крије у себи сврху, а 
сврха је интерес и онда је ту реч о интересном допадању не-
чега и губљењу смисла лепоте. А без трансценденције, а кроз 
интерес у већини случајева делују у људском свету, тражећи 
увек неко образложење ради чега је нешто у односу на чо-
века. Сврхе и циљеви су запечаћени у људској свести већ 
одгојем и васпитањем, које увек има неки циљ, било трајан 
или ефемеран. Као што у животињској природи преовлађују 
животињски инстинкти, тако су у човековом свету, сврхе и 
циљеви, који крију мотиве и интересе један од покретачких 
нагона деловања, па у том окриљу није могуће достићи или 
сагледати лепоту по себи. 

Покретачки нагон кроз сврхе и циљеве, ипак, има свој 
прави смисао ако је повезан са трансцендентним смислом 
који учи како се опходити и владати у пољу сврха а да се због 
њих не западне у деструктивност, егоизам, стање сукоба и 
конфликта, или посматрање нечега као лепога под окриљем 
интереса. 

Владање собом је дициплиновано и достојно ношење 
самога себе које се остварује само усмерењем конкретности 
властитиог живота у правцу трансценденције именоване 
као добро, па се на практичном подручју лепота уједињена 
са добрим остварује као хармонија која јесте оно што је лепо. 
Склад, хармонија могли би бити један од показатеља извор-
не лепоте, лепоте по себи. 

Осим лепоте, постоји трансценденција добра по себи 
и истине по себи. Добро је још један облик трансценденције 
у иманенцији, али на пољу практичне сфере деловања, а ис-
тина још један њен облик на пољу сазнања. 

На крају крајева, ипак, увид у транценденцију лепоте 
даје основ и за добро деловање и за разграничавање истине 
од лажи, јер обасјава душу новим смислом и новом врстом 
разлога за властито постојање.

(2010)
/Одабрани одломци из књиге есеја

„Путешествије кроз светове: филозофски списи“/
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О ЈЕЗИКУ

Да ли се данас над језиком као говором и комуникацијом 
надвила нека сенка? Да ли језик постаје говор у празно, или 
има свог члана на који се односи, или су се значења речи 
и саме речи раздвојиле на две супротне стране, па се више 
нико међусобно добро не разуме?

У овом кратком запису полазим од тврдње о језику која 
се мало користи – језик као израз човечности. Та тврдња нас 
упућује на моралну димензију језика. 

Језик је израз, пре свега, човечности, јер нам откри-
ва суд и став човека, његово понашање, држање, одношење 
путем речи према другом човеку. Стога језик није само из-
раз мисли, осећања и стања душе. Језик као језик човечно-
сти јесте уобличен, промишљен и стилизован сходно наме-
ри и сврси. Јер, не можемо ми увек почињати тако у језику 
баналним односом: што на уму, то на друму. То је брзопле-
тост језика коју већина, недовољно смирених и одмерених, 
најчешће користе и још су поносни на своје успешно мерење 
језика и брзог „испаљивања“ некаквих неповезаних цели-
на које често истичу неутемељен и несигуран став. У таквој 
способности језика нема ничега сем афекта. Ту је језик само 
инструмент, средство да би се слушаоцу, саговорнику пре-
нео језичком игром нечији став у покушају на груб начин, на 
најосновнијем и најнижем чулном нивоу, без углађености, 
одмерености и процена, те се слушалац појављује као не-
опходни тумач ствари самог саговорника. Ту, уствари влада 
самовоља онога који говори, а поведен је афектом говорења 
као неком врстом афекта заповедања над другим и тако да 
се други потресе тим афектом и изманипулише у властите 
сврхе. Али ту где је језик такво средство и инструмент, он 
се крије од нас. Ту језик не постоји. Када језик служи као 
средство, ту нема ни трага од језика, нити истинског спо-
разумевања. Ту језик није језик. 

Осврнемо ли се на Витгенштајна, који тврди да је језик 
скуп језичких игара, ни са тим се не можемо сложити. Јер, 
језик није игра. А по Витгенштајну, језик изриче само изре-
циво – тј. оно шро припада сфери обичног говора и иску-
ства, а о ономе о чему се не може говорити (што премашује 
наше искуство и задире у метафизику, религију и слично), о 
томе се мора се ћутати. Међутим, да би се дошло до суштине 
језика или бар у томе покушало, тада морамо бити начисто 
с тим да у језику није реч о врсти језика, о његовој разноли-
кости, временском настајању, ширењу. У питању о језику ми 
тражимо његову сврху и шта је језик по себи када га схвата-
мо као израз човечности. 
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Једна путања тог одговора води нас у правцу конста-
тације да се може говорити и о учинку језика, о његовој спо-
собности да производи Добро у односу на људско делање у 
сфери праксе. Учинак којим језик производи Добро, један 
је вид његове човечности и ту смо на трагу одговарања на 
питање како је језик израз човечности. Посматран у так-
вом контексту, језик би се могао назвати делањем или ини-
цијатором делања. Та његова улога је динамичка, она је ак-
тус, а не само могућност, јер покреће људску вољу, мисао, 
рад. 

Ако је језик дело људске свести, што и јесте, развијене 
свести, додајем, и то пре свега дело људске свести, а не бо-
жанске, он је ту да има повратну спрегу човека са њим самим 
и постоји као једна од човекових сврха тј. постоји зарад чо-
века. Стога, истинска функција језика јесте да буде сврха чо-
веку, а не његов против-пол – средство. Језик је оно чиме чо-
век јесте човек, јер језик као артикулисани говор не срећемо 
у животиња. 

Језик је и духовна творевина, јер он није само матери-
јална, наиме, не постоји само као средство изражавања гла-
сова (тј. наука о језику није само фонетика) и као систем зна-
кова (који уједињава означено и ознаку). Језик је израз духа, 
а развијањем језика се омогућава да се на површину износе 
дубине духа, у мери у којој досадашњи ниво развоја језика, 
његова структура то дозвољава. 

Човеку коме језик служи само за просто механичко из-
ношење своје унутрашњости без присутне димензије мис-
ли, духовне изображености, запада на ниво животињског и 
језик је тада у служби простог брбљања и говоркања, онога 
чисто да се нешто прича и да се не остаје равнодушан пред 
причом другога. Мада, није увек прича са другим и разговор 
сведен на брбљање, али овај манир је најнижи ступањ служ-
бе језика човеку. 

Језик схваћен као израз човечности показује сврху ка-
да се користи у циљу дубљег упознавања човека, доводи до 
стања племенитости, разумевања, решења која воде у правцу 
мира и остваривања мирољубивих интенција човека у одно-
су на другог човека. 

Највиша улога језика остварује се управо кроз човекову 
спознају моћи језика која служи остварењу Добра. Човек тре-
ба да постане господар ове своје моћи, тј. језичке моћи како 
језик више не би био само просто умеће, техника, механизам 
манипулације. Ми јесмо све више у екстази комуникације, а 
не више у стању алијенације, како каже Бодријар, али чове-
кова алијенација баш се може десити у језику кроз борбу да 
појединац достигне властиту надмоћност. 
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Може ли човек бити руководилац свог језика, а да не 
потпадне под његове замке? Када то постигне, он је господар 
властитог природног и уједно духовног умећа. 

Очовечење језика у правом смислу, као говор у сврху 
досезања духа, извлачења духа на површину, као говор за-
рад конструктивног дијалога, толеранције и ширења љубави 
и мира, још је један путоказ у постизању достојанства онога 
бити човек. Стога, требамо да сазнамо шта је то језик како 
бисмо постали човечни.(2003)

ПРАВО НА БЕСМРТНОСТ
/Или: Тежња за недостижним/

Да ли је важно што смо се родили и ступили у живот? 
Када сами себи постављамо такво питање, за њим нужно 
следи и следеће: чему, зашто смо рођени? Чему овај свет који 
гледамо или слушамо, чему ужас од којег стрепимо услед не-
познатих исхода, ил’ очекивања најбољег? И од чега је сатка-
на та снага да се упуштумо у борбу за стварима до којих нам 
је стало, чак иако по страни изгледа као узалудно расипање 
снаге наше истрајности ка немогућем, и чему радост без 
јасног повода изненада, да се о њој може навести бар један 
сасвим и потпуно јасан разлог? Чему дан и ноћ у тако брзом 
смењивању појасева да је понекад и један пол супротности 
сувише кратак за проћи га ил’ дугачак за издржати, и чему 
човек у свему томе?

 Одакле та тежња да стално за нечим жудимо? Последњи 
основ те тежње за увек нечим зове се тежња за недостижним. 
Она је та која нас најинтензивније и чини чежњивима. И кад 
цвет цвета и расцвета се, његова је мука најпре како да от-
вори своје латице, а он опет и даље тежи за нечим више од 
простог отварања латица и ширења мириса. 

Није сва сврха у ономе што је речено да је сврха. И уза-
луд хоћемо да будемо одређени и прецизни када истичемо 
која је сврха овога или онога, јер ми само лутамо у тражењу 
одговора. Тај разлог оправдања постојања бића не налази се 
у њима самима, иако је нама, људима, својствено да тако мис-
лимо. То је само наша процена о начину живота свега што 
јесте као нечему што има сврху. Чежња као тежња дана јесте у 
чежњи да дође ноћ и престане са својим битисањем, а чежња 
је цвета нешто друго него да просто изнесе пред свет своју 
лепоту. И узалуд се некад дивимо свој раскоши земаљској, 
кад се после опет питамо: Чему тај бол пропадања, рађања, 
среће, немоћи, па усхићења, очајања, па висова и полета? 

И поред свега наведеног, не напушта нас чежња за бес-
мртним битисањем свег постојећег. И слава сваке велике 
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лирске песме, сваког најапсурднијег људског путовања или 
подвига да из пепела настављамо даље – извире из вере у 
бесмртност. А опет, с друге стране, није ли та чежња један од 
највећих болова због несавршенства постојећих бића и због 
њихове коначности? 

Чежња за бесмртношћу! Откуд та чежња? 
Погледајмо и видећемо да све што постоји не може 

бити самом себи циљ, оно увек хоће нешто више од самог 
себе, као и сам живот. До било ког степена да је развио своје 
снаге, он хоће изнад себе. Зато је та чежња у свему постојећем 
нешто и више од чежње и хтења да се просто буде у једном 
тренутку, тј. да се оствари овај или онај тренутак среће или 
ниво постојања. Један човек није циљ, он је само средство 
нечега што можемо именовати као „непостојеће“, пролаз-
но, или, с друге стране, нечега вечно постојећег, трајућег. 
А његов истински циљ као човека јесте бивстовање које га 
кроз скривену и често необјашњиву и непознату чежњу зове 
уједињавању са божанским. Разлог томе је што непостојеће 
не може бити циљ било чега постојећег, оно је чак нешто од 
чега све као да бежи – чак и цвет бежи од тога да буде само 
пупољак, а опет, када се расцвета – он иде на путу ка про-
пасти и тако хрли ка ономе ка чему истински не чезне – ка 
изгарању, нестајању. Све што јесте хоће вечно да траје, и кад 
имамо хтење то нас, у нама, буди хтење за бесмртношћу. И та 
чежња у цвету је његова чежња да поново настане. 

Тај закон вечног кружења и бежања бића од самих себе 
и скривања у нечем другом да би се остварила идеја о бесмрт-
ности јесте нада свега постојећег, особито човека да ће стићи 
ка месту своје чежње, да ће достићи потпуно савршенство 
у коме ће бити вечно код себе у потпуној самодовољности 
(грч. autarkeji, αúτάρκεια), спокојству ума, тј. атараксичности 
(грч. aταραξία) и аутономности без сусрета са нечим што ће 
му одузети то право. 
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Валентина Чизмар, магистар филозофије, рођена је у Врбасу 
(1979). Основне студије филозофије завршила је на Филозофском 
факултету у Новом Саду, магистарске студије на Универзитету 
у Источном Сарајеву, а докторску тезу ради на Филозофском 
факултету у Београду. Радила је као асистент-приправник 4 године 
на Одсеку за филозофију у Новом Саду, водећи вежбе из Увода у 
филозофију, Естетике, Савремене филозофије и других. Обајвила 
је до сада тридесет научних радова из области филозофије у 
разним часописима широм Србије (Архе, Тхеориа, Наслеђе, 
Свеске, МИОКО, Траг, Луча, Баштина, Светлост и други), као и 
зборницима, а такође пише поезију и есеје – филозофског усмерења. 
Прву научну студију „Ниче и афирмација живота“ објавила је 
2010. године у оквиру Задужбине Андрејевић из Београда, а исте 
године и прву збирку поезије под називом „Нити бића“ преведену 
на русински језик у издању Руског слова из Новог Сада. Књигу 
есеја под називом „Путешествије кроз светове: филозофски списи“ 
објавила је 2013. године у оквиру ИК Прометеј из Новог Сада. 
Тренутно ради у Библиотеци Данило Киш у Врбасу.
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dejan stojanović 

umetnik i rastvorena stvarnost

Ako na stvaraoca, umetnika (ili pesnika), gledamo kao na 
nekog ko svojom emocijom i mišlju uspeva da ostvari i održava 
kontakt sa univerzalnim duhom, onda se nameće zaključak da 
snaga vizije, izraza i stvaralačkog dostignuća, jeste proporcional-
na snazi nepatvorene emocije i misli (duha) u sadejstvu s univer-
zalnim duhom iz kojeg crpi svoju snagu, znanje i inspiraciju.

Ukoliko se usudimo da na stvaraoca (bilo koje vrste) gle-
damo na ovaj način, onda se možemo usuditi da tvrdimo da je 
ovakav stvaralac neka vrsta radara u kojem se stiče i prelama vre-
me. Njegove emocije i misli su membrane, ili pokretači, njegovog 
duha, i one ga drže u stalnom kontaktu s univerzalnim duhom. 
Ostrašćen, očuljen (naoružan) na neobičan način, ovakav stvara-
lac uranja u slojeve pritajene stvarnosti; doziva skrivene svetlo-
sti, otkriva nedostupno, budi svet uspavanih boja koje pred njim 
izranjaju kao kaleidoskopski snimak opšte duše.

Bavljenje umetnošću, kao i naukom, podrazuma život na 
ivicama suština, iza praga pojavnosti; neprestano dolaženje na 
sam prag tajne, istine; uvek novo počinjanje i odgonetanje; pribli-
žavanje središtu kao izmičućem i nedostižnom cilju ali kojem se, 
uprkos tome i upravo zato, teži. Čežnja za dosegnućem krajnjeg, 
isto kao u filozofiji, nauci ili religiji, ali na drugi način i drugim 
sredstvima, prisutna je i u umetnosti. Ovakva motivacija, koja je 
u svojoj biti akrotizam, karakteristična je za filozofiju i religiju, ali 
se podrazumeva i u kosmogonijskoj dimenziji umetnosti, poseb-
no poezije.

Na ovaj način, stvaranje pretpostavlja život na rubu provali-
je. Opasnu igru sa zabranjenim voćem, iz koje igre umetnik izlazi 
ponekad kao pobednik jer uspeva da ukrade deo istine utisnute u 
daleku srž (univerzalni duh); deo zarobljenog neba koje dočarava 
tek u plamtećem dodiru s apsolutnim. 
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RASLOJAVANJE STVARNOSTI 

Niti stvarnost počinje tamo gde upućuju naša čula, niti se 
tamo završava. Ali taj isti svet pojavne, i one dublje, nevidljive, 
stvarnosti žestoko se reflektuje i očitava na umetnikovom radaru. 
On je u nekoj vrsti konflikta sa stvarnošću na koju su naviknuta 
čula, i o kojoj govore čula. Tamo gde, kod drugih, postoji gra-
nica, on vidi prolaz u beskraj; tamo gde drugi ne vide granicu, 
i upravo zato zastaju zaslepljeni beskrajem, on je uspostavlja da 
bi osmislio taj isti beskraj, mrak, ili prazninu. Sve ovo goni ga 
ka nadčulnosti. Čvrstina prirodnih oblika njemu je sumnjiva, što 
ga čini nemoćnim (ili je u tome njegova moć) da razazna jasne 
granice, ili da ih vidi tamo gde ih drugi vide. Doživljava svet više 
u prelivima, opijen njegovom tajnom. Tajna je njegov opijum. 
Ovim opijumom on oseća strujanje nevidljivog fluida koji spaja 
stvarno sa nestvarnim, san dana sa javom noći. Na ovaj način, 
on je pod podjednakim uticajem senzacija proisteklih iz ovakvog 
doživljavaja, koliko pod uticajem običnijeg, ili uobičajenog, čul-
nog doživljaja.

Čovekov odnos prema svetu i predmetima koji ga okružuju 
određen je čulima i svešću, ali i svešću oblikovanu paradigmom 
– definicijom. Ova definicija, ili paradigma, ponekad je tačna, ali 
često nije; ponekad koristi, ponekad smeta. Čovek, iako ima slo-
bodu, istovremeno je rob i trenutka i istorije, svoje biološke svesti 
i svesti uslovljene društvom i istorijom. Ovakva (ovako shvaćena) 
paradigma čini ga nemoćnim da probije granice zadate forme, 
zadatih zakona, te time i same stvarnosti pa je stoga definiše u 
skladu s funkcijom svakog pojedinog predmeta ili objekta (inte-
resovanja). Ali umetnik se suprotstavlja ovako shvaćenoj defini-
ciji, tipologiji i sveopštoj funkcionalizaciji. U suprotnom, guši se 
njegova sloboda, kao izvor kreativnosti, i on ostaje pred zavesom 
dubine, a njegova je želja da je otvori. Ovo otvaranje neprekidno 
se vrši pred njegovim unutrašnjim okom. Stvarnost se rastvara, 
raslojava u bezbroj mogućnosti i varijacija svoga sastava. 

Umetnik prati nagoveštaj dubine koja je potpora njegovom 
traganju. U trenutku jake stvaralačke koncentracije, kada su čula 
krajnje napeta, javlja se (osećaj) nova, izoštrena čulnost. Pred 
umetnikom iskrsava čudesni svet spoznaje, otkrovenja, kao nje-
gova najjača hrana, ali ostaje, najvećim delom, neizrečen. Kako 
izreći neizrecivo? Intuicija se upravo bavi neizrecivim. Neki ose-
ćaji i istine ostaju na nivou neobjašnjivog daha, ili duha, koji opija 
um, ali se suprotstavlja obliku i izrazu; izmiče. Verovatno zato 
što je intuicija ključ za tajnu, ključ kojim joj se prilazi, kojim se 
ona otkriva i dočarava, ali ne, ili ne u dovoljnoj i konačnoj meri, i 
ključ izraza te iste tajne ili stvarnosti. 

Umetnik se trudi da otme od prirode one njene prostore, 
bolje reći vanprostornost koja je, možda, tajna i za nju samu, na-
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merno ili ne. U ovim sferama, ili slojevima stvarnosti, priroda je 
crna rupa za nepokorne. Uprkos tome, hrabri letači suočavaju se 
sa snagom ništavila i snagom lepote, da bi iz takvog ništavila izašli 
oplemenjeni lepotom kao jedinim i pravim smislom. Nešto od 
ukradene istine, ukradene stvarnosti, ipak, uspevaju da prenesu. 

Između privlačećih i odbijajućih polova njihov je put, nji-
hova vrednost, njihova ukletost, ali i njihovo izbavljenje i isku-
pljenje. Iako prljeni varnicama nedokučivog, ne posustaju. Suo-
čeni s univerzalnom i ličnom ništavnošću, nalaze smisao i tra-
ju. Veruju prirodi koja ih neprekidno iskušava. Veruju kretanju 
koje se suprotstavlja potmulom topotu gladne dubine koja skriva 
samo ništavilo. Po strani, usamljenici na visovima koje su sebi 
izgradili. Iako oni plaćaju cenu svoje izdvojenosti, kao da ta cena 
i nije prevelika ako se suočimo sa psihologijom ljudskih rezer-
vata i programa uslovljenih paradigmom propisanom od čoveka 
čoveku. 

 
INSPIRACIJA I ZANOS

Inspiraciji prethodi aktivan život u mnoštvu vidova i ona 
je oformljenje, ili izraz, pritajenih misli i emocija koje prolaze 
kroz neopisive lavirinte da bi se u jednom žestokom trenutku sa-
moorganizovale u sklad koji se, do određene mere, prihvatljivim 
doima; ponekad i bez prerade ili dorade. Na stvaraocu je da, či-
nom stvaranja, ostvari kondenzaciju doživljaja u umetnički oblik. 
Vrednost dela nagrađuje ovakav poduhvat ili trajnim životom 
dela ili njegovim zaboravom. Životna turbulencija je privreme-
na, a život vrednosti večan. Lepota zaslužena teškoćom, i sreća 
merena ovakvom lepotom, veće su od sreće lažne udobnosti i pri-
vidnog mira.

Inspiracija, u početku, sama posećuje umetnika; kasnije, 
umetnik nju pronalazi. Inspiracija i zanos, kao Dioskuri duše, 
u nerazdvojivom su jedinstvu i preplitanju. Inspiracija je iskra; 
zanos je stanje. Ako se rodi, inspiracija svoj život nastavlja kroz 
zanos. Možda bi se moglo reći, ako bismo želeli da putem poređe-
nja bolje prikažemo ili da putem ovih fenomena identifikujemo 
druge, da je inspiracija – osećanje; zanos – emocija; memorija 
– znanje; aktivno znanje – misao; ideja – razumevanje. Ideja je 
misao misli; ideja nagoni misao da misli i razume. Logika, kom-
binatorika, analitička veština... Sve ovo zajedno čini imaginaciju; 
i bez svega ovoga aktiviranog nekom čarobnom formulom, nema 
pravog i vrhunskog stvaranja. 

Mada je stvaranje moguće zamisliti bez inspiracije, bez za-
nosa nije moguće zamisliti nijednu vrstu stvaralačkog rada. Iako 
nije prihvatljiva ideja o umetniku kao pasivnom medijumu kroz 
koji samo treba da procuri božja promisao, ipak ga je nemoguće 
zamisliti bez ovog ključnog svojstva. U biti motivacije jeste in-
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spiracija, pa makar ona bila neprepoznatljiva, jer entuzijazam je 
neka vrsta inspiracije, a to hrani motiv bilo koje vrste. 

Tek u produktivnom spoju mnoštva elemenata, ,,iracional-
nih“ i racionalnih, stvara se osnova za veliko umetničko ili nauč-
no delo. Tek u stvaralačkom zanosu, nekoj vrsti transa, može se 
doći do neslućenih kombinacija i spregova do kojih se u čisto tre-
zvenom stanju svesti ne može doći. Tek u ovom, naizgled opije-
nom stanju, moguće je otrežnjenje. Određena vrsta pijanstva ko-
jom se zarađuje veći stepen trezvenosti. Vodič kroz ovaj svet jeste 
intuicija hranjena idejama i emocijom, koja, istovremeno, služi 
kao njihova hrana. Na kraju, misao preuzima ulogu organizatora, 
artikulatora proizvoda ovakve svesti, intuicije i emocije, dajući im 
konačan, jasniji i opipljiv(iji) oblik. Ali pravi katalizator, ili kanal, 
između univerzalne duše (svesti), i sopstvene emocije i misli, je-
ste intuicija (koja krije ideju). Umetnik na ovaj način uplovljava 
u beskrajni rezervoar opšte duše i putuje njenim bespreglednim 
prostranstvima; budi uspavane emocije i misli koje su, u ionako 
iluminantnom stanju zanosa već pravi ključevi i odgovori, fenjeri 
nad osvojenim beskrajem. Ne samo na početku, nego i na putu, 
u procesu stvaranja, sevaju svetlosti zahvalnih i nepredvidivih 
emocija (inspiracija).

Ovde se radi se o nekoj vrsti alhemije ili čuda. (,,Rastroj-
stvo čula“ za kojim je Rembo težio.) Umetnička magija priziva 
ugašene i još nedozvane horizonte. Umetnik postaje čarobnjak 
koji, svojom veštinom i naukom, nevidljivo zgušnjava u vidljivo, 
zarobljavajući ga i ovekovečavajući amalgamom svoje umetno-
sti. Kao što fotografija krade vidljivi trenutak od zaborava, tako 
umetnost krade nevidljivu stvarnost, iznoseći je na svetlost i da-
jući joj oblik. Umetnikova veština i snaga mere se njegovom moći 
da ponudi što uverljiviji i trajniji izraz i oblik ove stvarnosti. Nje-
gov pravi cilj i jeste da stvori delo koje ga nadilazi, a to postiže 
ukroćavanjem stvarnosti. 

Napomena: Ovaj esej je napisan 1985, a konačno uobličen  
2008. Prvi put se pojavljuje upravo ovde, u časopisu ,,Dometi“, jer 
do sada nikada nije bio ponuđen za objavljivanje.

Dejan Stojanović, pesnik, esejista, filozof, publicista, i poslovni 
čovek, rođen je u Peći 1959. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Prištini. Objavio je knjige pesama: „Krugovanje“, tri 
izdanja 1993, 1998. i 2000; „Sunce sebe gleda“, 1999; „Znak i njegova 
deca“, 2000. „Tvoritelj”, 2000. „Oblik“, 2000. “Ples vremena”, 2007. Knjigu 
odabranih intervjua „Razgovori“, 1999. Knjiga je nagrađena nagradom 
Rastko Petrović Matice iseljenika i Udruženja književnika Srbije za 
intelektualni angažman. U pripremi su za štampu njegove prve tri knjige 
pesama napisane na engleskom, „Poljubac tame i svetlosti“, „Sve žene u 
jednoj“ i „Ples zvukova“. Od 1990. živi u Čikagu. 
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тихомир петровић 

поетика женског писма

Будући да књижевност коју пишу жене подразумева не 
само поетску, него и родну категорију, може се говорити и о 
неким њеним специфичностима на садржинском, идејном и 
формалном плану. У редовима који следе, управо је учињен 
слаб покушај да се укаже на неке њене карактеристике.

Пре свега, жена даје печат рађању. Материнство, 
произвођење бића, стварање јесте њена, каже Ниче, гени-
јалност и њено место у историји. Живети, за жену, значи 
рађати, чувати живот, давати се. Стуб породице и извор 
подршке члановима домаћинства, она је биће које хуманизује 
и персонализује свет. Жена је носилац свете дужности.

У покушају да се нађу поетичке црте женског писма, 
имају се у виду женска телесност и плодност и сви атрибути 
од природе јој поклоњени. Написано је читко и јасно да је из-
вор женског писма у женском телу. „Пиши себе. Твоје тијело 
се мора чути (...) Жена треба да пише искуством тела“, каже 
у Смеху медузе ауторка Елен Сиксу (Cixous, Hélène). Ова ау-
торка песничко умеће доводи у везу са језичко-телесним 
као женским идентитетом. Присна повезаност писања са 
телом негира схватање о креативном акту као искључиво 
еманацији духа.

Женскост, материнство, доживљај који прима и рађа, 
јесу дате које предупређују стваралачки концепт, поетику и 
стил. Урођеност пола не губи се у стваралаштву. Скреће се 
пажња и на околност да су ауторке запажених уметничких 
резултата живеле одвојеним животом, без порода и брачне 
заједнице.

Најдубљи стваралачки доживљај је женски.
Познато је да су вербалне способности (разумевање 

речи и њихова спретна употреба) развијеније у жена него у 
бића супротног пола; женска деца, узгред, науче раније гово-
рити него мушка.

Грешност, као највећа квалификација жене, по преда-
њу, води порекло од Еве. И готово сви грчки филозофи 
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имали су негативан став о жени. У средњем веку, она је 
заробљеник религије и моралних забрана, маргинализована, 
а у доба просвећености – недорасла и без права која имају 
мушкарци. (Као први документ који доказује неки њен ста-
тус у грађанским срединама помиње се Декларација права 
жена и грађанки из 1791. године.) Феминистички покрет, у 
својој првој фази (1830-1930), разобличава многе предра-
суде и успева да издејствује неке законодавне одредбе које 
жене приближавају мушкарцима. Жена више не грца. Њен 
глас је све кристалнији и одлучнији. Окончањем борбе за 
равноправност и „деколонизације“, жене се својим личним 
способностима, делом и умећем, легитимишу као активни 
чиниоци у најширем смислу речи. Сентенца: „Ако се сви 
људи рађају слободни, како да се све жене рађају као робиње“, 
(п)остаје сликовит документ једног доба. („Жена је била“ – 
„каже Бебел – „робиња, пре но што је ропство пронађено“.) 
Женска интуиција и таленат ослобађају жену подређености 
и било какве зависности.

Књижевност је дуго сматрана мушким умећем. Друшт-
вена инфериорност, недостатак образовања и осећање 
узапћености, били су препрека женском роду за бављење 
многим делатностима од општег значаја, међу којима је 
књижевна уметност. Жене су, упркос свему, оствариле ос-
ведочени продор у литературу и заузеле у њој ујамчено ме-
сто. Постоји известан континуитет њиховог занимања за 
књижевно стваралаштво. Неке су, у тешким и мучним тре-
нуцима, осетиле потребу да жицом у везу искажу „сву буру 
љуту душе и тела свога“. (У старој средњовековној српској 
књижевности први пут се помиње као књижевница, за своје 
време образована, деспотица Јелена, касније монахиња 
Јефимија, српска мученица и везиља бола и туге). Песничке 
руковете, који припадају највишем виду нашег усменог пес-
ништва: „Смрт војводе Кајице“, „Невјера љубе Грујичине“, 
„Косовка девојка“, „Смрт војводе Пријезде“, испевале су 
песникиње. 

Међу првим списатељицама најчешће су биле учи-
тељице. Лист Јавор (1891) бележи да се преко сто посестрима 
по перу окушало да изрази властита осећања, мисли и слике. 

Узев дијахронијски, написано женском руком егзисти-
ра ван читалачке перцепције, потиснуто као непостојеће, 
неретко неовереног ауторства. Између два светска рата, 
женски књижевни ентитет се препознаје као историјски и 
књижевнокритички дискурс. 

Ауторова душа је, писао је Толстој, најважнија за 
уметничко дело. Између просечних дела женска су боља и 
интересантнија, каже овај руски романописац. Осетљивија, 
осећајнија и с развијеним смислом за лепо, жена је готов 
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стваралац и песник. Небројене белетристичке творевине 
сведоче о њеној снажној инвенцији, дубокој аутентично-
сти и особеној сензибилности, те чињеница да је међу нај-
читанијим књижевним ствараоцима, равноправна са муш-
ким писцима. Творци завидног поетичког потенцијала, оне 
ће се особито наметнути у доба постмодернизма.

У критичкотеоријским текстовима допушта се и мо-
гућност успостављања извесне диференцијације између жен-
ског и мушког писма. Разлика произлази из природе пола, 
назора, психологије, искуства и околности под којима жена 
живи и ради. Најопштије, женском писању су својствени: 
лиризам, страственост, осећајност и немир, природа, тело, 
пасивност, ћутање, срце, осећања – а мушкој: култура, дух, 
активност, реч, интелект, усредсређеност, концизност, по-
узданост, трезвеност, хладна прорачунатост, неспособност 
за грозничавост и занос, скептичност, заједљивост. Славица 
Гароња Радовановић пише: „Све што је у књижевном делу за 
мушкарца споредно, у женској визури постаје и јесте глав-
но.“ 

Ипак, l’éctriture féminine не подразумева ауторов пол 
већ поетски проседе. Женску естетику конституише личност 
жене писца, њене мисли, емоције и доживљаји, лепота и чи-
стота тона, нешто друкчији израз, зацело, ослобођен упли-
ва традиционалне, односно мушке креативности. Латентна 
интенција показује се у одступању од мушких стандарда и 
конструкције које су успоставили култура и општи односи 
у друштву.

Женску компоненту писања, као посебну употребу 
језика, карактерише поетика отвореног и крајње искре-
ног исповедања, необузданост, прекорачење свих ограда, 
универзалност и обавезност, (не)потискивање нагона, не-
савладана животна енергија. Истанчаност и наговештај су 
најближи њеном поетском бићу. Подсвест је фактор који 
„води мисао“ и управља рукописом.

У исто време, у стваралаштву уметника женског рода 
све је мање „женске“ поезије, мање од очекиваног. Има у 
њему разума, акције, воље, снаге, нечег мушкобањастог и 
свега што се, по навици, приписује мушком стваралачком 
чину. Ослобођене предрасуда које спутавају, поетесе нуде 
нешто изузетно, самостално. Женска уметност није више 
слика и прилика осетљивости и осећања, свет срца, цвећа, 
каранфила и славуја.

Оно што се погодбено одређују као елементи тематске 
структуре, еманира из унутарњег живота, сентимента, еро-
са, мисли и женског доживљаја. Исповедање властитог Ја, 
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љубав као најзанимљивије људско искуство и егзистенцио-
нална подлога људске среће, свеприсутна је тема. (У Старом 
завету читамо једну од најлепших песама икада написаних 
„Песма над песмама“, која опева сву лепоту и савршену љубав 
између мушкарца и жене.) Осећање незадовољства и тежња 
ка идеализму, природа у свим њеним лепотама, једнако су 
песнички мотиви жена-писаца.

О природи књижевног стваралаштва говори се тек 
уколико се има у виду језик који даје легитимитет свакој 
књижевнокритичкој подели. Теза о језику као дискурзив-
ном моделу искључиво у поседу жене, његово дефиницијско 
одређење, само по себи је проблематично књижевнотеоријско 
питање. Одбија се схватање о постојању медија који би изра-
жавао искључиво феминистичку визију света.

 Па опет, узев са противног становишта, женски стил 
је друкчији у односу на мушки и довољно изразит да се могу 
одредити нека његова синтаксичка својства. Посреди је 
медиј предодређен кодовима рода које успоставља култура 
и друштво.

Полази се од исправне претпоставке да је женски иди-
ом повезан „пупчаном врпцом“ са женским телом и њеном 
сексуалношћу – као што је мушки израз (l’écriture masculine) 
повезан са природом мушке снаге и мушке сексуалности.

Које су карактеристике женског стилског проседеа? 
Отвореност, чулност, емотивност, аутоекспресивност, 

осетљивност за нијансу, самотност, променљивост, вишез-
начност, снажна метафоричност. Као унутарња организација 
и стилски поредак нарочито се издвајају нерационал-
ност израза, противречност, неочекиваност, хијерархијска 
неуређеност, нелинеарност, неконцентрисаност на одређене 
мисаоне целине.

Стилу женског ока, као опоненту мушке, традицио-
нално изражајне форме, тело „није предмет него постаје сам 
облик говора, материјалност звука која се спаја у једно с не-
сталним и отвореним значењем“ (Е. Сиксу).

Фалусоцентричном схватању супротстављена је тврд-
ња да женско тело, насупрот мушкарчевом, „има више него 
једно еротско мјесто, због чега њена сексуалност каракте-
рише разноврсност, вишестраност, обилност“, пише Зденко 
Лешић и наставља: „Жена има сексуалне органе мање више 
свуда. Она налази ужитак готово на сваком мјесту. (…) 
Географија њеног ужитка је разноврснија, вишеструка у раз-
личностима, сложенија, суптилнија него што се опћенито 
сматра“ (...) „Женино уживање у сексуалности због тога није 
једносмерно и директно, никад напросто није једно. А то се 
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преноси и у њен језик, у синтаксу. Као ни у њеној сексуално-
сти, тако ни у њеном језику није привилегирана једност, једно 
значење, један смјер смисла (…) Њене су ријечи протурјечне, 
помало луцкасте са становишта разума, нечујне за свако-
га ко их слуша с већ припремљеном координатном мрежом, 
с разрађеним кодом при руци. Јер у ономе што говори, бар 
кад се то усуди, жена непрестано додирује себе. Она стално 
мало искорачује у страну с мрмљањем, ускликом, шапатом, с 
реченицом која би остала недовршена“. 

На крају, женски рукопис у његовом графичком појму 
речи бива препознатљив по заобљеним потезима, неугаоним 
везама, одмереностима у форми и темпу писања, у постојању 
континуираног притиска и „зонама“ које асоцирају на богат-
ство емоција.

Феминистичка књижевна критика је настала из ака-
демског феминизма као друштвеног и политичког покрета 
и феномена који у себе укључује хуманистичке дисципли-
не, пре свих социологију, психологију, филозофију, историју 
уметности, уопште области духа које проучавају културу. 
Подстицај је, природно, нађен у науци о књижевности и у 
разноврсним књижевним теоријама, као што су психоана-
литичка, структуралистичка и теорија деконструкције. Сва 
расположива знања која се тичу жене, у најширем смислу 
речи, јесу од значаја за поимање природе женске писане 
речи.

Књижевнокритичка мисао, профилисана све препоз-
натљивијим развојем феминистичке мисли, усредсређена је 
на схватање, анализу и тумачење текста, на језик и изражајна 
средства са аспекта женског искуства. 

Теоријска полазишта јесу белетристичка реч из жен-
ске перспективе. Сагледава се ауторка, њен идентитет, 
психологија, искуство, друштвени положај и језик. Посреди 
је теоријски дискурс који, независно од интелектуалне кри-
тике у целини, разјашњава „везу између текстуалности и сек-
суалности, књижевних врста и врста полних разликовања, 
психосексуалног идентитета и утицаја културних ауторите-
та“. 

Тумачење овог вида белетристичког конструкта коре-
спондира са емоционалном, чулном повезаношћу, с телом и 
еротиком. Интенција је књижевне критике да препозна црте 
женског текста, открије оно што објективно припада њему, 
не супротстављајући га тексту мушког ствараоца. „Женом се 
не рађа него постаје“ – открива Симон де Бовуар (Simon de 
Beauvoir) у тексту „Шта је жена“ (1949).
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Упркос свему, уверљивији су аргументи који доводе у 
сумњу посебност женског писма. Јер, констатовано је, по-
етику женског писма не одређује биологија, што жена доно-
си рађањем, већ култура, друштвени миље и све регуле које 
детерминишу људско биће.

Жена аутор пише као уметник: ни жена ни мушка-
рац. Стваралаштво је енергија узајамног деловања два пола 
у једном бићу. „Једнополно стваралаштво је увек јалово: 
женско се изрођава у отрцану простодушност и сентимен-
талност, а мушко стваралаштво – у исто тако отрцану 
задатост и тенденциозност“ (Михаил Епштејн, М. Н. Эп-
штейн). 

Надилазећи свако ограничење, отворена за све утицаје 
и традицију која не познаје полну диференцијацију, она кре-
ира без присуства властите природе, неутралним стилом, 
као и мушкарац. Препознатљиво је јединство супротности 
мушко – женско.

Литерарном видику који досеже до најопштијих тема 
и мотива, до снажних израза и дубоко личних осећања не 
даје се заслужно признање. Женско стваралаштво је, држи 
се, „кратког даха“. Насупрот претпоставци да су „креа-
тивни мушкарци обично појачано женствени, јер тра-
же инспирацију, омекшавају себе за њен продор одозго“ (М. 
Епштејн), не-мушко имплицира на другоразредно, нелично 
и неизражајно. „Све што је велико, створено је без женског 
пера, женског длета и женске кичице“, Јован Дучић.)

На крају. „Не може се дефинисати начин женског 
писања (une pratique féminine de l’écriture); то је немогућност 
која проистиче из саме његове суштине, те ће тако остати 
и у будућности, јер се та делатност не може истеоретиса-
ти, не може се затворити, не може се подврћи правилима, 
што не значи да не постоји! Али, она стално прекорачује на-
чин говорења подређен власти фалусоцентричног система, 
она је увек и увек ће бити тамо где не допире филозофско-
теоријска доминација“ (Ана Бужињска, Михал Павел Мар-
ковски, Књижевне теорије XX века, превела Ивана Ђокић- 
Сандерсон, Сл. гласник, Београд 2009, стр. 457). 
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ferenc želji i vladimir jerković 

analiza diskursa i narativa

APSTRAKT: Analiza diskursa jeste kvalitativni me-
tod usvojen od strane socijalnih konstrukcionista. Iako je 
analiza diskursa nešto što praktikuju psiholozi, ovaj metod 
ponajviše je zastupljen u sociolingvistici, te filozofiji i nauci 
o jeziku. Diskurs se odnosi na šire područje lingvističkog 
izučavanja različitih proizvoda komunikacije. Mada anali-
za diskursa može predstavljati jednostavnu dekonstrukciju 
teksta i svojevrsnu interpretaciju, ovaj kvalitativni istraži-
vački metod ipak otvara, kako ontološka tako i epistemo-
loška polja, u kojima se može kretati značenje. Narativna 
analiza predstavlja uvid u hronološki saopštenu priču, sa 
fokusom na način ređanja elemenata i sl. Implikacije nove 
paradigme koja se javlja uz pojavu analize diskursa i nara-
tiva, ne samo da je rezultirala socijalnim konstrukcioniz-
mom, kao postmodernom instancom unutar akademskih 
krugova, nego je ponudila i novo viđenje socijalno konstu-
risane stvarnosti. Pored postojanja različitih pristupa koji 
naglašavaju jedne ili druge aspekte jezika, svima je zajed-
ničko viđenje jezika kao socijalne interakcije unutar druš-
tvenog konteksta u koji je diskurs uronjen. 

KLJUČNE REČI: diskurs, analiza diskursa i narativa, 
jezik, socijalni konstrukcionizam.

UVOD

Sve značajnije mesto u savremenoj psihologiji, sociologiji 
znanja, socijalnoj psihologiji, filozofiji jezika i lingvistici zauzi-
ma analiza diskursa i narativa. Nagli porast velikog broja knjiga 
objavljivanih, te posvećenih diskurzivnim i narativnim pristupi-
ma dokaz su ovoga trenda, a ovi pristupi preuzimaju vodeću ulo-
gu u okvirima kvalitativne metodologije. Ne možemo reći da od 
njenog osnivanja nije vladala pozitivistička struja u psihologiji, 
no sedamdesetih godina dvadestog veka jedan broj autora uočio 
je da je ova struja u krizi, odnosno da je psihologija ovako zasno-
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vana zapala u krizu (Gergen 1996), ali da je moguće i začeti novu 
viziju rekonstruisane psihologije. Kako bi se ova različitost do-
voljno istakla počelo se sa upotrebom pojma paradigma, pojma 
preuzetog iz filozofije nauke, a novo shvatanje je nazvano novom 
paradigmom. Pri reči o prethodnoj pozitivističkoj struji Hare 
(Harre 2001) navodi: „Slične ideje su se javljale u gotovo svakoj 
deceniji od sredine devetnaestog veka. Mogu se naći u Vuntovoj 
volkerspsychologie (Wundt 1917 − 1926), u Diltajevoj ideji gei-
steswissenshaft (Dilthey 1985), a pre svega u radovima Vilijema 
Šterna (Stern 1925) i Lava Vigotskog (Vygotsky 1962)“. 

Ono što je ponuđeno kao novo i sveže jeste jedna funda-
mentalno različita koncepcija znanja koja je dovela u pitanje 
osnove pozitivističke psihologije: empiricizam, objektivizam i hi-
potetičko-deduktivne metode. Navešćemo nekoliko definišućih 
karakteristika ove nove paradigme: (a) istraživanja sprovedena u 
stvarnom svetu, (b) isticanje centralne uloge jezika i diskursa, (c) 
procesualno shvatanje života i istraživanja kao skupa dinamičkih 
akcija, (d) bavljenje osobama i individuama pre nego statistikom 
i varijablama (Smith, Harre & Van Langenhove 1995). Po Pote-
ru (Potter 1996), ovakav pogled i definišući momenti stvaraju 
okvirnu sliku o novoj paradigmi, ali pri tome ostvaruju privid 
homogenosti i utisak da tu postoji jedna nova paradigma, koja se 
može neutralno i objektivno definisati. Ovde moramo naglasiti 
da je ova paradigma zapravo u svojoj suštini plastična, odnosno, 
da obuhvata niz autora, iz raznoraznih naučnih disciplina, i oku-
plja veliki broj različitih teroijskih i metodoloških pristupa koji se 
samo na jednom širem meta-teorijskom nivou mogu označiti kao 
nova paradigma. Posebno mesto u okvire nje zauzimaju diskur-
zivni i narativni pristupi, ukratko, sve ono što paradigma znači 
jesu zapravo naučni postupci proučavanja jezičkih struktura, kao 
skup teorijskih pretpostavki koje leže u osnovi tih i takvih postu-
paka. Jasno je dakle, da se istraživači koji se vode ovim pristupom 
ne bave svetom stvari, spoljašnjim objektima i fenomenima, već 
upravo jezikom, ili naučnim ili čak laičkim opisom i objašnje-
njima tog sveta. Analitičarima diskursa jezik je ta stvarnost koja 
zavređuje naučni poduhvat. I sam čovek, kao aktivni saznavalac 
i predmet saznavanja pripada svetu jezika,on jeste proizvod, od-
nosno, proizveden je jezikom.

 
POREKLO DIKSURZIVNIH I NARATIVNIH PRISTUPA

Ovaj jezički zaokret (Stojnov 2005) nastao je i započet u ra-
dovima nekoliko filozofa, a među prvima i najistaknutijima bio je 
Vitgenštajn (Wittgenstein). U poznom razdoblju svog stvaralaš-
tva, Vitgenštajn kao najveći i najnužniji posao filozofa označava 
kritičku analizu korišćenja jezika (Wittgenstein 1980). On, nai-
me, polazi od pretpostavke da jezik sačinjavaju brojne teorijske 
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i diskurzivne pretpostavke diskurzivnih i narativnih pristupa u 
psihologiji, a sve su to sredstva koja se mogu različito upotreblja-
vati. Značenje reči određeno je njihovom upotrebom, što impli-
cira da imaju mnoštvo potencijalnih značenja, koja se određuju 
konkretnim kontekstima i pravilima kako da se upotrebljavaju, a 
ne nekakvom suštinom koju označavaju. Ovakav sistem pravila 
upotrebe reči, koji određuje funkciju, a time i značenje, u okviri-
ma toga sistema, Vitgenštajn naziva jezičkom igrom. Prema tome, 
jezik je moguće posmatrati kao bezbroj jezičkih igara, koje znače 
i predstavljaju samostalne sisteme sa sopstvenim gramatikama. 
Otkrivanje okolnosti u kojima se određeni govorni čin odigrava 
zadatak je koji Vitgenštajn poziva da se obavi.

Malopre pomenutu nestalnost značenja jezičkih sredstava 
ističe i Žak Derida (Derrida), poznati i istaknuti poststrukturali-
sta. Derida (Derrida 1974) prihvata učenje lingviste Ferdinanda 
de Sosira (Saussure 1966), koje je dovelo u pitanje tradicionalno 
shvatanje da naspram reči kao znakova stoje određeni objekti sa 
kojima bi ti znaci bili u „organskom“ i nužnom odnosu ontološ-
ke identičnosti. Sosir, nasuprot ovome, iznosi zaključak da reči 
upućuju na pojmove kao apstrahovane klase, koji su i sami zna-
ci. Tako naspram znakova, koje Sosir naziva označiteljima, stoje 
opet znaci – ono što je označeno. Veliki pomak u odnosu na kla-
sično shvatanje jezika on je načinio konstatacijom da je odnos 
između označitelja i označenog proizvoljan, arbitraran. I Derida 
osporava, vrlo smelo, to shvatanje o stalnosti pojmovnih struktu-
ra kao entiteta koji su određeni prisustvom i predstavljaju tran-
scedentnu stvarnost. Ovakvo shvatanje, iako čini okosnicu čitave 
zapadne filozofije, Derida naziva logocentrizmom i zaključuje 
da su centriranost i potraga za izvornim značenjem onoga što je 
označeno, posledice tradicionalne dominacije govornog jezika 
nad pisanim, jer se prilikom govora stvara iluzija jedinstva znaka 
i označenog, a govornik se percipira kao agens kom se obraćamo 
za izvrono i „istinsko“ značenje iskaza. Sa druge strane, kada smo 
suočeni sa pisanim tekstom, možemo otkriti problem autentič-
nosti značenja, odnosno, uvideti kako se neposrednost prisustva 
značenja gubi. Deridino mišljenje je da to ne ukazuje na nesavr-
šenost pisanog jezika, već na ontološko odsustvo iza semantičkih 
struktura, čije postojanje počiva na promenjivom odnosu razli-
kovanja između reči kao označitelja, u nestalnim igrama znače-
nja koje u svojoj potpunosti bivaju vidljive u susretu sa tekstom. 
On predlaže posebnu vrstu metode dekonstrukciju, koja bi trebala 
da oslobodi označitelje od nužne vezanosti za označeno i poka-
že kako se značenja označitelja pomeraju i preoblikuju u odnosu 
prema drugim označiteljima, od kojih se razlikuju, a ova razlika 
je zaslužna za određivanje značenja. Dekonstrukcija je vid isto-
rijske lingvističke analize koja treba da pokaže specifičnu praksu 
u kojoj se dovode u odnos određeni označitelji, prakse koja je 
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proizvela privremene, kontekstualizovane i relativne semantičke 
strukture. Izostavivši mnoge, ovde moramo navesti još jednog 
značajnog autora čiji su radovi imali dalekosežan uticaj. Reč je 
o Mišel Fukou (Foucault), francuskom filozofu poststrukturalisti 
(Fuko 1998; 2005). Fuko je istraživao istorijske okolnosti konsti-
tuisanja preovlađujućih semantičkih struktura zapadne civiliza-
cije, a posebno je bio zainteresovan za načine strukturisanja su-
bjektivnosti. Njega je moguće smatrati i za jednog od prvih anali-
tičara diskursa, jer gotovo celokupan njegov rad ticao se primene 
metoda: arheološke i genealoške. O njegovom doprinosu i uticaju 
koji je ostvaren biće reči u kasnijem delu ovoga rada.

Analiza diskursa i narativa predstavlja novi metodološki 
projekat zasnovan na novijim i skorim shvatanjima iz filozofije 
nauke. Ovakva naučna paradigma polazi od relativizma i plura-
lizma i naučnih i istraživačih referentnih okvira. Sažeto rečeno, 
osnovna ideja relativističkog stanovišta sadržana je u stavu da je 
znanje o svetu uvek posredovano određenim sistemom ukorenje-
nih vrednosti, uverenja o prirodi sveta i čovekovog bića, moralnih 
i socijalnih normi, odnosno da sve to uvek pripada jednoj per-
spektivi, viđenju koje obezbeđuje značenje onoga što se posmatra 
i u izvesnom smislu konstituiše. Različite teorije odražavaju ra-
zličite predstave različitih svetova, od kojih svaki ima sopstvene 
unutrašnje kriterijume procene teroijskog znanja, te ih stoga nije 
moguće objektivno porediti, a ni tvrditi da se odnose na jedno 
isto stanje stavri, a sve to ukazuje na njihovu epistemičku i meto-
dološku nesamerljivost (Couvalis 1997). Iz svega ovoga može se 
zaključiti da se ovakvom paradigmom želi istaći da je neophod-
no uvažiti pluralizam semantičih okvira, njihovu ravnopravnost 
i nemogućnost redukcionizma, odnosno, ispitati ontološke i epi-
stemološke postavke ovih okvira kod svake pojedinačne teorije.

ODREĐENJE POJMOVA DISKURS I NARATIV

Iako je diskurs donekle isproblematizovan pojam, možemo 
ipak navesti da se jedno od najstarijih značenja odnosi na proces 
ili sposobnost rasuđivanja. Većina rečnika će opisati diskurs, za-
pravo izjednačiti ga sa pojmom konverzacije ili govorne razmene 
između ljudi, nasuprot pojmu intuicije. U lingvistici diskursom 
se smatra jezička jedinica veća od rečenice. Sa druge strane, a pre-
ma shvatanju socijalnih konstrukcionista diskurs se može odre-
diti kao „interpretacioni sistem; kontinuirani proces stvaranja 
značenja i njegovog javnog cirkulisanja, ...skup značenja, meta-
fora, predstava, slika, priča, iskaza koji zajedno proizvode odre-
đenu verziju događaja“ (Ber 2001:83). Ovome navedenom slično 
je i shvatanje diskursa kao sistema iskaza koji konstruišu objekte 
(Parker, 1992; Fuko 1998), te proizvode subjekte kao određene vr-
ste osoba. Podvrgavanje određenim društvenim praksama i moć 
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ove diskurzivne prakse, posebno je obrađena u Fukoovom radu, 
(Fuko 2002). Ipak, ono zajedničko za sva ova određenja diskur-
sa, jeste shvatanje da je priroda diskursa konstruktivna, odnosno 
diskurs konstruiše objekte, proizvodi određenu varijantu, verziju 
događaja i prihvatljive načine mišljenja i ponašanja. 

Kako narativ predstavlja drugi ključan pojam, neophod-
no je napraviti jasnu granicu među njima. Taj je pokušaj teško 
ostvariv (Brockmeier i Harré 2001), a u svedočanstvu tome stoji 
i činjenica da u većini rečnika narativ jeste objašnjen kao vrsta 
diskursa. U Vebsterovom rečniku (Webster’s Third Internatio-
nal Dictionary 1966: 1503) narativ se određuje kao priča u kojoj 
se govori o sledu događaja koji su značajni za osobu koja priča i 
osobu koja sluša. Nešto preciznije određenje narativa daje Sar-
bin (Sarbin), koji je prvi upotrebio taj termin: „U svakodnevnom 
engleskom jeziku pojmovi narativ i priča se preklapaju. Priča je 
simbolizovani prikaz radnji ljudskih bića koja ima vremensku 
dimenziju. Priča ima početak, sredinu i kraj. Priču drže zajedno 
prepoznatljivi obrasci događaja koji se nazivaju zapletom. Sre-
dište konstrukcje zapleta jeste ljudsko predviđanje i pokušaj ra-
zrešenja“ (Sarbin 1986: 3). Kako bi utvrdili da li je nešto narativ, 
mnogi autori se rukovode sledećim navedenim kriterijumima: 
(a) da li ima početak, sredinu i kraj, (b) da li je orijentisan prema 
prošlosti, (c) da li je linearan i ima sled, (d) da li ima zaplet, (e) da 
li ima smisla za onoga koji sluša (Denzin 1989: 37). 

Ovde prikazana određenja predstavljaju najčešći način 
upotrebe ovih pojmova. Međutim, oba pojma imaju jedno opšte 
prihvaćeno značenje i upotrebu, a razlikovanje između diskursa 
i narativa završava nekakvim stanjem konfuzije u kojem diskurs 
poprima obličje narativa, a narativ se pojavljuje kao čista forma 
diskursa. Uzevši ovo u obzir, oba pojma treba posmatrati kao tač-
ke u kontinuumu koji se prostire od nadindividualnih matrica 
značenja, preko socijalnih i ličnih konstrukcija koje osoba bira da 
bi osmislila svoje iskustvo, sve do kognitivnih struktura intrizič-
nih pojedincima. Treba neizostavno navesti i da se narativ, a za 
razliku od diskursa, odnosi na, i podrazumeva postojanje osoba 
i zapleta koji se razvija u toku vremena, te da pojedina shvatanja 
diskursa zanemaruju agentivnost osobe, dok narativ podrazume-
va mogućnost konstrukcije ličnih značenja. Možda najkonkret-
nija distinkcija jeste ta, da je kod diskursa naglasak na proizvod-
nji društvene prakse, dok je narativ u većem obimu usmeren na 
osmišljavanje ličnog iskustva. 

ANALIZA DISKURSA

Dok je diskurzivna psihologija ipak i dalje psihologija, unu-
tar ove nove paradigme, a u vezi onoga što se navodi u ovome 
radu, moramo istaći da je shvatanje diskursa o kojem ovde govo-
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rimo nastalo izvan granica psihologije. Samom Fukou nisu bili 
svojstveni načini ramišljanja o metodologiji, procedurama, uzor-
cima, a on svoja istraživanja nije nazivao analizom diskursa, ali 
arheologija znanja i genealogija mogu se svrstati u takvu jednu 
analizu (Ber 2001). U svakom slučaju njegova istraživanja su po-
stavila okvir za najdominantije i prestižne pristupe analizi diskur-
sa. Kod njega i nailazimo na tu distinkciju da pojedinac predstav-
lja rezultat diskurzivne prakse sprovođenja disciplinujuće moći 
(Fuko 1997; 2005), dok diskurzivni psiholozi jednostavno vide 
delatnika koji se služi diskursom. Fuko ističe da značenje, pa i 
nastanak bilo kog iskaza, ne zavisi od namere subjekta i naglašava 
da iskaz predstavlja diskurzivnu tvorevinu, koja je podložna kon-
stantnim transformacijama i diskuntinuitetima, takođe.

Kada govori o strategijama i tehnikama socijalne interakcije 
Fuko o njima govori kao disciplinama i opisuje njihove elemente: 
postupke sistematskog hijerarhijskog nadzora nad ponašanjem 
pojedinca, normativne procene tog ponašanja i kaznene mere 
koje imaju za cilj saobražavanje ponašanja normi, kao i postupke 
ispitivanja (Fuko 1997). Ovde je reč o svojevrsnom mehanizmu 
neprekidnog nadzora i vežbanja aktivnosti, koji uključuje sve 
osobe i reprezentuje instrument sprovođenja moći nad ljudima. 
Kako moć postoji samo u odnosu, Fuko te odnose moći poisto-
većuje sa diskurzivnom praksom (Fuko 2005). Za krajnji cilj te 
disciplinujuće moći on navodi kontrolu i iskoristivost telesnih 
aktivnosti, odnosno donekle pojednostavljeno rečeno, postizanje 
optimalnog odnosa između potčinjenosti i visoke produktivnosti 
tela. Kroz praksu sprovođenja moći dolazi do proizvođenja su-
bjektivnosti, a ono uz disciplinovanje koje se vrši kroz diskurse 
znanja, i nauke, predstavlja okosnicu Fukoovog proučavanja.

Postoji grupa autora koja sledi fukoovsku tradiciju i nastav-
lja model genealoških istraživanja, ali postoje i oni koji nužno ne 
prate ovaj model. Pa opet i ovi autori vezuju svoj rad za Fukoove 
teorijske postavke i pojmove. Sa obzirom da Fuko „nije pružio 
vodič kako raditi genealogiju, istraživači su usvojili metode koje 
se međusobno razlikuju. Ono što je ipak zajedničko svima jeste 
primena Fukoovih pojmova diskurs/moć/znanje kao referentnog 
okvira za tumačenje podataka“ (Carabine 2001: 268−276). Kod 
onih kod kojih su metode zanovane na genealogiji izdvaja se Par-
kerov (Parker) pristup analizi diskursa. Iz prvog principa, koji 
navodi da se diskurs ostvaruje kroz tekst, Parker (Parker 1992) 
izvodi dva koraka i navodi: (1) tretirati objekte analize kao tekst, i 
(2) istražiti konativna značenja kroz neku vrstu slobodnih asoci-
jacija. Ovaj autor, naime, polazi od poststrukturalističke ideje da 
„autor“ ne može biti izvor i arbitar pravog značenja teksta, odno-
sno, da objekti analize nemaju fiksirana značenja. Diskurs je za 
Parkera koherentan sistem značenja, a implikacija ovog principa 
je mapiranje slike sveta koju diskurs predstavlja. Parker traga za 
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istorijskim poreklom diskursa, no to nikako ne znači da analiza 
diskursa mora imati karakter genealoškog istraživanja, a pone-
kad je istorijski kontekst, vremenska dimenzija nastanka diskursa 
data samo u naznakama, gde istraživač može odustati od istraži-
vanja u pogledu porekla diskursa i nastaviti istraživanje, posebno 
razmatrajući tri pomoćna principa i njihove implikacije, jer se 
ove odnose na političke dimenzije analize diskursa. Ovde vidimo 
Fukoov uticaj, a o principima o kojima je reč Parker izvodi neko-
liko zadataka analize, o kojima ovde nećemo posebno govoriti. 
Uopšteno rečeno, Parkerova analiza bi trebalo da bude vrsta ak-
cionog istraživanja, u kome se unutrašnja organizacija diskursa i 
njegov odnos sa drugim diskursima dovodi u pitanje, te svakako 
predstavlja jedan per se emancipatorski projekat.

IMPLIKACIJE NOVE PARADIGME

Ako se bаr u nekoj meri može prihvаtiti dа je diskurs nešto 
što nudi, pružа okvir u kojem ljudi mogu rаzumeti svoje i tuđe 
iskustvo i ponаšаnje, tаdа to implicirа jednu vаžnu činjenicu, a to 
su uprаvo odnosi moći koji se jаsno uočаvаju premа gledištimа 
socijаlnokontrukcionističke meta-teorije, prema kojoj jesu nešto 
esencijаlno i strukturаlno dаto kroz „dominаntni“ diskurs. Na-
ime, osobа jeste korisnik diskursа. Kаko su socijаlni konstruk-
cionisti smeli dа dekonstruišu ono očigledno bez obzirа nа po-
sledice tih sаznаnjа, oni često nаilаze nа problem rаzumevаnjа 
dihotomije kojа postoji između određenih snаgа koje vlаdаju čo-
vekovim ponаšаnjem. Problemаtične dihotomije zа ovаj teorijski 
prаvаc jesu i one koje se tiču аgensnosti, relаtivizma, stvаrnosti i 
istine, čijа složenost nаmeće teorije srednjeg obimа. Vivijen Ber 
(Ber 2001) u Uvodu u socijalni konstrukcionizam nаvodi proble-
me sа individuаlizmom kojimа se bori socijаlni konstrukcionistа 
u pokušаjimа dа objаsni dа tzv. ,,metodistički individuаlizаm“. 
Autorka vrlo znаčenjski i ilustrаtivno citira Sаmpsonа (Sampson) 
koji piše da trаdicijа konformizmа u аmeričkoj verziji socijаlne 
psihologije, nа primer, jаsno svedoči o nаčinu nа koji istovre-
meno shvаtаmo osobnost i negujemo nezаvisnost ,,Tu verziju 
osobnosti nаzvаo sаm sаmodovoljnim individuаlizmom...To 
opisuje kаrаkter čije jаsne grаnice odvаjаju jаstvo od drugih i 
koji je, zаhvаljujući tome, sposobаn zа nezаvisno funkcionisаnje“ 
(Ber 2001: 44). Prema tome, identitet bi mogаo dа bude i 
аlteritet protumаčen i shvаćen kаo zbir jаstаvа koje u koheziji 
nаlаze mesto u pojedincu i kojimа se on služi mаnifestno kаo 
,,interpretаtivnim repertoаrimа“, kojimа postiže određene ciljeve. 
Pri reči o ovakvoj dekonstrukciji, navešćemo da Derida (Derri-
da 1974) piše dа u svаkoj stvаri i svаkoj oznаčenoj stvаri koju 
oznаčаvа neki oznаčitelj prvotno trebа sаgledаti štа tаj oznаčitelj 
sve ne oznаčаvа. Jer u svаkoj stvаri i pojmu nаlаzi se prisusutvo 
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određene konstrukcije–viđenjа te stvаri, аli i gomilа preostаle 
redundаnce, u kojoj Deridа nаlаzi odsustvo svegа onogа što tа 
stvаr nije ili čime ne može biti oznаčenа. Ipak, ovo poslednje je 
problemаtično, jer oznаčitelj može vremenom dа poprimа drugi 
topos u svesti, te dа oznаčаvа nešto drugo, а ne sаmo svojstvа 
kojа su mu prvobitno bilа zаdаtа. Pozivаjući se nа leksikonski, 
rečnički model, Sаrup (Sarup) zаključuje dа se jedni oznаčitelji 
mogu objаsniti i dobiti znаčenje sаmo od drugih oznаčiteljа, 
čime opet dolаzimo do cirkulаrnosti rаzmišljаnjа. Ako se pove-
žemo nа Deridine ,,binаrne suprotnosti“, u kojimа jedаn termin 
uvek dobijа privilegovаniji položаj od svoje suprotnosti, ondа 
dobijаmo socijаlne konstrukte tipične zа ideologiju u najširem 
zаmislivom obličju. I kаo što Hаreovo (Harre 2001) ,,grаmаtičko 
jаstvo“ izdvаjа ovu dimenziju u nаstаjаnju i nestаjаnju ličnosti, 
ovа pojаvа i dаlje ostаje kаko ontološkа, tаko i epistemološkа 
po svojoj prirodi. Božović vredаn citirаnjа kаže: ,,Jezičku аuto-
nomiju prаti pаrаdoksаlnа i drаmаtičnа nаpetost jezikа koji 
nаstoji dа krči put do mišljenjа, i pored togа što nije u mogućno-
sti dа gа аdekvаtаno kаzuje“ (Božović 1997: 57). Ovim rečimа, а 
u odbrаnu stаvа o nepostojаnosti i nepostojаnju konzistentnog i 
koherentnog sistemа koji dokаzаno prethodi društvenoj struktu-
ri, Božović (Božović 1997) pristaje, kаo Keli (Kelly 1955) koji je 
osnivаč psihologije ličnih konstrukаtа, na ideju dа se ljudskа bićа 
bore dа orgаnizuju i dаju smisаo svom iskustvu, а dа reči tu ne 
govore nikаdа dovoljno. Bilo kаko bilo, jezičke posledice ostаju 
stvаrne i čulimа i rаzumu dostupne, te bi se stremljenjа onih koji 
sebe prepoznаju kаo socijаlne konstrukcioniste trebаlo usmeri-
ti kа onim problemimа koji već prepoznаti stoje neobjаšnjeni, 
moždа upravo ,,nesаvršenošću jezikа“, kao radnim nazivom za 
nedokučivost ovoga fenomena. Hаjdegerovа (Heidegger) tvrdnjа 
dа jezik nije pukа tvorevinа nаše govorne delаtnosti, jeste ne-
što nа štа se socijаlni konstrukcionizаm pozivа kаdа tvrdi da su 
ljudi govoreni jezikom upravo kao što i govore jezikom. Kada je 
zа Hаjdegerа govoriti o jeziku verovаtno još teže nego li pisаti 
o ćutаnju, tаdа možemo naslutiti implikaciju kvalitatvne metode 
analize diskursa u obličju jedne postmoderne orijentacije koju 
nazivamo socijalni kontrukcionizam.

Definicijа diskursа kojа je često pominjаnа u literаturi u 
vezi sа socijаlnim konstrukcionizmom jeste dа je diskurs sistem 
iskаzа koji konstruiše objekаt. Nаime, diskurs postoji u odnosu 
nа skup znаčenjа, predstаvа, metаforа, pričа, iskаzа, slikа i sl. Ni 
jednа definicijа diskursа nije potpunа, аli ovim određenjem jаsno 
je dа se u odnosu nа pomenuti skup i određenа verzijа dogаđаjа 
proizvodi. To pretpostаvljа dа svаki objekаt, dogаđаj, osobа i td. 
mogu biti okruženi većim brojem rаzličitih diskursа. U Socijаlnoj 
konstrukciji stvаrnosti Džona Serla (Searle 1995) pronаlаzi se 
stаnoviše dа su društvene činjenice diskurzivne tvorevine, te dа 
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postoje sаmo ukoliko postoji jezik, dok su proste činjenice tаkođe 
jezikom obuhvаćene. Jezik postoji kao osnovni konstituent 
socijаlne stvаrnosti, а instistucionаlne činjenice zаhtevаju jezik 
koji je i sаm po sebi institucijа, tаko dа je jezik logički prethod-
nik institucijа. Pojedini istaknuti filozofi jezika i sociolingvisti, 
pisali su o i mislimа koje su zаvisne od jezikа i činjenicаmа koje 
zаvise od jezikа. Tu se izdvаjа stаnovište dа je društvenа stvаrnost 
omogućenа postojаnjem jezikа, zbog njegove osobine, dа upo-
trebom ,,simboličnih аlаtа, poput reči, koje po konvenciji znаče 
ili predstаvljаju nešto iznаd sebe sаmih“ (Searle 1995: 106), tvori 
institucionаlne činjenice. Ovde ćemo se osvrnuti na Tomsponove 
(Thompson 2003) reči kojimа on u Morаlnoj pаnici rаzjаšnjаvа 
Fukoovo shvаtаnje moći u smislu diskurzivne političke instаnce 
i kаže da moć kruži nа svim nivoimа društvа, i to nа ,,kаpilаrаn“ 
nаčin, а ne jednolinijskim, lineranim sledom. Glаvni predmet 
mikrofizike moći u Fukoovom modelu jesu orgаni nаdzorа. Oni 
su u centru borbe između rаzličitih formаcijа moći / znаnjа, pа se 
uprаvo nа tim orgаnimа primenjuju tehnike regulаcije. Rаzličite 
diskurzivne formаcije i аpаrаture dele, klаsifikuju i registruju 
orgаne nаdzorа zаvisno od režimа moći i ,,istine“. Dakle, socijal-
ni kontrukcionizam nije još jedna teorija istine, već sinteza sta-
vova i zapažanja brojnih post-strukturalista, za koje, ako ćemo 
taksativno da navedemo važe sledeće pretpostavke: pretpostavka 
nepouzdanosti znanja: epistemološki relativizam; socio-kulturna 
i istorijska specifičnost shvatanja sveta; društvo kao osnov zna-
nja: socijalni supstrat znanja; integralnost znanja i društvenog 
delanja. Pri reči o socijlanom konstrucionizmu oramo navesti i 
sledeće kriterijume oko kojih se grade bezmalo sve poststruktu-
ralističke teorije, a to su: antiesencijalizam i antirealizam; jezik 
kao preduslov mišljenja i oblik društvenog delanja; interakcija, 
društvene prakse i procesi (Marinković 2006: 31−39). 

ZAKLJUČAK

Diskontinuirаnost jedne sociološke ili sociolingvističke 
teorije ne morа je učiniti kvаlitаtivno bezvrednom. Uprаvo iz 
togа rаzlogа smаtrаmo i dа ovаkvo socijаlno konstrukcionističko 
shvаtаnje društvene stvarnosti, uloge jezika, identitetа i ličnosti 
može imаti zаpаžen uticаj nа univerzum pojmljenjа fenomenа 
kakvi su jezik, sloboda, ličnost i psiho-socijаlni identitetа kаo 
аltruistički determinisаne vrednosti. Smisаo koji socijаlni diskurs 
dаje životnoj prаksi i koji je prevаshodno stvаrа, u socijаlnom 
konstrukcionizmu jeste istаknut i može dа se čini ekstremnim, 
ali kаko se sličnа opаžаnjа pronаlаze i kod drugih аutorа koji po 
Berovoj nisu socijаlni konstrukcionisti, ondа to znаči dа se ovа 
teorijа provlаčilа kroz dugi niz preovlаđujućih nаučnih аksiomа 
koji su se jаvljаli još u nаjrаnijoj istoriji kod velikih аutoritetа 
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nаučno-filozofskog promišljаnjа. Ovo zаpаžаnje je krucijаlno 
zа opstаnаk i ustаnovljenje socijаlnog konstrukcionizmа, a 
ukidаnje indiferentnosti koje postoje među nаučnim discipli-
nаmа uzrokovаlo je nečim novim. Ono lаtentno, ono što je rаz-
dvаjаlo pojedine nаučne metode i predmete, sаdа čini dа se oni 
morаju retroаktivno opozvаti, kаko bi jedno sensus communis 
shvаtаnje napokon bilo uskrаćeno zа monopol koji uživа u nаšoj 
svаkodnevnici.
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маја медан 

проблем субјекта у песништву  
јована зивлака

Проблем субјекта у песништву Јована Зивлака није се 
дао заобићи у сваком озбиљном говору о овој комплексној 
поезији, иако се ниједан рад експлицитно не бави овим 
питањем. Разлог за то је чињеница да је проблем субјекта 
у песништву Јована Зивлака заправо проблем читавог 
устројства његове поетске стварности. Немогућ је говор о 
субјекту који за собом не повлачи питање односа моћи и 
знања, историје и аисторије, који не отвара питање веровања 
у порекла и сврхе, каузалност, логику и разум, неутрално 
опажање, питање језика и стварања, који не иницира и про-
блематику бога у постмодерном времену.

I ПОСТУТОПИЈСКИ СУБЈЕКАТ 

Субјекат поезије после смрти утопије налази се пред 
тешким задацима. Оште постмодернистичко децентрирање, 
критика метафизике субјективитета и бег од сваког лого-
центризма прете да постмодерно заиста постане, како каже 
Ернест Гелнер, „мета-блебетање ком нема краја“1. „Ако пес-
ник инсистира на иронији, персифлажи, пародији, сарказ-
му, аутоиронизује и аутоестетизује сопствени чин, онда је 
потребан велики напор да се очува имплицитна идеја да је 
креативна свест у стању да буде рефлексивна“2, сматра Вла-
димир Гвозден у поговору антологије Девет српских пес-
ника. Из које тачке је могућа субверзија? Какав индивиду-
ум омогућава Бадјуов догађај? Шта карактерише субјекат 
поезије Јована Зивлака?

Постструктуралистичка дијагноза смрти субјекта не 
значи и његову сахрану: субјекат поезије Јована Зивлака ин-
1 Ернест Гелнер, Постмодернизам, разум и религија, прев. Силва Меж-

нарић, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2000, стр. 55.
2 Владимир Гвозден, Девет српских песника, Адреса, Нови Сад, 2012, стр. 
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тегрише у себе драму прихватања и отпора идеологизова-
них структура језика и стварности, симултану афирмацију 
и негацију делујућих система моћи. Тиме се избегава чиста 
афирмација моћи која води у нови/стари конзервативизам, 
рестаурацију традиционалног песништва и миметизовање 
идеолошких образаца који се самопотврђују кроз форму 
уметности, а са друге стране избегава се и потпуна негација 
моћи која завршава повратком метафизици. Постмодерни 
фрагментарни субјекат уроњен је у иманенцију3 из које гово-
ри: „Без чистилишта иманенције нема ни трансценденције 
која води из поретка. То је прихватање трансценденције 
одоздо“4. Тако, када говоримо о субјекту у поезији Јована 
Зивлака, ми заправо имамо у виду два субјекта: Алитисе-
ровог субјекта који је настао субјективизацијом, односно 
потчињавањем идеологијским апаратима (произведени 
субјекат) и рефлексију слободног субјекта који деконструи-
ше Бодријарову културу „хиперреалности“ са тотализујућим 
режимом симулакрума који празни знакове и нивелише раз-
лике.5

II ДЕЗИДЕНТИФИКАЦИЈА ИЛИ ФЕТИШИЗАМ ПРЕДМЕТА

Јован Зивлак посредством субјекта историје (идеоло-
гије) тежи да дође до субјекта aисторије (који је структура 
нове утопије). Песник заправо тежи ослобађању субјекта/
објекта, тежи укидању појма који се уметнуо између чове-
ка и света, а то оствараје фетишизмом предмета: „oна је она 
сама. oна је сама она. има ли светије/ речи која истовреме-
но погађа и издаје. има ли ведрије/ помисли о свету, он је 
он сам, он је сам он.“ (Мачка) - свака ствар је једнака самој 
себи (начином организације стиха песник додатно наглаша-
ва везу између „речи“ и „помисли“ провоцирајући њихово 
поистовећивање), док су све ствари изједначене у општости 
постојања. „Јер, иако се чинило да је/ нешто друго/ њен бог 
ме је/ прескачући хитро преко кућног прага/ намигнувши 
шеретски/ намах враћао тамо одакле сам пошао“ (Мачка), 
песник деконструише палимпсесте симулација као идео-
логизоване конструкције. Концептуално, у поезији Јована 
Зивлака то се иницира на два начина: или строго појмовном 
поезијом која се завршава аутоиронијом, или наглашеном 
материјализацијом која се аутодеструише, остављајући пред-
мет сведен само на сопствену егзистенцију. „[К]о дође први 
у предности је“ (Опсадно стање), сусреће истину која није 
3 Доказ за то је наглашена веристичка тенденција која се препознаје у сав-

ременом српском песништву. 
4 Алпар Лошонц, Отпор и моћ, Адреса, Нови Сад, 2012, стр.27.
5 Најал Луси, Постмодернистичка теорија књижевности, прев. Љиљана 

Петровић, Адреса, Нови Сад, 1999, стр. 103.
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посредована, односно није произведена. Пол Вејн, у својој 
књизи Да ли су Грци веровали у своје митове сматра да ста-
ри народи нису имали традицију него је на месту традиције 
била истина. Таква збиљска истина „не усклађује се с нечим 
другим већ са самим собом, те не говори нешто друго поред 
себе саме, већ оно што говори то и јест, а оно што јест то и 
говори“6. Тако поезија Јована Зивлака ревитализује субјекат 
који у изворној суспрегнутости свих ствари може бити само 
субјекат-објекат у настајању.

Нужност разградње човекове одомаћености у све-
ту на плану поетског језика значи одрицање од придева: 
„довољно је/ рећи постојим и без придева красних“ (Дакле 
боговски ручак). Придев, као облик преиначавања, угро-
жава субјекат. Он остаје споља, он је одраз немоћи која се 
инструментализује. Такође, придев није само једнообразни 
додатак стварима  који се очитава из њих самих, него је и 
метафора за све злоупотребљене конструкције које су про-
изводи синтетичке активности човека, и које хетерогено и 
проблематично своде на хомогено и трансцендентално (сви 
метанаративи којих се постмодернизам непорециво одре-
као). Када постоји, придев у Зивлаковој поезији мора да уки-
не сопствену зависност од именице на коју се односи и да од 
ње преузме самосвојно значење (дакле он постоји у облику 
поимениченог придева, придевске именице или привидног 
додатка који на неком апстракнијем нивоу успоставља своју 
значењску аутономију). Тако је проблем субјекта у поезији 
Јована Зивлака, пре свега везан за његову ревитализацију, за 
успостављање и откривање оног што Спиноза назива conatus 
који је и напор, као афирмативна сила постојања, али у исто 
време и жеља, Платонов и Фројдов Ерос. Оно „ја јесам“, које 
је отуђивано кроз различите механизме моћи, сада треба по-
ново да буде освојено. Остварити афирмацију бића у недо-
статку бића, што је задатак Спинозине етике, циљ је до ког 
Јован Зивлак долази концептуално посредством поетских 
слика. 

Ревитализација субјекта-објекта подразумева укидање 
субјекта као неутралног посматрача али и укидање објекта 
као одређеног поља које се отима динамици постајања 
и претвара у статичан битак. То захтева и постмодерну 
деконструкцију веровања у сврхе и порекла као линеарних 
и центрираних нарација: „приче о пореклу/и сав тај терет/
ти завежљаји недоумица/те посуде у којима здушно чувао 
си/наук о животу и учење о сенкама/сада можеш одбацити. 
од ничег можеш почети/са површине без читљивих траго-
ва и писмена/можеш заридати. знање вели твој крај је твој 
6 Плотин, Енеаде, прев. Слободан Благојевић, Ниро-Књижевне новине, 

Београд, 1984, V. 5.2.18-20, стр. 54.
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почетак“ (Зденац). Нема повлашћеног погледа, нема великог 
субјекта: „ево како сам рођен/ то је дуга прича. у стаји. у су-
шари/ међу свињским реповима. у кукурузишту/ где докона 
сврака је чепркала и пољски миш/ зиркао плашљиво да се не 
појави сова“ (Зао гост). Песма не миметизује стварност, оно 
означено у својој конзистентности, него сам концепт у ком 
алтерира знак као конструкција, у његовој синхронијској и 
дијахронијској перспективи. Тако је тешко уочити било как-
ву поларизацију стварности у поезији Јована Зивлака. Ап-
страктно и конкретно међусобно се производе у равни која 
није ни уземљена ни подигнута у астрално него је искључиво 
везана за живи систем културе који се преиначује. Зато је 
Зивлаков субјекат аналоган децентрираном субјекту Мерло-
Понтија који је уроњен у ткиво света које је око њега, а не 
испред њега (структура песме Окрећем се у богу заступа та-
кав мерло-понтијевски свет али и Спинозину монистичку 
концепцију творца која га изједначава са природом: „мало 
парче/ божје душе у мени се мешкољи/ узнемирено на 
божјим ликовима/ пред божјом љубави/ пред божјим гре-
ховима“). Зато Зивлаков субјекат не може бити полазиште 
комуникације него се своди на учинак, док је песник више 
заинтересован за питање употребе него за питање смисла: 
„ова земља није саграђена/ она нам је дата“ (Узе). 

Ревитализација изворног субјекта-објекта у поезији 
Јована Зивлака постиже се симултаним присуством субјекта-
господара и субјекта-робе, што ствара простор за Лошонце-
ву „хомеопатску трансгресију“7, за Адорново лечење појма 
појмом. Та стална драма Пешеовог (Michel Pêcheux) универ-
залног субјекта који се као „добри“ субјекат препознаје у рас-
положивим залихама идентитета које намеће интердискурс, 
и „непослушног“, индивидуалног субјекта који привидно 
измиче одредбеним, синтетишућим дејствима интерди-
скурса, у поезији Јована Зивлака остварена је упечатљивим 
поетским сликама. Са једне стране, универзални субјекат 
у овој поезији конституисан је наративним песмама које 
су мање појмовне а више су окренуте огољеној стварности 
микро-догађаја који неретко имају своју драматургију. Так-
вом поетском грађом са наглашеним присуством ствар-
ног, материјалног, песник депатетизује митологизоване са-
држаје, подривањем производње знања и веровања, уз све- 
дену естетизацију. Универзални субјекат у сусрету са ствар- 
ним испољава вишак значења, док својом неминовном фраг-
ментарношћу омогућава субверзију. Иронија, аутоиронија, 
гротеска, парадокс, сарказам су доминантне стратегије Јо-
вана Зивлака за проблематизацију универзалног субјекта. 
Индивидуални субјекат сам себе пародира: распршивање 
7 Алпар Лошонц, нав. дело, стр. 36. 
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идеологемских устројстава језика и стварности може бити 
само краткотрајно. Децентрираност субјекта прети да ће да 
се заврши „хистеријом субјективности“8 која је у овој поезији 
добила облик строго појмовних, херметичних песама. С об-
зиром да се и идентификација и против-идентификација 
завршавају потчињавањем интердискурсу,  Пеше пред-
лаже перманентну дезидентификацију која се заснива на 
ослобађању „реалног“, „стварног предмета“ (што је већ поме-
нута интенција поетике Јована Зивлака). Одрицање од појма 
и предзнања, антистатичност, фрагментарност, принципи су 
којима се у то име служи поезија Јована Зивлака:  „лак сам 
и покретљив. с једног краја/ на други брзо се пребацим. све 
што/ освојим предајем драговољно. од многих бржи сам. они 
касније дођу и никад не оду. моје је у одрицању. њихово у 
збрајању“ (Лак сам и покретљив). Одрицање увек води „ста-
зом непоседовања“ (Дакле), ка „свеопштој превртљивости 
због које се крв обнавља“ (Часовник).

III СУБЈЕКАТ КАО БОГ КОЈИ
„НИТИ КАЖЊАВА НИТИ ПРАШТА“

Субјекат у поезији Јована Зивлака се посредством та-
утолошких слика самоконструише али се и аутодеструише. 
Он повлачи границе, али не са диференциране тачке која соп-
ственим лирским гласом ствара свет, него са позиције која 
претходи сваком стварању. Субјекат у поезији Јована Зивла-
ка је секуларизован imitatio бога, и то управо бога који „нити 
кажњава нити прашта“ (Еклога): „бог је сићушан. у води и 
у/ ваздуху сналази се једнако./ кад је на земљи окрзне ме и 
одлепрша...запослен је много./чита класике и сваким/ даном 
понешто научи./ све велике уметнике познаје лично/ већину 
цитира без проблема. моја дела/ не зна напамет али памти 
моје лице. зна моју висину/ обим груди/ капацитет. понекад 
са мном на посебном месту поразговара/ није богзна како 
одушевљен. чини ми се да/ помало пати што напредујем спо-
ро. (Бог је сићушан)“. Ова пародијска супстанцијализација 
творца је и пародија сваког субјекта као конзистентног и 
довршеног медијума. Бог који „нити кажњава нити праш-
та“ је бог коме су одузети атрибути провиђења, чиме је он 
изједначен са субјектом-објектом као структуром која за-
хвата простор и која је од простора захваћена. „[Б]ог је ко-
стоболан и лежи/ у влажној и загушљивој рупи./ с бока на 
бок стењући/ рукама пређу већ изагњилу/ своје бескрајности 
преврће. (Притежем сандале)“: апсолутна логичка нуж-
8 Ернест Гелнер у поменутој књизи „Постмодернизам, разум и религија“ 

каже: „Што је постмодернизам? Све што се може рећи јест да је то 
својеврсна хистерија субјективности која надилази Џојса, Хемингвеја и  
Вулфову, који очито нису отишли довољно далеко.“ (стр. 40 )
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ност свих ствари која је утемељена у нужности унутар бога/
субјекта негира постојање наде и страха око којих религија 
сабира своје механизме деловања, а самим тим онемогућава 
сваку институционализацију и идеологизацију. „[А]ко 
постојиш творче/ глаголе преокрета...кажи како је читава 
ствар текла./ онај ко је/ истински сведок знаће с које узвиси-
не да/ посведочи./ или реци: господо. другарице и другови/ 
ту ствар не могу отпевати тек тако/ осветљење је слабо/ му-
зика очајна/ плата тек да преживиш“ (Осветљење је слабо). 
Не постоји „глагол преокрета“, нити субјекат који је у стању 
да га понесе; не постоји линеарност ни каузалност историје, 
нема „узвисине“ великог субјекта јер нема повлашћеног по-
гледа. „Старе космологије кажу: субјекат (бог) ствара објект 
(свет (да би се у њему исказао). Нове кажу: објект (свет (из-
недрава субјекта (човека) да би себе видео“9, сматра Душан 
Пајин.

Тако је субјекат у овој поезији распршен и децентрали-
зован посредством речи које су оствариле аутономију: речи 
нису инструментализоване структуре означеног него су 
речи-субјекти које „спасавају и кажњавају“ (Узе). Додељујући 
језику божанске атрибуте провиђења, Зивлак успоставља 
монадну структуру стварности састављену од субјеката-
објеката (речи) које стварају и бивају створене. „Када реч 
нешто каже, када она обелодани нешто...ми се сусрећемо са 
оним што би могло бити названо реч-догађај, реч-процес. 
Речено је нешто чему ја нисам порекло, нити власник. Реч 
ми не стоји на располагању. У речи-догађају, ја ничим не 
располажем, ја себе не намећем. Ја више нисам господар. Ја 
сам вођен с оне стране бриге и интереса. У овој ситуацији 
негосподарења лежи порекло и послушности и слободе...“10, 
сматра Пол Рикер настављајући Хајдегерову традицију од-
носа према језику. „[A]ко говорим/ говорим кроз реч/ про-
лазим кроз њене шупљине/ погрбљујем се кроз њене зидове/ 
она тражи моја уста/ надима их/ а затим са крчазима ваздуха/ 
излеће у висине./ реч се враћа/ као подлац ме издаје/ одриче 
ме/ и хули на ме/ ко ју је створио“ (Хости). „Мој иницијални 
однос према Речи, када је примим као целовито смисаону, не 
само да неутралише сву оптужбу и, самим тим, сав страх, већ 
искључује моју жељу за заштитом; она, да тако кажем, ставља 
у заграде нарцизам моје жеље. Ја улазим у царство смисла где 
нисам у питању ја, већ биће као такво. Целина бивствујућег 
постаје манифестна у забораву мојих жеља и интереса.“11 
Субјекат поезије Јована Зивлака је реч „која претходи за-
9 Душан Пајин, „Зашто уопште нешто а не ништа?“, У: Златна греда, бр. 

127-128, стр. 55-65.
10 Пол Рикер, „Религија, атеизам, вера“, прев. Александар Димитријевић, 

У: Гледишта, 3-4/1996, стр. 105.
11 Пол Рикер, нав. дело, стр. 112.
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брани и казни“, он је стално у процесу дезидентификације 
која омогућава отпор репресивним идеолошким апаратима. 
Зато Ранко Рисојевић истиче поезију Јована Зивлака као ме-
сто „гдје се ријечи освјежене, преинвентарисане, јављају у 
свом једноставном значењу, лишене искуства симболичког 
пјесништва које их је оптеретило, не толико набојем, колико 
премазом боје под којом се више не могу препознати.“12 Пес-
ник „ослобађа запретану потенцијалну енергију предмета“, 
каже Рисојевић, песник пушта предмет/субјекат да буде.

IV АНТИ-ЕДИПИЗАЦИЈА У ПОЕЗИЈИ ЈОВАНА ЗИВЛАКА

О терору идентификације који је доминантни аспект 
проблематизовања субјекта у поезији Јована Зивлака, по-
средством критике Фројдовог теоријског дискурса психоа-
нализе, говоре Делез и Гатари у Анти-Едипу. Едип је суш-
тински апарат репресије над желећим машинама: у осно-
ви психоанализе је покушај да нас учини кривима, да нас 
убеди да се рађамо са дугом који паралише наш инстинкт. 
Грех стечен рођењем чини слабашним „тело без органа“ које 
„непродуктивно, непотрошиво, служи као површина целог 
процеса производње жеље, тако да изгледа као да желеће ма-
шине из њега произилазе у привидном објективном кретању 
које их с њим доводи у везу.“13 Тело није извор жеље, жеља 
се само уписује у тело: „у воду/ сам бацио камен. он је из-
абрао/ пут мојом руком“ (Краљ гусака). Едипизацијом као 
кастрацијом несвесног, процес производње жеље замењен је 
поступком уписивања жеља. Тако је субјекат постао објекат, 
о чему говори и Ниче пре Делеза и Гатарија: „када је, пак, 
посредством награде и казне, природна каузалност истерана 
из света, било је потребно потражити противприродну кау-
залност: сав остатак неприроде надовезао се на то. Бог који 
захтева – уместо Бога који помаже, саветује, који је у осно-
ви подстицајна реч за свако срећно надахнуће одважности 
и самопоуздања“14. Едипизацијом која је метафора за сва-
ку нужну унутрашњу пре-конфигурацију у односу на неки 
„спољашњи“ фактор, човек је постао „бацач погледа. узимач 
ваздуха.“(Новац за новац) у свету који је општа мењачница 
са унапред одређеним валутама и лажно променљивим 
курсом. „[Ш]та учинити да спасиш то што одваја се/ од по-
седа душе. како изгубити већ/ изгубљено. како извршити 
12 Ранко Рисојевић, „Људски језик, закони природе“, У: Око, 26. липња – 

10. Српња 1980, стр. 17.
13 Жил Делез, Феликс Гатари, Анти-Едип, капитализам и схизофренија,  

прев. Ана Моралић, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Сремски Карловци, 1990, стр. 12.

14 Фридрих Ниче, Антихрист, прев. Јовица Аћин, Службени гласник, Бе-
оград, 2009, стр. 41.
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предају а да/ хитри рачуновођа не опази неслагање/ у ведрој 
сабраности“ (Варошица), јер „све је/ у сабраности сабрано/ 
и питање је пред том извесношћу/ неумесно и сваки приго-
вор излишан.“ (Шта је сад на реду). О томе и Ниче питањем 
закључује: „Шта брже разара од радити, мислити, осећати 
без унутрашње нужности, без дубоко личног избора, без 
задовољства – попут аутомата, „дужности“? “15 Своју крити-
ку хришћанства Ниче заснива управо на том протеривању 
инстинкта који је замењен нихилистичким вредностима, на 
кастрацији субјекта који је сведен на „један чудноват субјект, 
без постојаног идентитета, који лута по телу без органа, увек 
поред желећих машина, дефинисан своји уделом у оном про-
изведеном, добијајући посвуда награду неког настајања или 
неког појавног облика, рађајући се из стања која консуми-
ра и препорађајући се у сваком стању.“16 Фигура оца је фи-
гура сваког потчињавања идеологијским апаратима који 
захтевају намењену идентификацију субјекта: „Нема ја/у 
тата-мама“17 кажу Делез и Гатари, док Зивлак у више песама 
иронизује психоанализу: „ничега да се сети није могао/ ни 
питања које је можда изговорио/ ни лика који му се у лице 
уносио/ распитујући се можда да ли је/ рођен као отац или 
син“ (Отац или син). 

Машинизацију стварности песник Јован Зивлак, поред 
тематизовања, концептуално миметизује и на плану форме, 
организације слободног стиха. „Желеће машине су бинарне 
машине, с бинарним правилом или асоцијативним режимом; 
увек је једна машина спојена с другом. Производња синтеза, 
производња производње, има везнички облик: „и“, „и, за-
тим“...То је стога што увек постоји једна машина која про-
изводи флукс, и друга која је с њом повезана, која врши рез 
(пресеца тај флукс), која узима из тог флукса (дојка-уста).“18 
У песништву Јована Зивлака везник „и“ је најфреквентнији 
везник, и то у својој прећутаној форми где се он подразуме-
ва, и у форми везника „нити“ (саставног везника у негацији 
који је у складу са песниковим принципом одрицања). 
Погледајмо на примеру песме Дакле како се миметизује 
флукс коме рез не дозвољава коначно успостављање значења 
и омогућава својеврсну идентичност производа (објекта који 
подразумева континуитет флукса) и произвођења (флукса 
који подразумева фрагментирање објекта): „ако је царство 
само моје/ онда твоје бити не може...нити моје/ нити твоје/ 
нити твојемоје/ нити мојетвоје/ нити га је творац из уста из-
бацио/ нити је ни из чега доспело/ нити из кретања/ нити 
из мировања/ нити с гласовима помамним/ док заптивеног 
15 Фридрих Ниче, нав. дело, стр. 18-19.
16 Жил Делез, Феликс Гатари, нав. дело, стр. 16.
17 Исто, стр. 39. 
18 Исто, стр. 8.
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слуха под сандалама/ разабирао си комешање./ оно што је 
језик могло зауздати/ оно што те је густини немости могло 
предати/ чије је док покреће усне/ чија је неучвршћеност што 
те учвршћује/ да устрајеш недодирнут свепрожимајућим 
звуком/ незахваћен снагом ничег. твоје дакле твоје/ моје 
дакле моје/ смртни створе/ док га жезло не расече на троје/ 
на четворо/ и не распе у божјем цвркутању“. Оваква моди-
фикована словенска антитеза која се завршава у негацији и 
недостатку последњег члана омогућава формирање неизди-
ференцираног објекта који је субјекат-објекат, и концепту-
ално представља покушај поновног изједначавања човека и 
природе. 

IV ФОРМАЛНИ АСПЕКТИ ФРАГМЕНТАРНОГ СУБЈЕКТА 
ЈОВАНА ЗИВЛАКА

Сваки велики језички уметнички подухват формал-
но потврђује своје дубоко хтење. Субјекти-објекти као 
парцијалне истине (једине могуће истине постмодернизма), 
на плану целине творе антиномичну и самопрерађујућу про-
тивречну универзалност која је присутна и на плану форме: 
песме „споља“ изгледају монолитно, писане у слободном 
стиху, игнорисањем великог слова и сегментирања у стро-
фе. У таквој сраслости изнутра нема места за било какву 
диференцијацију, ни времена, ни простора, ни субјекта,  ни 
објекта - поетска  грађа постаје дешавање, догађај у коме 
јутарње мишљење није прекројено у идентитете. Ако по-
сматрамо целокупно стваралаштво Јована Зивлака, елип-
тичност, сведеност израза, као последица великог чишћења, 
преинвентарисања појмова, све је израженија19. Таква сведе-
ност израза свакако је доказ о песниковом атаковању на из-
ворно, на универзалност. 

Такође, поезија Јована Зивлака остварује се у дубинској 
противречности форме и квалитета њеног садржаја: у го-
тово прозном, распричаном облику сачињеном од елеме-
ната који припадају регистру свакодневног говорног језика 
успостављају се лирски односи. На који начин приповедне 
19 У књизи О гајдама (Нови Сад, 2010), поједини стихови песме Силазак, 

незнатно се разликују у односу на стихове исте песме у издању Пес-
ме (Јован Зивлак, Бања Лука, 2006): „схватио сам да се и моје бледо 
лице одражава/у зачуђеним очима“ замењено је стихом „видех да се 
и моје бледо лице одражава/у зачуђеним очима“. Крај песме у збирци 
О гајдама има једну сажетију, сведенију, суспрегнутију форму: „овде у 
логу времена у које сам сишао/да спознам/да нисам онај који јесам/и да 
то што видим/не види онај чија ме кожа чека у устима/која ће ме про-
ждерати“. Крај исте песме у претходном издању гласи:“овде у логу вре-
мена у које сам сишао да спознам/да нисам онај који јесам/и да то што 
видим/не види онај који ће бити/и да ме његова кожа чека у устима 
оног/који ће ме прождерати“.
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реченице и конотативни језик ослобађају лиричност која 
није њихова иманентна особина? Уколико је не носе сами 
елементи, јасно је да се лирски тон остварује својеврсним 
са-односима, поставком која доводи у везу одређене делове 
песме. Срба Игњатовић је покушао да открије тајну овог ме-
ханизма: „то нам поручује да је тајна управо у склопу, а не у 
судару. Не у сударању неспојивог, већ у спајању спојивог, али 
уз известан смисаони зачудан, оригиналан учинак“20. Свако 
сударање неспојивог представљало би нову конструкцију 
која шири простор језика и стварности. Поезија Јована 
Зивлака усмерена је ка разобличавању конструкција, ка 
де-симулацији симулација које би ослободиле ону неот-
ежану чисту форму постојања, које би ослободиле субјекат: 
деконструишући а не творбени карактер Зивлакове поезије 
може бити остварен само „простим“ језиком, оним ми-
нимумом значења које је најближе самој ствари. Зато Васа 
Павковић, говорећи о поезији Јована Зивлака, примећује 
„мозаично смењивање оних ознака које саопштавају реално, 
свакодневно искуство онима које помереним говором рабе 
тзв. митопеистички говор“21.

Фрагментарност субјекта поезије Јована Зивлака по-
тврђује се на више различитих нивоа: формално – интер-
пункцијом која је независна од граматичке норме, ритмизо-
ваним понављањима у форми афирмације или негације, уну-
таркритичким обртима који неретко имају хуморни ефекат, 
али и сталним песниковим одрицањем од разрешења које 
тражи успостављање новог заплета. Фрагментарност је у 
ствари основни принцип који не-лирске елементе лиризује, 
постављајући их у комплексне напоредне односе. Да се це-
лина може сагледати у присуству свих својих делова али да 
и сваки део рефлектује у себи целину, миметизовано је на 
плану појединачне песме, збирке као и на нивоу целокупног 
стваралаштва Јована Зивлака: само у међусобном односу и 
саморазграђујућој комуникацији унутар проблематизујућих 
објеката може се у потпуности успоставити и критички 
однос према непорецивој стварности, али и коначно осло-
бађање оног „ја јесам“ за којим тежи целокупно ствара-
лаштво овог песника. Овако потенцирана фрагментарност 
указује на чињеницу да је концепт испред сваког покушаја 
миметичности.

Пародија је доминантно стилско средство Јована Зив-
лака које подразумева непрестану интеракцију центри-
раног и децентрираног, миметизујући механизам сталне 
20 Срба Игњатовић, „Лавиринтски језик“ Јована Зивлака и смисао пост-

модерног певања“, У: Десет српских песника, Кровови, Сремски Кар-
ловци, 1992, стр. 125.

21 Васа Павковић, „Између језика и говорења“, У: Шум Вавилона, Књи-
жевна заједница Новог сада, Нови Сад, 1988, стр. 274.
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разградње центрираног у децентрирано и његову понов-
ну централизацију. Међутим, механизам традиционалне 
пародије се помера: она се више не односи ангажовано пре-
ма свом објекту са неког другог јасно одређеног становишта, 
него се пародија остварује посредством алегорије која не из-
лази из оквира сопственог фрагментарног и варијантног кон-
цепта. Тако је традиционална пародија у свету парцијалних 
истина саму себе испародирала, онемогућивши простор за 
нову истину. Ипак, у песништву Јована Зивлака, она је ос-
новно средство поступка депатетизације, као и, парадоксал-
но, стварања проповедничког тона који нема однос према 
истини јер је успоставља. 

Атмосфера проповедничког тона постиже се (али се 
у исто време и доводи у питање) и имперсоналношћу пес-
ничког гласа која је, као индекс тежње за објективизацијом, 
овде проблематизована природом аутентичних слика. Оне 
су само у начину представљања покушај објективизације 
изузетно самосвојне субјективности, која  у исто време 
обједињује и разједињује свет. Често мењање становишта 
песничког гласа које сажима истине првог и трећег лица у 
један ток, подводећи личну истину под закон, на формалном 
плану потврђује оно песниково „запамтих како се раздељује/ 
и како се посуде пуне: из веће у мању и никако другачије“ 
(Зао гост). Такво мешање позиција омогућава унутрашњи 
динамизам песме за коју Јовица Аћин каже да се „готово и не 
чита; она се очитава“22.

Ако је отпор „сила која субјективизује“23, да ли је онда 
простор субјективности онај који најбоље емитује силу от-
пора? Или је на месту Гелнерова критика постмодернизма 
као својеврсне „хистерије субјективности“? Свакако, Јован 
Зивлак посредством међусобног преплитања субјекта-
робе и субјекта-господара, покушава да крочи ван оквира 
идеологије. Такав мозаички субјекат је истовремено, бартов-
ски, „знак историје“ али и „отпор историји“, посредством 
њега песник изриче да биће које говори није „тамо где би 
требало да буде“.24

22 Јовица Аћин, „Записи уз песме Јована Зивлака“, поговор У: Јован Зив-
лак, Зимски извештај, Издавачки центар Ријека, Ријека, 1989, стр. 169.

23 Алпар Лошонц, нав. дело, стр. 23.
24 Жак Рансијер у есеју „Уљез – Малармеова политика“ каже да је у Ма-

лармеово време, главна политичка брига била да се утврди да ли је биће 
које говори заиста „тамо где би требало да буде“. Можемо додати да је 
то политичка брига и наше садашњице којом се бави поезија Јована 
Зивлака. (Жак Рансијер, „Уљез – Малармеова политика“, Политика 
књижевности, превод: Марко Дрча и др, Адреса, Нови Сад,  2008, стр. 
87) 
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đorđe pisarev 

misterija zvana protokol života
Vreme koje proždire stvari ili U krevetu groba mog

,,Groblje. Mogla sam da ga lociram noću gledajući u nebo 
bleštavo od gradskog svetla. Iznad njega svod beše obesjajan, mra-
čan kao krater ugašenog vulkana, kao otvor bezdana. Taj tamni 
obruč imao je za mene ulogu kompasa...“

M. M. Dimovska: ,,Utočište“

,,U unutrašnjosti zgrade dočekivale su ga mermerne stepe-
nice, boje bele kafe s ponekim pramenom skorupa u njoj, hla-
dio je ruke na glatkoj ogradi, i onda bi na prvom spratu cipelama 
ugazio u meki sag, višnjikast, i pratio ga sve do ove male sale za 
sednice koju je on odabrao za svoju promociju umesto svečane 
sale. Bila je intimnija, a ipak dovoljno značajna. Tridesetak stolica 
je poređano oko stolova spojenih tako da obrazuju potkovičast 
niz. On je zamolio osoblje iz čajne kuhinje da stave na stolove 
nekoliko flaša mineralne vode i čaše. Napolju je vladala žega neu-
običajena za septembar. Prozori su bili zatvoreni, zavese navuče-
ne, a teška vrata otvorena tako da je iz hodnika pristizao hladan, 
pomalo podrumski vazduh. Gorelo je svetlo, neonsko, skriveno 
u plitkim nišama na tavanici. Bez senki, mlečno, i sve je delovalo 
ušuškano, i slike u ramovima od pozlaćenog gipsa s ukrasima u 
obliku raznih plodova, najviše žira, šišarke i grozda. Slike dobrih 
majstora...“

A istovremeno i slika smelog poduhvata sa pozamašnom 
pripovešću ,,Mrena“, koja je gotovo klasičan, a uspešan, ,,pravi“ 
građansko-porodični roman kakvi su retki u savremenoj srpskoj 
prozi, a ne samo bespoštedan obračun sa institucijom Matice ili 
bespoštedna kritika glomazne neefikasnosti sa sve ne baš skri-
venim realnim likovima, to jest junacima zbilje u vremenu koje 
obuhvatao roman, kako je, uglavnom ovaj roman interpretiran i 
kršten od strane književnih kritičara, ali i spominjanih ličnosti.

Milica Mićić Dimovska (1947-2013) se i u romanesknoj 
avanturi koja je usledila posvetila davno odabranome autorskom 
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putu: roman ,,Utočište“ (Narodna knjiga, Beograd, 2005) istan-
čani je egzemplar njene dobro znane poetike koja je uokvirena 
lucidnim meditativnim promišljanjima junakinje, dakle unutraš-
njim monologom, u mikrosvetu koji poprima mitska svojstva 
univerzalnih muka življenja.

Ukoliko bismo se koristili pomalo starinskom tipologijom 
i aparaturom, što bi moglo svima i da nam prija posle višedece-
nijske paljbe iz teške artiljerije postmodernog teorijskog arsenala, 
onda bismo mogli reći da junakinja ,,Utočišta“ boluje od egzi-
stencijalističke strepnje i konačnosti: ona je, zapravo, osuđena da 
živi umotana u mrtvu koprenu već iščezle porodice Tomanović, 
bačena u svet koji se rasipa oko nje, baš kao što laki morski pove-
tarac, zrnce po zrnce, kruni prelepi peščani zamak zaboravljen na 
žalu. Poststrukturalisti, razni deridijanci i bodrijarovci i ini, otvo-
rili su tamni vilajet čudesa feminističke i postfemističke recepcije, 
pa kada kažete ,,žensko pismo“, pomislite na sve, samo ne na ono 
što treba: lucidnu analizu slike ženske sudbine, u ovom slučaju 
sudbine sredovečne gospođe koji živi u braku hladnih distanci, sa 
noćnom morom fiksacije potencijalne sinovljeve smrti, definitiv-
no zarobljena poovskim padom kuće... Tomanović. 

U tom diskretnom, intimnom svetu, prelomljenom kroz vi-
zuru lelujave, labilne ličnosti glavne junakinje, gospođe Gajić, sve 
je na svome (ne)stabilnom mestu: klasično, gotovo literarno sa-
moubistvo dede, za pisaćim stolom, kuršum u slepoočnicu, dugo 
umiranje očevo, koje je otpočelo sa prvim knjigovodstvenim 
oduzimanjem poreskih brojki od glavnice, grčevita smrt brata 
još davno beše, u detinjstvu, kanda, sa projekcijom na sina, pa 
tako još uvek traje, (ne)moguća zavera majke i muža, nesigurna 
ljubav prema klijentu u maloj radnji loših fotokopija, zbog koje 
junakinja završava u bolnici pokušavajući, apsurdno, da se ubije 
skokom sa drugog sprata...

Bolnica i gospođa Gajić u gipsu su vremenska i prostor-
na granica romana ,,Utočište“: život se, najzad, odvija i zvanično 
,,negde drugde“, a gospođa Gajić, zatvorena i nepokretna, u ,,kre-
vetu groba mog“, može da podastre sve tegobne slutnje, strepnje 
i strahove, i da se preda samo svojoj već davno izgubljenoj sudbi-
ni. Potpuno predavanje namerno odabranoj bolesti istovremeno 
je i dokaz njene definitivne odluke o pripadnosti klanu suvišnih 
i označenih, onih koji više ne raspolažu niti sopstvenom sudbi-
nom, niti sudbinom drugih, pa makar ti drugi bili i obično dragi 
ljudi, kakvi mogu biti muž, majka ili sin. 

Gopođa Gajić, lutajući godinama između dva sveta, sveta 
živih i bliskih, i sveta mrtvih, znači loze propale familije Toma-
nović, najzad je odabrala: hladna u muževljevoj postelji, postaje 
toplo biće okrenuto smrti. Gospođa Gajić, posle iskustva sa bra-
tom, tvrda i nespremna da se prepusti ljubavi prema sinu, najzad 
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se prepušta davno određenoj sudbini nule koja je uvek konačni 
broj svih sabiranja i oduzimanja. Mrtvi otac (uvek?) pobeđuje i 
gospođa Gajić, uz konstataciju ,,ja sam ta nula“, napušta mesto 
čekanja pred vratima raja i stupa u prazninu: ,,Samo sam nastavi-
la da klizim u pravcu tog ništa... Ostavila sam svoju bebicu da se 
sama snalazi, prepustila sam je tuđim rukama, i zato je bila tako 
zamorena, već na rođenju, i tako uplašena... iako sam je dozivala. 
Dozivala sam je neprestano, tonući sve dublje i dublje“.

U današnjem burnom literarnom svetu, koji prečesto in-
sistira na formalnim inovacijama, žestokim iskazima i kontro-
verznim stavovima koji treba da privuku gladne čitaoce, Milica 
Mićić Dimovska je hodala na svome tihom, ali bogatom putu mi-
nuciozne analize, uvek istrajna da u najboljem maniru starinskog 
dobrog pripovedanja otkrije još jedan segment misterije zvane 
,,protokol života“. Zato je i ,,Utočište“, kao i njene druge knjige, 
uspela i lepa fotografija definitivnih činjenica života iz albuma 
koji krase samo besprekorni snimci koji pomeraju naše skromno 
poznavanje bivstvovanja.

Jedan od takvih savršenih, besprekornih snimaka, slike 
dobrog majstora, preuzimamo, opet, iz spominjane ,,Mrene“: 
,,Zidni sat je takođe imao svoju vrednost, izrađen u bidermajer 
stilu, s furnirom boje meda na ormariću kroz čija se zastakljena 
vratanca video mesingani disk klatna u postojanoj blagoj zanjiha-
nosti, i tegovi, teški, nepokretni. Na vrhu beše tanjir sata išaran 
ciframa, a par kazaljki podsećao je na komade kakvog ekscen-
tričnog escajga, escajga kojim se tranžira vreme, profano vreme 
prolaznosti, dok je ono, ab origine vreme, onih stopedeset godina 
trajanja Foruma srpskog postalo za njega, Teodora Domazeta, 
sveto vreme, mitsko vreme. On je našao taj sat u kupoli Foruma, 
sasvim slučajno, vođen željom da zaviri u taj prostor, da mu ni 
jedan pedalj Forumove zgrade ne ostane nepoznat. Bio je pun 
golubijeg izmeta, a sat je ležao pod starom sargijom kao pod po-
krovcem. Kad ga je podizao, vratanca su se otvorila. Iz ormarića 
je iskliznulo teško mesingano klatno, ozledivši mu članak na nozi, 
na pozadini klatna je pisalo, uokvireno maslinovim grančicama: 
,,Tempus edex rerum“ (Vreme proždire stvari), taj tekst beše kao 
neki post skriptum na mnogim starim satovima.“
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стојан бербер 

осенчавање пријатеља

Поводом књиге прича „Повратак у Раванград“ Мира 
Вуксановића, објављене у издању Београдске књиге, 2007)

Како год да се намести оловка или табулатор компју-
тера при отварању странице којом би да се започне при-
ча о казивањима Мира Вуксановића, још боље о његовим 
домашатавњима, звала се она Семољ гора, Точила, или 
Семољ земља, Далеко било, или Повратак у Раванград, како је 
именована књига која је пред нама (а само је једна од бројних 
које су изашле испод пера Мировог, односно, његове главе 
несвакидашње и венцима оперважене (мислим и на књигу и 
на главу), може се кренути право, дрито што би рекли При-
морци, како је својевремено кретао Јован Скерлић и не само 
кад је као судија писао о нашем Вељку, оном који је Раванград 
измислио и на Сомбор га, као замену, надимак, или право 
правцато, истинито име прилепио, које, ваистину, и пристаје 
овом зеленом и равном граду (чији је највиши вис онај Лазин 
брег код Шикаре, на који се, кажу, и чувени Костић пењао, 
као и ми данас, иако му га Јулча није поседовала), али може 
се, то је аутору ове књиге приличније, кренути и овако како 
ми учинисмо, врлетније, заобилазније, рукавцима, како и 
Вуксановић у свом повратку чини: да се крене, па стане, ди-
гресивно убаци какву нову засенку на личност која му је перо 
изнудила; или на каквог пријатеља другог, или познаника, 
далеко било, који се у свести, у том моменту и недозван сам 
јавља, па прича креће као да све тек започиње. И тако бива, 
понајчешће све до краја, док сама тачка, како и сам писац 
вели, не оконча хтење оног о коме се записује оно што, како 
стоји у књизи, није ни роман, сећање, успомена, књига, по-
вест, приповедање, оглед, већ штиво, али штиво које је све то 
уједно, састављено од тридесетак биографија Сомбораца, по 
избору, послаганих у одељке који се настављају бројчано од 
првог до последњег записа, а то је укупно 295, ако ме добро 
служе наочаре (кроз које ћорим), па повезује приче и причи-
це у богат сноп занимљивих згода, које, тако наслагане, као 
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што се слажу српски рукохвати (мислим на срп) и здењују у 
позамашан навиљак, у читав пласт што се и романом може 
назвати, како неки и називају семољске рукописе Мирове. 

А ко је изазвао и тиме заслужио управо такву ствара-
лачку пажњу нашег некадашњег суграђанина, писца, про-
фесора и некадашњег директора Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки“, а сада српског академика и књижевника овенча-
ног бројним наградама и положајним статусним симболима? 
То су његови знанци, живи, наравно некада, с којима се више 
или мање дружио, а чије су му људске карактеристике запеле 
за око, пред којима се заплео, застао, ставио под увећало, не-
кад микроскопско, некад дурбинско, па, као и сваки добар 
писац, и сваки добар лекар, одмах ту особину разлистао и 
подарио је читаоцу, некад са смешком (хоћу рећи: хуморно), 
некад козерски (хоћу рећи: забавно), некад зачудно, али по-
некад и критично (хоћу рећи: сатирично), мада су сви ликови 
описивани приљежно пријатељски, осим, дабоме, оног увек 
Будног; јер Будно је такво да му се и не може бити пријатељ 
ако си имало чоек: Будно воли све да зна и то све да „откуца“ 
на већ познатом месту, па је раванградско Будно, а све „у име 
светле будућности“ тражило (Увек је друкчија мисао смета-
ла, вели писац.) да се обрише и име МЈВ (Мирослава Јосића 
Вишњића) из Мирове књиге Лаза Костић у Сомбору, јер је 
МВЈ у то време био на проскрибованом списку имена, што се 
морало учинити да би се књига очувала, па је тако склоњено 
и име овог што вам сада прича, иако је то име тек накнадно 
постало неподесно за нове иконобранитеље у надолазећој 
светлој будућности, која, нажалост, никако да дође.

Вуксановићеви записи о Раванграђанима отварају се, 
наравно, речима незаобилазног сомборског сликара Милана 
Коњовића, с којим се писац дружио и озбиљне разговоре во-
дио и од кога је, вели, чуо и сазнао да постоји грљење улица 
које излазе из сомборског Венца, што је као уломак послужи-
ло аутору да се детаљније осврне на ону што се некад звала 
Црквена, а сада Вељка Петровића, из које су многе умне гла-
ве сомборске поникле. А потом се нижу бројна имена:

Антић – Ђорђе, апотекар, господин који ни за кога 
није био друг иако се другарски понашао и о коме прича кре-
не па стане, да би аутор, играјући се, како то само он уме, а по 
чему је препознатљив и у овој књизи, рекао: „Немојте бити 
строги. Сваки почетак је стегнут. То сте чули ко зна колико 
пута. После ће проза бити боља. Загревају се речи.“;

Јакобчић – Иван, сликар који је онако усправан личио 
на стожину, а бројао је кораке и знао, као и сликар Бора 
Бранков, колико има прозора на кућама у улицама око Вен-
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ца и на самом Венцу, због чега су се о тачности препирали и 
проверавали;

Пипац – новинар Миленко Бељански, онај који је на 
стотине књига и књижица написао, а који је читајући Ан-
дрићеву Ћуприју и не издржавши досаду бацио књигу и вик-
нуо: Ид' у очин!, али и често поклоњене вредне књиге, њему 
незанимљиве, предаривао Градској библиотеци;

Жрец – Александар Владисављевић, професор књижев-
ности, коме су сви значајни уметници били жреци, али се 
исти котили и у говорима општинских старешина, особито 
када би се величао највећи жрец наших народа и народно-
сти, а Аца је, као врховни жрец, умео да окити догађај тако 
и толико да је његов опис био лепши од истине, те су остале 
упамћени његови описи, од којих ево наводим од Мира за-
бележен: Чује се како равница стење као стеона крава;

Стричевић – Јово, гимназијски професор, који је имао 
и такво примерено држање са косом валовитом, оделом 
увек испегланим, свакојутарним обријаним лицем, уз оба-
везне наочари, а перо, док би писао, држао је и пазио, вели 
Вуксановић, као да је од злата јабука; а знао је наизуст По-
пин избор из српске народне књижевности са тим називом, 
не марећи за спорт, јер су за њега то биле беспослице;

Дања – Данило Гаврилов, глумац, епизодист и зачудан, 
који се одушевљавао заборављеним речима, наново изни-
клим, као што беше реч ајдак, а волео појаве у драми које су 
као летњи свици;

Тантал – Миливоје Таталовић, технички уредник „По- 
крета“, па „Сомборских новина“, који је први тражио од 
Вуксановића прилог за новине речима: Дај ми, Крљо, нешто 
за Покрет!, а који је, у свом наивном доброчинству, знао и 
поверену тајну да одмах пренесе другом са оправдањем: Да 
је тајна ти би је чувао. Не би је мени одавао.

И тако се са на страницама дела „Повратак у Раван-
град“ нижу повести о детаљима везаним за живот и других 
Вуксановићевих пријатеља и познаника, да би се све окончало 
са оним са којим је и започета ова несвакидашња књижевна 
драма. Са Миланом Коњовићем, који је у том моменту већ 
био на оној другој страни света, не више на сунчаној, па се 
књига тако, након пролога са Коњовићем, романескно и за-
твара епилогом њему посвећеном. Заокружено. Тачка, што 
би рекао писац.

Приводећи крају овај запис о делу Мира Вуксановића, 
уместо епилога, реч о могућој спони између свих прича у 
делу „Повратак у Раванград“: Очито, вешто и зналачки, 
писмено, овај писац уме да саопшти не само најважније чи-

Д
О
М

Е
Т
И

115



њенице о појединим његовим јунацима из сопственог жи-
вота (Човек често личи на своју навику, вели), него и да им 
придода занимљиве појединости из историје града, које је 
упознавао преко тих личности, посебно уз припомоћ Дуце 
фијакеристе, с којим је обигравао сомборске улице и од кога 
је, осим од других, слушао питорексности и памтио их, баш 
попут гувернанте Мицике, која беше сама и сиротна, и све 
њено било покривено стидном марамом, али која је волела да 
чита, не све, наравно, па је тако научила напамет и Пипчев 
Летопис Сомбора од 1360. до 1800. године, и после неколико 
година брзо и сигурно одговарала о сваком датуму у њему, 
са било које странице, што даје за право овом записивачу да 
ни аутор те несвакидашње сторије о личностима Сомбора 
није од себе одбацивао ни Пипчеве, а ни друге књиге, као 
што је с намером бележио и сведочења у своје сачуване бе-
лежнице, без којих ни ових приповести не би било, као што 
их не би било и без бројних сусрета са људима на професи-
оналним радним местима, у школама и библиотекама, али и 
у позоришним здањима, а не ретко дружењем на улици; и да 
не заборавимо, у кафанама где се најслађе и разговара и где 
се осенчавање пријатеља најслађе ради. 

(Беседа на промоцији у Сомбору 26. марта 2013)Д
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адам глобус

ојађен дом

1974. ПРВИ ПАСОШ

Кишобран су ми на мој рођендан дали родитељи. 
Отишао сам с њим по свој први пасош. 
Мала сала, која је мирисала на канцеларијски лепак, 
била је светла, празнично-свечана. 
Добио сам пасош, потписао сам се 
преко танке линије, испод фотографије. 
Службеница ми је љубазно честитала, 
док сам ја студирао њене крилате прсте, 
школски умазане мастилом. 
У руци – кишобран, у џепу - мој пасош, 
треба да се некако обележи догађај. 
Било би добро да се изнајми чамац, па имам пасош... 
Дедица-чамџија дао ми је чврста весла, 
веслао сам дуго, из неког разлога против струје. 
А онда, када није било више снаге, престао сам 
и оставио на броду прелепо-блистајућа весла. 
Киша је почела. Као да је некако скупила храброст, 
да наш непријатни град опере и почисти. 
Ја сам раширио изнад себе свој кишобран  
и отпловио мирно, али у другом правцу. 

ПРОФИЛ

Када мој профил ставе на монету
То ће бити вулгарне љубави, 
Биће ми досадно међу робовима, 
Да шетам у туђем, рационалном свету.

Нека дођу фалсификатори новца, 
Да ме од њега лажног избаве. 
Када мој профил ставе на новце 
И даље ће бити вулгарна љубав.



Бити скуп нула на новчаницама - 
Тада новац добија дете. 
Деноминација штети краљевима, 
Нека се нови лопови упуте, 
Када мој профил украси монете. 

НЕПРОМЕНЉИВОСТ

Непроменљиво живе непроменљиви људи. 
Непроменљиво седе у вагонима метроа. 
Нико да их не оговара, нико да их осуди - 
Нико не мари за туђе унутра. 

Непроменљиво живе точак и мотори, 
Непроменљиво зује на зиду водови. 
Непроменљиво камен куцају мајстори, 
Непроменљиво негде одлазе возови. 

Издиже се из земље непроменљивост, 
С префињеним ритмом се диже горе. 
Док иза спава фатална безнадежност. 
Њен закон већ настоје да сагоре. 

БЕЛОРУСКИ ПЕЈЗАЖИ

На небу, безнадежно глувом, ретке муње, жив елеватор. 
Поред пута оборена бандера неупадљиво цвета 
                                                                   лишајевима. 
У вунено, високо жито сишао је различак, као освета, 
Као што у старости долази звездопад. И трње храпаво
                                                                                изван поља. 
Лоповско дрвеће не гризе стабала једно другом, 
А шумске ивице не могу да се изборе са лепљиво  
                                                                          светло. 
Дакле, у песку само непроходна, безнадежна лутања у  
                                                                                           круг: 
Дани притегнути сочивицом – једноставно нема 
                                                                            времена. 
И пиле коме још жуманце тече под ногама, 
Постаје ривал глупе, дуго очекиване саднице. 
На растрзаној падини трава је попримила боју 
измета, 
Међутим, пољопривредници стоку пасу тамо – и живе  
                                                                            у благостању.

Са белоруског превео Зоран Ђерић
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Адам Глобус (белор. Адам Глобус, такође Адам Глёбус; 
право име: Владимир Вячеславович Адамчик, белор. Уладзімір 
Вячаслававіч Адамчык) – белоруски писац-прозаик, есејист, пес-
ник, издавач и уметник. Пише на белоруском језику. Родио се 1958. 
у Минској области, у граду Ђержинск, у породици белоруског пис-
ца Вјачеслава Адамчика (рус. Вячеслав Адамчик, белор. Вячаслаў 
Адамчык). Од 1959. године живи у Минску. Завршио је педагош-
ко одељење Минског уметничког универзитета (1977), уметнич-
ко одељеље Белоруског театрално-уметничког института (1983). 
Радио је различите уметничке послове, сада се бави издаваштвом 
(издавачка кућа „Сучасны літаратар“). 

Један је од оснивача и учесника неформалне групе младих 
писаца „Тутэйшыя“ („Овдашњи“, 1986-1990), која се није бавила 
само књижевношћу, већ је имала активну социјалну и политичку 
позицију. Постаје члан Савеза писаца СССР (1988), потом Савеза 
белоруских писаца (од 1989. године).   

Прве стихове објавио је 1981. године. Песме и приче А. 
Глобуса преведене су на главне светске језике, а такође и на осе-
тински и каталонски. Објављује у Великој Британији, Немачкој, 
Словенији, Чешкој, Пољској и Русији. На руском језику је објавио 
књиге: „Вукодлак“ (1991), „Demonokameron“ (1993) и „Лирика BY“ 
(2007), у којима су његову поезију и лирску прозу превели познати 
руски песници. 

На белоруском језику је објавио следеће књиге: „Парк“ 
(1988), „Јединство на стадиону“ (1989), „Смрт – мушкарац“ (1992), 
„Раскрсница“ (1993), „Домовикомерон“ (1994), „Само не реци мојој 
мами“ (1995), „Кајданово“ (1997), „Нови домовикомерон“ (1998), 
„Post scriptum“ (1999), „Текстови“ (2000, избор из претходних 
књига), „Браславска стигма“ (2001), „Свеске“ (2003), „Дом. Роман“ 
(2005), „Савременици“ (2006), „Лирика BY“. «Харвест», АСТ, 2007; 
(у руском преводу), „Convolutus: Лирика и проза“ – Минск: Сучас-
ны літаратар, 2008 (осам књига, које су биле објављене последњих 
осам година), „Play.By“, 2009. Објавио је и у колективним зборни-
цима: „Овдашњи“ (1989, зборник чланова групе „Овдашњи“ / „Ту-
тэйшыя“), „Округла година“ (1996) и „Савремена белоруска проза“ 
(2003).
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виктар супрунчук 

микалај брада и коњ голубић

У граду Бјароза, око црвене католичке цркве, где је већ 
коју годину гарнизонска продавница, Брада је срео Јаса из 
села Варажбити. Остарео је човек, оронуо. Сасвим је деда. 
Једва ноге вуче. А они су ваљда вршњаци. То је, вероватно, 
тридесет шесте године млађи заставник Манец звизнуо Јаса 
песницом. И то тако да је овај без два зуба остао. Безуб се и 
кући из војске вратио. И правилно је млађи заставник ура-
дио: не сакати животињу, старај се о њој боље но о себи. То 
ти је коњ, а није гвоздена машина. Али шта би урадио млађи 
заставник Манец видевши данашње коње? Готово лешине. 
Нема газде… Да објасниш шта је колхоз, треба само да по-
кажеш коње… 

Брада је стајао поред реке и размишљао. Где да жури? 
Испред јури бесна мутна вода, а позади његов коњ полако 
гризе сено. Нека једе: свеједно, крила нема – реку неће да 
прелети. Мораће рукунице назад да окрене. 

Прошле ноћи, иза суседа Клебанца, поред старе штале 
завијао је вук, као да га је неко осакатио. Можда је у реку за-
шао, па се спасавао. Од страха је и завијао. Има већ недељу 
дана како се река Јасељда побунила. Толико је прогутала воде 
да је већ враћа назад. Не може да се изброј и на колико места 
је поплавила друм. Пет мостова су саградили на њеном путу, 
али јој је све једно мало. У селу Симоници храстове је подло-
кала. Још само мало – и од подивљалих крушки и јабука, које 
су „коврџаве“ стајале на салашу, ни трага неће остати, јер ће 
свуда наоколо бити само вода…

– Па шта си ту, Микалају, стао? Вози боље на Подречје, 
– није ни приметио како је пришла Каубасеја. – До косидбе/
сенокоса смириће се вода.

– Видим, видим. Ама, биће нешто.
Знао је и без ње: још отприлике пола месеца – и сти-

шаће се Јасељда. Једино што ће од разигране реке остати 
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биће ране-локве. Дубоке су, као да је некакав џин или небе-
ски цар прешао ножем по земљи. Тешко ће се ићи запрегом 
у шуму. Али, ништа! Полако, полако! Зар је ово прва година 
да река показује река своју нарав? За време Пољака, када су 
сплаварили дрво до Блудња, на станицу, још је горе било.

– Па, хоћеш ли да кренеш, Микалају, или нећеш? – Кау-
басеја дотаче његово раме. 

Жена је стара, малаксала. Иде као да јој је на раменима 
пласт сена. Колхоз јој је пресео. Не дају ти ни коња да дрва 
довезеш. Иди за бригадиром Малахецким, клањај му се, на-
спи му чашицу, а можда и још нешто! Мени не треба да се 
клањаш: једноставно замоли – и нећу да одбијем. Све људски 
нека буде... Ја видим, све видим. Стока нисам био, нити ћу 
бити!

– Крећем, Антоља, крећем, – Брада је уздахнуо, гледају-
ћи како пробије узбуркана вода ваљајући за собом грање и 
брвна. – Дрва ћу да ти довезем после ручка. Иди кући! Како 
је твој Јанек?

– Јао, лоше је, јако му је лоше. Јурио је за оном пензи-
јом, јурио. Једва ноге вуче. Јеси ли ти зарадио себи пензију, 
Микалају?

– Ко ће мени дати пензију? Па, нисам колхозник. Про-
живећу некако и без њихове милости. Ђиха, Голубићу! – Бра- 
да је цмокнуо један пут, други, и коњ као да је чуо његове 
мисли, сажвакао сена до краја и лагано кренуо од првог мо-
ста ка Подречју. Пут је овде био бољи, и Брада је , након не-
колико корака, ускочио у запрегу. 

Негде испред је брујао трактор. Вране су на столетним 
врбама грактале и грактале. Тужне су. Можда су исте ове 
вране биле овде и пре годину, и пре две, и пре десет година 
када је туда пролазио ка шуми. Јуче су у биоскопу казали да 
оне дуго живе. 

Грактале су, грактале неко време и одлетеле. А ја ту тре-
ба да размишљам како ћу сутра. Ђиха, Голубићу! Мисле да 
сам глуп. Сами су глупи. Не могу да живим у овој њиховој 
заједничкој штали. Кад их погледам, плаче ми се. Рећи ћу 
ти, Голубићу: као да и не живим. Све време сам у мукама, 
на раскршћу. Кад ће се то већ завршити? Само Бог зна… 
Скупићемо сада грање и па ћемо да одвеземо Каубасеји. 
Како да не помогнем човеку? Шта ће да ложи пећ? Можда 
има неке залихе, али човек докле је жив, дотле и мисли о 
сутрашњем дану. Има да јој довеземо, Голубићу! 

Небо прекривају некакви тамни облаци, ветар је хла-
дан; Надам се да неће снег да падне. Али, ништа, Голубићу, 
сено и кромпир имамо. Зарадићемо за хлеб. Векна ти је до-



ста за дан. Хоћеш ли да ти не купим данас црни хлеб, него 
бели? Ех, боље не. Постаћеш господин, сено ће ти у грлу за-
стати. Хајде, брже! Да одемо даље у правцу Сашице. Тамо 
има много суварка. Плаше ме да без дозволе возим дрва. Па 
шта, зар су она власништво председника колхоза? Купио их 
је, као некада Симоник у доба Пољака? Али, Симоник није 
пио, нити јео. Злот по злот, грош по грош. Мучио се, мучио. 
Постао је газда, шуму стекао. Али онда, ето бољшевика. Све 
су му одузели. Хвала Богу што га нису у Сибир протерали. А 
овај се однекле појавио, придошљица! Мршав је био као чач-
калица. Панталоне су му биле провидне на задњици. Сада 
не можеш да га препознаш. Стомак му је као код жене која 
је родила десетеро деце. Као да је сâм трудан. Стомачину је 
пустио. И то ми је начелник. Нити сам те знао, нити знати 
желим. Ђиха, Голубићу..!

Коњ није велик, ситне су му кости. Много се на за-
прегу не може натоварити. Ипак, Голубић иде брзо, само 
носом фркће, као човек. Све разуме, осећа боље од човека. 
Шуштање кола готово да се и не чује на мекој стазици. Мож-
да негде запне о корење и онда се чује потмуло: клац-клац…

Шума је тиха, мирна. Бор с бором прича, бреза се брези 
приклања. Све је живо и кротко, када се према њему људски 
односиш.

Поред мочваре, не дошавши ни пола километра до 
Јасељде, чији је рукавац био себи овде пробио пут, Брада 
је насекао нешто сувог дрвећа и покупио нешто подебљег 
грања. Уредно је све то сложио на запрегу. Товар је за пола 
длана надвисио ивицу.. Може и назад, у Сјаљец.

Док нису избили на друм, Брада је пешачио. Понегде, 
где су биле рупчаге, гуркао је таљиге, помагао Голубићу.

Ускоро већ треба и кромпир садити. Сунце ће се више 
попети, земља ће се просушити. 

Преко пута Каваљца, тек што је прошао поред гробља, 
претекао га је старински џип “ГАЗ-69”. Изненада је закочио... 
Голубић се чак њушком забо у цираду. Из кола је изашао де-
бели, надути председник колхоза. Пришао је сасвим близу. 

– Ко ти је дозволио узимати дрва? Мајку ти твоју! 
Одузећу ти сутра коња, одузећу! – И опет виком: – Ко је до-
зволио узимати дрва?!

Брада је подигао поглед и меко, смешкајући се:
– Господар је дозволио, господар.
– Који, бре, господар?
– Бог, господине начелниче, Бог! Он је господар над 

свим: и шумом, и људима, и Јасељдом… 
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Мирно говори Микалај. Седи на таљигама плећат, 
огроман, необична је за мештане његова брада. Коњ је увек 
уз њега. У колхоз не иде. Не пије, не пуши. Ништа не тражи. 
Некако није онакав, како и остали. Непријатно је то. 

– Показаћу ти и Бога, и ђавола! Будало!
Председник би му можда и по зубима ударио, али у 

Брадиној десној руци је секира. Као да је придржава. Шта 
му је у глави? Председник је дугачко и компликовано оп-
совао, поново споменувши и Бога и ђавола, и мајку, и децу 
Микалајеве и отишао својим путом. Кренуо је и Брада са 
Голубићем. Кроз минут је заборавио на сусрет. Одозго се све 
види, и свакоме биће дато по делима његовим…

Вране су се разгаламиле, такође се брину због нечега. 
Он за председника нема никакво питање. Проживео је го-
тово читав живот и никога није молио, ништа није тражио. 
Све је сам стицао. Снаћи ће се и у старости. Када буде до-
шао последњи тренутак, значи тако је одлучено горе… Имам 
Голубића који ми је и друг, и саговорник. Он све разуме. 
Ђиха, Голубићу!  

Иду жене с вилама за ђубриво, поздрављају. Наравно, 
завиде што Микалај иде својом запрегом, превози дрва. 
Нека пара ће бити. А главно је што је сам себи газда. Њих му 
је жао, али свако има своју главу. Свако живи својом памећу. 
„Ко је дозволио узимати дрва?..“ Тебе нисам питао. Колико 
дрва трули по шуми! Нико не види. Грану немој узети, не 
дирај! Нека сагњили, иструли, само да није људима. Превоз-
ио сам на Голубићу, превозићу и даље. Нико ми неће забра-
нити, нити ме зауставити. Зар не, Голубићу? Дрва ћемо да 
одвеземо Каубасеји, па ћеш одморити. Даћу ти сечку с кром-
пиром. Напојићу те водом. Да имам овса, приредио бих ти 
празник.

Каубасеја је већ провиривала из дворишта, чекала га. 
Када је чула звекет кола, искочила је на улицу, пљеснула од 
радости рукама. Наравно, Бради је било пријатно, али ни-
чим то није показао. Лице му је равнодушно: обичан посао. 
Зар је мало превезао оваквим женама дрва? Све су се радова-
ле. Са свих страна је шума, а покушај узети макар грану. А он 
им довезе право у двориште. Иако није много, али и какве су 
паре? За две флаше. Али зато су дрва сува, нису трула. Узимај 
и у пећ. Брада се разуме у дрва. 

Даје му Каубасеја новац и размишља: „Па овако, кад до-
везе по две туре дневно, колико ће пак пара месечно да за-
ради… Препреден је Брада. Нашао је себи лак посао. Коњића 
има. Нико нема, а он има. Видиш ти како је то! Зар би се она 
одрекла коња? Нека је и цркотина. Подигла би, утовила. Па 
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где да га нађе? Како су узели из дворишта четрдесет девете 
– и готово. 

– Можда би хтео шчи са пиреом да сркнеш? – пита, а у 
глави јој – само да не пристане.

Он и одбије. Има своју кућу, на пећи је супа, у металном 
лонцу има барени кромпир. Узеће у продавници харингу за 
апетит. Ах, људи, људи!.. Довезао сам ти дрва, захваљујеш се, 
а у очима ти је завист. Голубић ти не да мира. Сви сте овце. 
Желите да и ја будем овца. Да и ја идем заједно са вама у ис-
том крду. Па, неће вам успети. Мислите шта желите и како 
желите. 

– Можда још неки нека колца дрва да довезеш, Мика-
лају? – потрча је за њим Каубасеја.

Јаднице, јаднице… Да си отишла рата отишла у Пољску 
на немачка имања, живела би господски. Сукња – закрпа на 
закрпи. Тешко да је зарадила у Бјарози своју пензију. Јурио 
је, јурио Каубасеј, па већ који дан лежи. Само да устане – у 
противном и пензија неће бити потребна. 

– Видећемо, – само је изустио Брада.
Поред куће се зауставила запрега бригадира Малахец-

ког. Не иде – трчи. Псовке сипа, као грашак. Навикао је да 
командује. Боје га се више од пољског кмета. Стари Сашко, 
када је био кмет у доба Пољака, глас ниједном није повисио. 
Поштовали су га: власт је. А овај, одмах урла, прети. Иако 
и имаш службену актовку, ја те се не плашим. Вичи колико 
желиш, уши ће издржати. 

– Колико си му платила? – обратио се бригадир Кау-
басеиси. – Реци, у противном сместаћемо ти дрва одузети. 
Украо их је у шуми. Реци, колико!

Брада је, узевши једном руком узду, а другом рукуницу, 
уназад изгурао коња из дворишта. Као да и не слуша Мала-
хецког. Јадна баба пробледела од страха, чак је и занемела. 
Већ и плаче, налчелнику готово љуби руке. Једва говори, али 
Брада све чује. Још, хвала Богу, није глув. 

– Дала сам три рубље… – рекла је и заплакала. Чини се, 
ударио би му по зубима, као некад млађи заставник Малец 
Јасику из Варажбита. Нека га Бог казни за то што вређа јадну. 

– Одузећемо ти коња, одузећемо! – то је већ њему упу-
ћено. Ко ти је дао право да дрва превозиш и продајеш?

Тебе нисам питао. Ђиха, Голубићу, ђиха… Свима бо-
деш очи. Били би најсрећнији када би трчао у колхозном 
крду. Или најбоље кад би те узели за кобасице. Јуче сам ви-
део у филму да цигани имају коње по градовима. Нико их 
не одузима. Зашто сељак нема право да држи коња? Вичу: 
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„Незаконито је!“ Ко је измислио тај закон? Пљујем ја на њега! 
Циганима је дозвољено, а нама није. Ја шта – нисам човек?.. 
Отац је имао три коња и ждребе. Или чак два ждребета. А 
ја сам већ неки душманин. Каква је то бесмислица? Да сам 
могао, имао бих крдо. Почео бих да живим као господин. 
Сви су завидни, нешто имају против Микалаја. Ја се не ме-
шам у ваше ствари, и ви ме немојте дирати! Ђиха, Голубићу, 
ђиха…! Одосмо.

Брада је само мало подигао глас и коњ је одмах кренуо 
полако у кас, као да је осећао његово расположење. Чак ни 
репом није махао, подвио га је уз десну ногу. Са газдом у све-
му слагао. Само је једна ствар била непријатна: чика Микалај 
је већ неколико пута говорио, када су се враћали из шуме 
или полазили у шуму, да би ваљало купити још једнога коња. 
Шта ће му то? Голубић се и без тога трудио, вукао колико 
је могао. Он воли свога газду. Хоће ли га волети онај којега 
ће чика довести у стају? Па и како ће они заједно под истим 
кровом?.. 

Застали су за тренутак поред клуба. На кривој упрљаној 
зеленој дасци стајало је обавештење да ће се вечерас прика-
зивати филм „Худика црвена“. Брада се замисли: „А каква 
треба да буде худика?“ Наравно, црвена. Колико је прожи-
вео, а худику друге боје није видео. Али они тамо, горе, боље 
знају. А и који филм дају кинооператеру Ивану , тај и пушта. 
Треба, пак, некако паре зарађивати. Иде, дугајлија, мршав, у 
истим панталонам и кошуљи. Сиромашан као и сви. Шта ће 
за свој филм добити? Па, ништа! Можда, колико и чистачи-
ца у продавници, она Ваља Шурина. Али само покушај да се 
дођеш на ово радно место. Нема шансе! Видећеш каква је то 
худика и колико је црвена.

Брада је ушао у продавницу. Тамо су били само стари 
Сељвес и Богдан Виктар. Поздравили су се. У сваком случају, 
разлика у годинама је занемарљива. А оно што је чудно јесте 
да су се током година сви удаљили један од другог, свако је у 
својој љусци, туђи су, као да су из различитих крајева земље.

Иза тезге/пулта је насмејана Мања Катриничава, која 
ја удата за Маљака. Пита га умиљато: „А шта, чика Микола, 
желите?“ Узео је једну харингу и неколико векни хлеба. Не-
што ће сам појести, нешто Голубић. Појешћемо, окрепићемо 
се, одморићемо се. 

Ех, коњи, моји коњи..!
Била је иза Каваљца, преко пута гробља повећа грађе-

вина. Смислио ју је Лиховид, тобоже козак са Дона. Допуто-
вао је у сивој шубари, на гвозденим колима, бољим него што 
је сеоски кнез некад имао. Волео је коње, разумео се у њих. 
Зграду је од сирове цигле направио. Чудили су се прво: како 
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је то могуће од глине и сламе шталу изградити. Па и зашто 
би кад у околини шуме има јако много. Као господа градити, 
значи, од цигле. Ко је икад од цигле у овдашњим крајевима 
штале градио? Није било таквог обичаја. Али, ако се иде од 
Сељца, па поред аеродрома, који су били бољшевици сагра-
дили још у време првих Совјета, пред рат, биле су Мартусове 
јаме. Немац Мартус је био, наравно, паметан и довитљив чо-
век. Толико црвене глине од које могу да се направе чуда! От-
ворио је фабрику и правио циглу, а сељанима је остало само 
сећање. Глина је земља од које је хладно. Лако је обрадива. 
Шта желиш, извајаћеш од ње. Али и топла је, као мајка. На-
равно, у дрвету је животињи топлије, здравије је. Лети није 
вруће, нити је зими хладно. 

Каква је то зграда била… И онај мали балавац ју је 
спалио. Нашли су где да играју жмурке. Шуме им је мало. 
Колико коњских душа је развејао ветар заједно с пепелом. 
Читаво крдо је отишло у небо. Када су они, живи, горели, и 
нису могли кроз закључану капију да побегну, шта је било са 
њиховим срцима? Да су умели да говоре, њихов би крик чули 
можда у некој Француској. Толика несрећа…

А сада исти ти вајни начелници желе да им поклоним 
Голубића. Неће тога бити! Како је тог дана Голубић рзао, како 
је рзао, копитом у зид ударао и ударао, као да је осећао смрт 
крда. Трчао би касније поред штале, бректао би и фрктао. 
Ваљда му на том месту мирише на смрт. Вероватно, види 
како један по један коњи одлазе у висину у ватри и диму. 
Нестају, топе се као восак спомен-свеће. 

Брада је распрегнуо Голубића, напојио га, дао му пуну 
канту запарене с брашном сечке од сена. Неки му је немир 
био у души. Можда, због тога што је на њега налетео Мала-
хецки, иако је, чини се, већ и престао да мисли о томе. Није 
се он вређао: треба и тај такође некако да заради своје парче 
хлеба. Сви желе да живе.

Брада је ручао, слушајући радио. Пуштали су снимке 
песама популарне певачице Лидије Русланове. Ох, како је 
лепо певала! Одмах му је душа омекшала. Слушао би, чини 
се, бесконачно.

Кућа није велика, топла је. Неприметно га је дремеж 
обузео. Прилегао је на кревет, огрнуо кожух. Ево, већ је и 
оматорио, а све жели да га покрије мајка, да га помилује по 
глави: одмори се, синко! Нека би леђа малкице осетила очев 
каиш. Одмах би се осетио као дете, осетио би да је нечији 
син. Нема их одавно, а као да су јуче отишли, и као да нема 
за собом толике године… Отац сриче Свето писмо, а потом 
га оставља на страну и почиње да прича о момку Давиду и 
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диву Голијату. Негде постоји велика пустиња где су живели, 
а можда и сада живе, Јевреји, Богом изабрани народ. Код 
њих се осилио бандит с надимком Голијат – уништава живот 
јадним људима. Прави им штету, руши колибе. А понекад и 
неког несрећног Јеврејина удари по глави. Онда да ли је тај 
жив или није – нико не зна. Иако га најчешчће завијају у тка-
нину, најбоље белу, и закопавају у песак. 

Бандит Голијат господари, ждере и пије шта жели и ко-
лико жели. Момку Давиду је то дојадило. Спретан је, клике-
ри му раде за десеторо, а то што је растом нижи од Голијата, 
па то није ништа. Зна и мали урадити и лошег и доброг више 
него велики. Тако и Давид. Направио је праћку и опалио тик-
вану Голијату право у челу. Бандит је од страха и бола пао и, 
видевши, да му се сви смеју, од стида умро…

Плови негде далеко-далеко у глави слика, како су се су-
кобили Голијат и Давид, како се боре. Горе над мегданом седи 
отац и смеје се, смеје, прстом показује на старијег сина. Потом 
је магла покрила простор, прекрила га као ћебетом и само 
се љуља тамо-онамо… А већ му јури у сусрет пета батерија 
четвртог уланског пука. На сивкастом ждрепцу јаше он. 
Поздравља их лично председник Пољске Ридз-Смигли. То-
пот коња, звекет орме и топова, а са стране – бескрајна маса 
мушкараца у црним шеширима и жена у белим хаљинама. 
Он се обазире због нејасног осећања да се неко спрема да му 
скочи одпозади на леђа – и то не без разлога: десни точак 
топа се клима, готово да се спотиче као безноги просјак и, 
ево, сада ће се догодити нешто страшно, ужасно. Пропеће се 
коњи, попадаће људи, сломиће се кости и поцепаће се беле 
хаљине. Преко целог поља, као трагови ватри на зеленој тра-
ви леже црни шешири. Ридз-Смигли лети, ухвативши се за 
облак који се појавио из топа чика Микалаја. А он стоји по-
ред свог сивкастог ждрепца, који је поломио све ноге, и моли 
Бога за помоћ. Ипак, то није обичан облак, већ дим од грана-
те коју су заборавили Јас из Варажбита и он. Дим постаје све 
гушћи и гушћи…

И некако више не може да се дише, као да је нечији 
широки длан затворио уста и нос. Али нема жељу да отвори 
очи, да скине с ногу кожух. Љуља се као на таласима или у 
дечијој колевци. Ипак он већ има браду, унуци су му одрас-
ли. А коњи ржу, ржу. Највише се међу њима чује Голубић, 
који поскакује, пропиње се. Његову гриву мрси ветар, из 
ноздрва букти ватра, а из очију – као поток теку сузе. Плаче 
као патка која се настанила у Дабрихинима поред мочваре 
иза борове шумице. Потом каже: „Чико! Господару! Татице! 
Устани, устани, јер ћу да одем од тебе…“

Као да се умор свих минулих година навалио на тело 
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и не истиче из њега, вуче ка земљи. Али, још је рано за њу, 
много га посла чека, много. Ускоро треба њиву орати. Коња у 
селу нема. Суседу Балбату је обећао да ће му дрва дадовезе, и 
Марили Скробатавај, и Ганђи Кљочкавој. И поново Голубић: 
„Чико! Господару! Татице!“

Отворио је Брада очи, није могао да се не одазове 
Голубићу. Прво није схватио где је. Кућа је била пуна-пунца-
та дима који је чврстом саргијом завио прозоре, ормар, сто, 
клупу, пећ, врата. Ништа се не види. Неко је снажно лупао у 
врата као да хоће да их сруши. Сваког часа ће да закрцкају, да 
пукну, па тражи онда даске, поправљај. Боља да отворим сам.

Ноге из неког разлога нису држале тело, клецале су. 
Руке су се тресле као последњем пијаници у Сјаљцу, имењаку 
Микалају, који је становао у Свињској улици, на једну ногу 
храмао, након што се осакатио на Донбасу.

Опипавајући, дотакавши неколико пута челом зид, на-
покон се довукао до трема и замало пао запевши за ведро. 
Стигао је да ухвати резу и потпуно без снаге као мало дете, 
једва ју је померио.

Ударио га је талас светла и врло чистог ваздуха. Видео 
је бледо лице комшије Степана Дањиљевског. Овај га је ух-
ватио и извукао у двориште. Подигао му је главу и у тренут-
ку су нестали сан и малаксалост. Његова кућа је усред бела 
дана горела као свећа. Пламен је весело пуцкетао, халапљиво 
ждерући кров који је лане био направио од младе ражи, на-
мештао је сламку до сламке, мазећи их својим рукама. Мис-
лио је: дуго ће трајати кров, надживеће и њега. Зими је топло, 
а лети – хладовина. Здрав мирис, мирис хлеба…

И по зидовима је почео да лиже пламен. 
– Боже мили! – само је изустио чика Микалај. Гори ње-

гова колиба коју је сложио брвно до брвна. Прво је на леђима 
дрво носио, после је помогао Голубић. Где је он?

Коњ је стајао поред ограде суседа Рошке. Жив је, хвала 
Богу, жив!

– Боже мили… – опет је једноставно изашло из чика 
Микалаја. – Људи моји, шта је ово?!.

Суседи су трчали, у кантама носили воду, сипали је на 
ватру. Свиме је вично руководио Дањиљевски. Ипак је не-
када био председник сеоске скупштине. Усрдно раде људи, 
покушавају да угасе у Брадиној кући, а у глави им је свима: 
како то, откуд то? Пећ није ложио, не пуши, а кућа гори. 
Сачувај нас, Боже! И то је близу, овде, на тргу, који се цео жи-
вот звао, од доба Велике кнежевине Белоруско-Литванске, 
или од када је владала госпођа краљица Бона, Место. Била 
је овде још и фијакерска станица где је стајало неколико по-
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жарних запрега с пумпама. У њих су упрезали коње и лете-
ли спасавати Кљебанца, који је недавно такође горео због 
нечије нечисте руке. 

Бацивши поглед на људе који су стајали у ланцу или но-
сили пуне канте воде од Северинца, погледавши на кућу која 
је доживљавала последње тренутке због нечијег изругивања, 
Брада је чак и зајецао од туге, очаја и бола. Коме је сметао 
стари Микалај? Можда је пожелео туђу жену? Или је украо 
макар за једну рубљу сена, сламе или кромпира? Никоме 
ништа није украо, нити икад тражио. Живео је сам за себе, 
сакрио душу у љуштуру коју је сам себи створио да не зависи 
нити од власти, нити од људи. Значи – не, свеједно, сметао је 
некоме. Колико има путова, стаза на овом свету! Више пута 
је читао у Библији да свако има свој пут. Он је ишао, чини 
се, својим путем, никога није ометао. Ипак, постоји неко 
коме је он трн у оку. Нечим је сметао. Ватра, која је беснела 
усред бела дана, није била намењена да уништи кућу, већ – 
домаћина.  

Људи су умиривали Браду, нешто говорили, али он их 
није чуо. Заплакао је због увреде. Онда је повраћао: из њега 
је излазио дим. Кашљао је готово до крви. Чинило се да му се 
извртала утроба.

Кров је изгорео, угљенисали су се зидови куће. Била је, 
као угарак, невелика и јадна, поред улице, нахерена испод 
дрвећа. И он је исти такав – усамљен, погбрљен, разбарушене 
браде, без шубаре, само у кошуљи. 

Није осећао хладноћу. Гледао је своју колибу и није ве-
ровао својим очима. Није могао да схватионо што је видео. 

Људи су се постепено разилазили, осврћући се на 
чика Микалаја. Он већ није плакао. Стајао је и као да је 
био замишљен. Мада је тешко наслутити шта је у човековој 
души. О чему је сада могао да размишља поред свог разоре-
ног гнезда? Ипак, сажаљевање самог себе, куће, читаво ово 
панично расположење, која су се прво појавила код Браде, 
све је то одједном нестало. Опет ће , као на крају рата, мо-
рати да се сети дрводељства… И тада су, као свеће, гореле 
куће у удаљеном делу села (Предмешћу), у Новој улици, у 
Бјарозавској улици. Наступали су Совјети, а иза католичког, 
или, како су га звали, пољског гробља и даље, на имањима, 
преко обора и до самога гаја Немци су ископали шанчеве. 
Нису својим рукама, него сељачким. Зашто да се ради својим 
ако има туђих? 

Совјети су пуцали, пуцали и никако да се пробију. 
Један немачки митраљезац је засео у шанцу око Лагера и по-
косио батаљон Руса. Много их је пало. Чули су били у Сјаљцу 
за „каћуше“, али дотада их видели нису. Совјети су им пока-
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зали: ватрени пуцњи обасипали су село, спаљујући све што 
се нашло испод млазева који су све уништавали. Куће су го-
реле као хартија, уз крик и јецај људи. И чика Микалајева 
кућа се претворила у пепео, остали су само димњак и пећ. 
Ни јоргана, нити кошуље. Као и да их није било. Около је 
пустош, згариште, опрљуша/јаловица.

Био је рат – господарила је ватра. Сада је мир – изгорела 
је кућа. Од несреће никад не може да се сакрије. Хвала, људи 
моји, на саосећању, али речи неће вратити кров над главом. 

Бради се учинило да у очима старе Авдоље и Хрено-
ве Тафиље не види саосећање, већ радост, као да су славиле. 
Гасиле су пожар, спасавале суседа, али им је драго што се су-
седу домаћинство претворило у дим. Обе су такве светице, 
главе разбијају хвалећи Свевишњег, крсте се сваки пут када 
виде куполу цркве. „Ех ви, овце!..“ – како је некад говорио 
наставник Пјатро Андрејевич. Вера не треба да буде у речи-
ма, него у делима, у срцу. Кога варате, кога магарчите? Саме 
себе, а не брадатог Микалаја. Своју душу, коју лажете, којој 
се ругате… 

Овако он, већ смирено, размишља, посматра људе. 
Нема где да жури. Поред своје је куће, за размишљање има 
доста времена. Кад би скочио изнад ње, спаљене, – ипак 
ништа не би могао да врати. Од куће је остао само костур. 

Није се без разлога сетио Пјатра Андрејевича. Искрен је 
то био човек, образован, добар. Једном су Пјатро Андрејевич 
и он заједно били у сауни, и овај је, лежећи на врућој клупи 
приповедао чика Микалају: „Ти си им као кост у грлу. Зави-
де ти многи. Салијери је отровао великог Моцарта због за-
висти. Император Нерон због зависти је спалио вечни град 
Рим. Мислиш да је завист чобанина мања од зависти импе-
ратора? Све је то исто. Пази, Микалају, пази..!“

На шта да пазим? Све је већ пред њим. И сада му је 
јасно: његову су кућу потпалили. Није то Божија казна, нити 
се анђео спустио с огњеном бакљом с неба. Рука неког од су-
седа је принела шибицу слами. Ни по лицу, нити по леђима 
нећеш наслутити ко је од њих направио штету брадатом 
Микалају, изрекао своју пресуду. Коме је он стао на пут? Или 
је можда истину говорио Пјатро Андрејевич?

– Микалају, Микалају!
Осврнуо се, препознавши глас. Није издржала, дотрча-

ла је Ганђа, сазнавши за пожар. У двориште није ушла, насло-
нила се о ограду на улици. Лице јој је бледо, коса накостре-
шена испод мараме. Зној и сузе јој теку низ лице. 

– Хвала Богу, жив си! – одахнула је, обазирући се на-
около. 
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– Жив, као што видиш. Иди кући, – махнуо је руком. – 
Иди! 

Одавно нису живели заједно. Она и деца су на Предме-
шћу, а он је сам овде. Таква је била судбина. Није чак хтео 
ни да се сећа зашто је почео да живи сам. Навикао се да буде 
сам. Деца су одрасла, као птице одлетела у свет. Било му је 
добро овако како јесте. Завидљивци су говорили да је он ова-
ко намерно живео како би имао две куће. Сви имају једну, а 
он – две, а још и коња. Он о томе није размишљао: живео је 
како је живео. 

Неко га је гурнуо у леђа. Брада се окренуо. Голубић га 
је гуркао главом, гужвао му уснама кошуљу. Као да га је уми-
ривао, бринуо се због газде, туговао заједно с њим. Иако и 
јесте животиња, боље разуме него човек, саосећа и не зави-
ди. Лепи мој коњу, лепи мој..! Да тебе нема, сутра би ме но-
сили иза Каваљецове куће на гробље. Како ли си се појавио у 
сну баш оног тренутка када је било питање да ли ћу живети 
или умрети? Ваљда је Бог тако хтео да ми преко Голубића 
помогне. 

До сумрака се Брада мувао око куће, покушавајући иоле 
да уреди оно што је поштедела ватра: нагореле даске, греде. 
Зидови су, пак, били од комада дрвета. После рата, дрво су 
одвозили у Донбас. Људима за куће нису баш тако радо дава-
ли. Већ су и тада биле потребне везе. Фјадул ,из сеоске скуп-
штине, обећао би да ће се за пар месеци сви извући, иселити 
из земуница, али та би прича трајала неколико деценија. Да 
ти Фјадул да дозволу за дрво, треба му се нечим захвалити. 
Зна се како: најпре сланина и ракија. Бивши партизан Фјадул 
волео је да попије и да замези. Па није он било ко – начелник 
је: „Другови, сви смо ми другови! Бога нема и бити неће!“ Не 
чекајући да се Фјадул сажали, Брада је крадом довозио дрва, 
кријући брвна на колима испод грања. Понекад једно брвно, 
други пут и више. Завидели су му и тада, јер је имао коња. 
Није се уписао у колхоз, где је чак и коњушар велики газда. 
Може се ругати бедној удовици.

До пролећа има још као до Минска, а мушкарци би већ 
међусобно дискутовали, планирали како ће прићи коњушару 
Ивану Казаку. Тај би ишао улицом, као да лети, не осећајући 
своје ноге, поздрављао би све кроз зубе. Зна, псето једно, да 
ће сутра доћи да га моле за коње за узорати парцелу или да 
довезу дрва из шуме. Показује своје преимућство над сваким 
суседом. Ето, таква је лакејска срж у људима. Јуче је и се сам 
клањао, а данас само узе бич у руке, позиција му је као чоба-
нинова, а дигао је и нос. Као да му је и сам Бог друг. 

Ех, будала једна… Никад неће од простака бити прави 
господин. Простак ће остати простак, макар му актовку даш 
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у руке и сместиш га у мечку. Брада све види и смеје се, јер он 
има Голубића…

Опет га неко гура у потиљак. Позади се осећа мирис 
Голубића, сена и коњског зноја. Чини се да се ни дим више 
не осећа. Ево ко му је једини одан, веран, док је жив. Ни-
коме не завиди. Сваког дана осећа на леђима брижну руку 
домаћина. Никад се није упознао нити са штапом, нити с би-
чем. Довољан му је газдин глас. Осећа када треба пожурити, 
а када може да се иде полако, не напињући се, у рукуницама. 

Брада је коња помиловао по гриви, по навици опипао 
нису ли му леђа мокра., иако је коњ више од сата стајао у дво-
ришту. Урадио је то инстинктивно, не размишљајући. 

Ипак, около је јако мирисало на дим. И покуњено су се 
црнели недогорели зидови куће. И никога живог није било 
поред њега, осим Голубића. Далеко је још до вечери. Отићи 
ће да преноћи код Ганђе, иако га је звао и Дањиљевски. Али, 
требало би, вероватно, да оде код ње. Или, можда, не… До-
бро, видећу.

Нешто му није добро. Неки терет му је напунио, чини-
ло се, читаво тело. Чак ни ноге нису хтеле да корачају. Ипак 
је Голубића упрегнуо у таљиге и кренуо у шуму. Шта има да 
стоји и да тугује? То му већ неће помоћи. До вечери има вре-
мена, стићи ће да довезе још дрва Каубасеји. Сада ће му бити 
потребно више пара да обнови кућу. У инат „благонаклони-
ма“. Нека завиде! Микалај се не предаје! Голубић и он су још 
о-хо-хо..!

Отприлике пола километра од друма већ је био при-
премио дрва: брезов суварак. Мислио је да ће их узети за 
себе. Сада их треба дати Каубасеји. Ништа, нове ће за себе 
припремити. Уз Голубићеву помоћ има да довезе сигурно још 
пуно кола. 

У шуми је било тихо и мирно. Шуштао је ветар. Био је 
хладан, од села Гута-Михалина. То, значи, са севера. „Ваљда 
ће бити снега“, – помисли Брада. 

До дрва није могао да дође талигама. Место је било ба-
ровито, влажно. Зато је дао Голубићу сена, чак га и не при-
везавши – где ће без њега? – пошао до свога склоништа како 
би у неколико наврата донео дрва до запреге. 

У том тренутку је заборавио и на своју несрећу. Бавио 
се обичним послом који се навикао да ради мирно и добро. 
Дошао је до припремљених дрва, мало се одморио, – ипак је 
одавно напунио седамдесет, – и упртивши на леђа колико је 
могао сувих грана, кренуо назад. На путу се неколико пута 
одмарао, слушао шуму и одједном се зачудио што је његов 
живот тако брзо пролетео. Можда је и сам крив што је остао 
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само с Голубићем. Мало се виђа с децом, када дођу у село. 
Можда није живео како треба, није радио шта треба… Уза-
луд се противио… Можда је све било узалудно. Од оваквих 
мисли ослабиле руке су му нешто ослабиле. Постало је тешко 
носити дрва, али их је чвршће притиснуо на раме и, гегајући 
се мало, стигао до таљига. Чини се, први пут у животу дрхта-
ле су му ноге и по лицу текао хладан зној. 

Около је све било као раније: тихо је шуштало дрвеће, 
слаткасто је мирисало на мочвару. Ипак, Брада одједном осе-
ти нешто ново и у тренутку угледа: Голубић се споро спуштао 
на предње ноге и кркљао, кркљао, кркљао. Брада је притрчао 
коњу из чијих је уста цурила бело-црвена пена, обгрлио му 
врат, али није успео да га задржи. Притиснувши га готово до 
земље, Голубић је пао и утишао се, склопивши очи, са сузама 
у њима. Леви бок коња је био сав у крви. 

Брада је стајао, гледао и ћутао. Дрхтале су му и ноге и 
руке, а језик као да је утрнуо. 

Скупивши последњу снагу, са таљига је дохватио оста-
так сена, принео до главе Голубића, наместио је и сео об-
грливши му врат… 

2009. година 
Са белоруског превео: Микита Супрунчук

Виктар Супрунчук је белоруски писац, пише прозу. Рођен 
је 1949. године у селу Сјалец, општина Бјароза, Брестска област 
Белорусије. Служио је у Совјетској Армији, дипломирао је на но-
винарском факултету Белоруског државног универзитета. Радио 
је у новинама Сеоски лист“ („Сельская газета“), на Белоруској те-
левизији, у часопису „Пламен“ („Полымя“), као заменик председ-
ника Савеза књижевника Белорусије, заменик главног уредника 
часописа „Светска књижевност“ („Всемирная литература“), глав-
ни уредник часописа о аутомобилима „Корвет“, начелник упра- 
ве за информисање у банци „Беларусбанк“, главни уредник ли-
ста „Наш банк“ и главни уредник часописа „Банкарски весник“ 
(„Банкаўскі веснік“). 

Аутор је романа „Живиш само један пут“ („Жывеш толькі 
раз“) и „Од тела и крви“ („З плоці і крыві“), повести (=дужих при-
поветки) „Трећи син“ („Трэці сын“), „Сјаргеј Сјаргејевич“ („Сяргей 
Сяргеевіч“), „Банални детектив“ („Банальны дэтэктыў“), а такође 
више приповетки. Објављене су књиге „Страсти“ („Страсці“), „Зво- 
ни се на узбуну“ („Набат“), „Боли негде око срца“ („Недзе баліць 
ля сэрца“), „Буји-паји, мој ђенерале“ („Баю-бай, мой генерал“), 
„Спашавајте ваше душе“ („Ратуйце вашы душы“), „Мајчин век, 
или Пут до Храма“ („Матчын век, альбо Дарога да Храма“), „Цве-
тао је бели-бели јоргован“ („Цвіў белы-белы бэз“). Превођен је 
на српски и друге стране језике. Добитник је књижевне награде 
„Иван Мељеж“.
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mihal đuga

praštanje

JABUKA

Na hrapavom dlanu ti jabuka sija
ali u srcu svom 
sakrivaš bol

Prašnjave korake ti odnosi severac 
ali ponekad zastaneš 
u sevci jabuka 
i nesvesno preturaš 
u svojoj kosi 
kao da si tamo nešto izgubio 

Više niko neće da te ubedi 
da treba i dalje ići 
ovim putem 
na kojem polako gubiš 
uspomene 
i verne prijatelje 

Putevi postoje
i putevi ne postoje 
ali zašto to sada izgovarati

kada ti na hrapavom dlanu 
jabuka sija
a u srcu svom 
sakrivaš bol
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NADA

Mnogo puta si već zagledao
praznini u oči
mnogo puta si morao da odustaneš
skoro od svega
samo od poslednje nade ne
tako velike
i skrivene tako duboko
u snovima

Ali nemoj da poklekneš
a i tada kada ti samo vetar miluje
kosu
i kada nema ko da ti dotakne 
prste
ti sanjaj
sanjaj makar i sa 
otvorenim dlanovima

i odjednom spazićeš pesme
na drveću
vesele glasove svojih misli

i biće vas čak i previše

TEŽNJA

Sanjajući razdrobićeš i taj poslednji
kamen
nestrpljivosti
i ponovo ćeš prepoznati svoj lik
u kapima krvi
znoja
i suza
dok usne
tako suve i mirišljave mastilom 
sa strahom će izgovoriti
i tvoje ime

Kamenje će se odjednom obrušavati 
na tebe
umiraćeš
i ponovo dolaziti ka svesti
dok ne sazriš
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Dok u onom neskladnom kamenu
ne otkriješ smisao
svoju težnju
zatvorenu u vremenu i ostavljenu
za kasnije

jer to kasnije
to si ti

PLAMEN

Nije tako daleko taj trenutak
kada si odlazio
u šume
što bliže ka plamenu

i upadao sve dublje i dublje u hladnu
samoću
opčinjenu u vodi

kada si prvi put osetio krv
na jeziku

Treba se vratiti
što bliže se primaći
ka sebi

i svaki dodir postaće
osmehom
snežnim krajolikom na prozoru sna 

PEPEO

Odjednom ćeš posedovati sve odgovore
i pokorićeš
i one najtamnije reke

Sa ružičastih mostova ćeš
posmatrati 
kako protiče vreme

i sećati se svih uspeha
i razočaranja

Gologlav ćeš se vinuti
iz svoga pepela
i više nikada se nećeš ka njemu
vraćati
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Odjednom ćeš tako ojačati
da ćeš zaboraviti na svaki bol
i svaku laž
kojima su ti dosada bili obeleženi koraci

i više nikada nećeš pokleknuti 
da moliš za kišu

PRAŠTANJE

A nekada je ta grobna tišina
u kojoj sakrivaš oči
od pogleda
protivnika
nezasitih svetlosti i blagih osmeha
jako velika

I često
u kasnim satima punih briga
i nestrpljivog čakanja
upravo ona je ta
poslednja slamka nade
na kojoj ćeš poželeti dobrodošlicu
novom danu

Zato sada
u ovom momentu tišine bez dna
moliš pesmu
samo o oproštaj

Jer govor polako 
gubi smisao
i već je kasno da počneš iz početka
ovaj san

VUČJA TAMA

Svuda okolo se uzdiže 
vučja tama

osećaš njenu hladnoću
dok ti nezadrživo prodire
do kostiju
i uništava
blesave ruine 
nedosanjanih snova

a kako samo žudiš
još jednom ispružiti nezasite dlanove
a zagrliti pšenično klasje
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kako samo žudiš
još jednom da pogledaš
direktno u svetlost i da pritom
ne izgubiš vid

Sa slovačkog preveo autor

Mihal Đuga (Michal Ďuga) rođen je 19. januara 1951. god. 
u  Kulpinu. Završio je studije filozofije na Filozofskom fakultetu 
univerziteta Komenskog u Bratislavi (1969-1974). Radio je kao profesor 
gimnazije u Bačkom Petrovcu, kao urednik RTV Novi Sad i kao urednik 
Izdavačkog preduzeća Obzor u Novom Sadu. Bio je v. d. odgovornog 
urednika časopisa za decu Pioniri (Pionieri), glavni i odgovorni urednik 
časopisa za književnost i  kulturu „Novi život“ (Nový život), glavni 
i odgovorni urednik slovačkog magazina Ravnica (Rovina), odgovorni 
urednik novina na slovačkom jeziku Hlas ljudu (Hlas ľudu). Sada 
radi kao urednik u izdavačkoj delatnosti NIU Hlas ljudu (Hlas ľudu) 
u Novom Sadu. Živi u Bačkoj Palanci.

Do sada je objavio sledeće knjige poezije: Uspavani leptiri (Spiace 
motýle, 1976), Korak (Krok, 1979), Prometej (Prometeus, 1979), Zemlja 
(Zem, 1986),  Tumačenje snova (Výklad snov, 2001), Ruine tišine 
(Trosky ticha, 2008), U zemlji divljih jabuka (Krajina divých jabloní, 
2010) i Pogledati suncu u oči (Pozrieť slnku do očí, 2011). 

Njegove pesme se nalaze i  mnogim antologijama, objavljenim 
u zemlji, kao i u  inostranstvu. Osim poezije, piše i  prozu, a bavi se i 
književnom kritikom, kao i prevođenjem. Član DKV je od 1979. godine.

Dobitnik je književne nagrade časopisa „Novi život“ za 1979. 
godinu. 
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ранко павловић 

тај вршак игле
који испуњава васиону

/Аутопоетични запис или унутрашњи дијалог о значењу 
завичаја, препознавању завичајности у властитом дјелу, о 
схватању поезије као начину промишљања свијета, о драми 
у бићу Тачке.../

– У једном интервјуу, на питање о мојим основним 
књижевним преокупацијама и инспирацијама, одговорио 
сам отприлике овако: Када би неко, не дај боже, хтио да 
уништи писца, не би морао да прља руке. Довољно би било 
да му одузме завичај и сјећање на дјетињство и – писца више 
не би било!

– Завичај?
– Ја, на срећу, имам три завичаја.
Први је село Шњеготина Горња, у општини Теслић, на 

граници Крајине и средње Босне, по површини највеће или 
једно од највећих села у бившој Југославији, у мом раном 
дјетињству четрдесетак километара удаљено од најближе 
аутобуске станице. Додуше, осам-девет километара од моје 
родне куће пролазила је ускотрачна пруга, направљена у 
аустријско доба, којом су тутњали шумски возови натова-
рени трупцима, а нешто касније изграђена је и пруга Добој 
– Бања Лука. Била је и цеста до Теслића, али њом су возили 
само камиони, људи су морали пјешке или запрежним коли-
ма у општински центар

Прво чега се сјећам јесу приче уз огњиште старих 
жена и мушкараца (ових других било је мање, тешки посло-
ви скраћивали су њихов животни вијек), затим књига без 
корица о настанку живота на Земљи, коју је, са одслужења 
војног рока, гдје се описменио, донио отац у војничком ко-
феру. Онда – буквар! Боже, како шаролик и занимљив, до-
тад невиђен свијет, иза фотографије насмијешеног Марша-
ла, у мој живот је донијела та већ коришћена књига обрда-
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них корица! Питорескни пејзажи, дјечаци бомбаши, виле 
и чаробњаци, трактори и кобајни слични чудовиштима из 
бајки, фабрички димњаци високи до неба...

Други мој завичај био је Теслић, гдје сам, послије чет-
вртог разреда, наставио школовање. Индустријски градић 
који је практично створила Аустроуграска, доводећи у њега 
мајсторе, техничаре и инжењере са разних страна некад 
моћне монархије – Пољаке, Чехе, Словаке, Аустријанце, Сло-
венце, Хрвате... С њиховим потомцима, својим школским 
друговима, у прољеће сам луњао падинама Грачуна, љети 
се купао у вировима Усоре, мачевао се уским летвицама из 
Пилане предузећа „Борја“, опонашајући Дон Кихота (који је 
тада био обавезна лектира, мислим у седмом разреду)... Па 
онда, прве љубави! С каквим узбуђењем сам чекао сумрак, 
да почне игра жмуре и да се, хватајћи је за руку (такву вре-
лину никад више нисам осјетио!), са Б. или С. сакријем иза 
неког грма или угла зграде!

Упис у први разред гимназије (послије првог прешао 
сам у други учитељске школе) довео ме у мој трећи завичај 
– Бањалуку. И ту сам остао. А и куда бих, кад не знам за 
љепши град?!

Ту су, наравно, као и код сваког другог писца, још два 
завичаја – српска духовност и књижевност српског језика, 
који битно обиљежавају дјело сваког ствараоца.

Да немам сјећања на дјетињство (у коме сам писао и 
у ђачким листовима објављивао прве пјесмице) и да су на 
неки волшебан начин нестали амбијенти и атмосфера мојих 
завичаја, вјероватно никада не бих написао ниједан стих и 
ниједну прозну реченицу. 

Ко је читао моје приче за дјецу, на примјер, збирке Чи-
стач обуће и  Кула Кулина бана, у тој варошици у којој се 
збивају сви ти несташлуци и прве љубави, могао је да пре-
позна мој Теслић. То се односи и на моје приче за одрасле, 
нарочито на збирке Приче из Вакуфа, Човјек у љуштури и 
Жута бјелина. У каснијим приповиједним књигама, у којима 
су Књига, Читач и Библиотекар (намјерно писано великим 
почетним словом!) главни јунаци, прелазим у тај имагинар-
ни завичај, завичај српског језика и књижевности. У романи-
ма сам више окренут неким општијим темама, али ја не бих 
знао дати, на примјер, описе природе и не бих знао креирати 
своје литерарне јунаке, а да их не препознајем у крајолицима 
и људима својих завичаја.

– А поезија? 
– Шта је друго поезија него промишљање свијета кроз 

сопствену призму, да не кажем душу? Припремајући недав-
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но своју цјелокупну поезију, објављењу и необјављену, за 
избор који је приредио Стеван Тонић а објављен је поводом 
педесетогодишњице мог књижевног рада, био сам запањен 
колико сам својим првим, такорећи дјечаим пјесмама, био 
заокупљен егзистенцијалним темама и колико сам прецизно 
назначио своју поетику.

Запитаност пред будућношћу, сопственом и свијета 
којем припадам(о), затим сагледавање мјеста појединца у 
том свијету, да не кажем прожимање микро и макрокосмоса, 
припадање народу који је поносно пролазио кроз историјске 
калварије, љубав која нас одржава – то су основне мотивско-
тематске одреднице моје поезије у првим деценијама лите-
рарног обдјелавања. Касније сам се, можда нешто мудрији, 
али сасвим сигурно животно искуснији, окренуо суштин-
ским питања постојања и опстајања. Прекретницу у мом 
пјесничком стваралаштву чинила је збирка Срж, настајала 
више од деценије а објављена 2005. године. Садржи шездесет 
девет пјесама о ТАЧКИ. Зашто о тачки?

Јер, треба коначно рећи:
тачка јест почетак и крај свега,
срж отјеловљене мисли,
она је тај битак
за којим трагају филозофи и фарисеји,
то је вршак игле
који испуњава васиону...

– Енигма Тачке?
Тачка на крају реченице, она испод узвичника, испод 

упитника, или изнад запете, једна из двотачке, једна од оне 
три што стоје у тексту као ластавице на телефонској жици? 
Или она у можданој ћелији, у сјеменки из које настаје нови 
живот, у коју се прометнула планета на којој јесмо, или 
васељена по којој ћемо се расплинути? О томе сам писао у 
збирци Срж. И још о пулсирању тачке у неухватљивом шу-
мору шкољке која своју спиралну потку уткива у њену савр-
шену основу. О тачки која, умножавајући сопствену таму, 
ствара посестриму, или оној која се нелагодно осјећа на крају 
пјесме. О тачки која се претвори у плод дивље оскоруше 
или кост лукаве пастрмке и запне у грлу. О тачки у црвеном 
крвном зрнцу, у Адамовом ребру, о оној коју су извргли на 
стуб срама или која је кренула на неизвјестан пут. Зна лу-
кава тачка да се упути и на Сјеверни пол, да се преда мо-
литви, да заискри у бљеску муње или у оштрици сјекире из-
над осуђеникове главе, па не знаш ко је егзекутор – она или 
џелат. А тек када се нађе пред огледалом! Каква драма тада 
бјесни у бићу тачке?! Има тачка и своју граматику, као што 



Д
О
М

Е
Т
И

142

зна да се прометне и у саму срж граматике. Препознаћемо је 
и у камену који гура Сизиф...

Али, ма колико била моћна и опсјенарски расположе-
на, Тачка нема претензија да стави тачку на оно што бих, 
заокупљен феноменом лова и његовим посљедицама, сабијен 
између дије празнине, расут у пјесников прах, заглибљен у не-
изрециво дубље од слутње, прометнут у клицу, у зрно, назвао 
својим пјесничким надахнућем и умијећем, сопственим по-
гледом на свијет који нам, ма колико се трудили да продремо 
у његову суштину, остаје неодгонетљив. У сталном дијалогу 
с пјесмом коју стварам, опсједнут сам ријечју, која зна да буде 
нестрпљива, потурена, затурена, неизговорена, одбачена, 
саздана од небеских слова... 

– Све је, дакле..? 
Назначавајући искошеним словима у претходном пасу-

су наслове новијих збирки, желио сам на неки начин, макар 
овлашно, да укажем и на њихову тематску опредијељеност 
и на своју заокупљеност универзалним темама. А то уни-
верзално не постоји изван нас, као што ни нас нема изван 
завичаја и првих спознаја свијета. Све је, дакле, у једном кру-
гу. И добро је што сваки пјесник има свој круг, свој космос 
који жели да подијели с читаоцима.

На крају, перо још не пресушује. То потврђује и по-
сљедња пјесма малог избора из моје поезије приређе-
ног за овај број часописа „Домети“, написана недавно.

БИО-БИБЛИОГРАФИЈА 

Ранко Павловић рођен је 1943. у Шњеготини Горњој, 
код Теслића, Република Српска. Школовао се у родном селу, 
Теслићу и Бањој Луци. Кратко вријеме радио у просвјети, за-
тим у новинарству и издаваштву.

Пише поезију, прозу и драмске текстове, за одрасле и за 
дјецу, књижевну критику и есејистику. Прву збирку пјесама 
„Немир сна“, као ученик четвртог разреда учитељске школе, 
објавио је 1963. Мада је и раније пјесме и прозне и лирске за-
писе објављивао у многим листовима и часописима тадашње 
Југославије, појављивање прве књиге узима му се ка почетак 
бављења књижевим радом, па 2013. године обиљежава пола 
вијека сталне присутности у књижевности.

До сада је објавио дванаест збирки пјесама, четрнаест 
збирки приповиједака, четири романа, једну збирку есеја, 
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књигу књижевних критика и десет радио драма за одрасле, 
затим седамнаест збирки прича за дјецу, пет збирки пјесама 
за најмлађе, један роман за младе, десетак текстова за дјечја 
позоришта и петнаестак радио игара за дјецу. 

Завод за уџбенике у Источном Сарајеву објавио је ње-
гова „Изабрана дјела“. Заступљен у читанкама, лектири и 
многим антологијама. Његове пјесме и приповијетке пре-
вођене су на италијански, пољски, мађарски, енглески, ру-
мунски, њемачки, холандски, шведски и друге језике.

Награђиван је значајним признањима за књижевност, 
међу којима су и награде Кочићева, Скендер Куленовић, 
Лаза Костић, Подружнице Удружења књижевника Српске 
и града Бања Лука за књигу године, Станко Ракита, Горда-
на Брајовић, Исак Самоковлија, Григорије Божовић, Веселин 
Маслеша и многе друге.

Живи и ствара у Бања Луци.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА
Збирке поезије:

Немир сна, „Паралеле“, Добој, 1963.
Дамари јасенвачки, Национални парк Козара, Приједор, 
1987.
Кости и сјене, „Слово“, Бања Лука, 1997.
Небески лан, „Арс Либри“ – Београд, „Бесједа“ –  Бања Лука, 
2001.
Срж, „Рад“, Београд, 2005.
Дама из Господске, „Арт-принт“, Бања Лука, 2006.
Лов, КоВ, Вршац, 2007.
Пјесников прах, Нар. библ. „Стефан Првовенчани“, 
Краљево, 2008.
Монашки сонети, „Арт принт“, Бања Лука, 2011.
Између двије разнине, Удружење књижевника Српске – Под-
ружница Бања Лука, Бања Лука, 2011.
Дубље од слутње, „Арт принт“, Бања Лука, 2012. 
Повратак у тачку, избор, „Бесједа“ Бања Лука, „Ars Libri“, 
Београд, 2013.

Збирке приповиједака:
Приче из Вaкуфа, „Глас“, Бања Лука, 1978.
Бљесак у кошмару, „Универзал“, Тузла, 1985.
Човјек у љуштури, „Глас“, Бања Лука, 1988.
Преображаји, „Рад“, Београд, 1997.
Додир, „Ослобођење“, Српско Сарајево, 1998.
Жута бјелина, „Глас српски“ – Бања Лука, „Ослобођење“ – 
Српско Сарајево, 1998.                 



Д
О
М

Е
Т
И

144

Суботе без Илзе, Задужбина Петар Кочић, Бања Лука – Бео-
град, 2000.
Трагач из крилне регименте, Удружење књижевника Српске 
– Подружница Бања Лука, Бања Лука, 2003.
Био једном један, „Књижевна задруга“, Бања Лука, 2003.
Библиотекар и Књига, Завод за уџбенике, И. Сарајево, 2006.
(Д)опричано, Подружница УКС, Бања Лука, 2007.
Тринаест нестрпљивих прича, „Прометеј“, Н. Сад, 2007. 
Небесници, „Нова реч“, Пожаревац, 2012.
Откупљивач прича, „Артпринт“, Бања Луа, 2013.
Романи:
Школа јахања, „Глас“, Бања Лука, 1990. (друго издање: „Глас 
српски“, Бања Лука, 1997)
Јахачи и остали, „Глас српски“, Бања Лука, 2001.
Како ухватити лептира, „Народна књига“, Београд, 2002.
Небеске костурнице, „Прометеј“, Нови Сад, 2011.

Есеји:
Журка код Екермана, КоВ, Вршац, 2007.

Књижевна критика:
Дочитавање, „Унус мундус“, Ниш, 2012.

Збирке прича за дјецу:
Бајке за лијево ухо, „Освит“, Карловац, 1985.
Јарац у позоришту, „Свјетлост“, библиотека „Млади дани“, 
Сарајево, 1985.
Чистач обуће, „Младост“, библиотека „Вјеверица“, Загреб, 
1985.
Кућа на излету, „Глас“, библиотека „Јаблан“, Бања Лука, 
1988, 1990.
Кула Кулина бана, „Веселин Маслеша“, библиотека „Ласта-
вица“, Сарајево, 1988.
Кућа на излету, избор, „Веселин Маслеша“ и „Свјетлост“, 
Сарајево, 1990.
Стефан на Млијечном путу, Крајишко дјечије 
позориште,Бања Лука, 1994.
У кући духова, „Григорије Божовић“, библиотека „Божури“, 
Приштина, 1998.
Воз, тата и новине, „Бесједа“, библиотека „Бели слон“, Бања 
Лука, 2000.
Златнодолске бајке, „Рад“, библиотека „Алиса“, Београд, 
2001.
Пријатељи, „Слово“, Бања Лука, 2002.
Моћ дивље оскоруше и друге бајке, „Bookland“, Београд, 2005. 
Свирала од ружиног дрвета и друге бајке,  „Bookland“, Бео-
град, 2009.
Гитаријада у Јежевици, „Босанска ријеч“, Тузла, 2009.
Краљеви на вашару, „Босанска ријеч“, Сарајево, 2010.
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Стиже сликар, „Повеља“, Краљево, 2011.
Једна Прича и друге приче, Задужбина „Фра Грго Мартић“, 
Крешево, 2011.

Роман за дјецу:
Тајне Краљевог Града, „Народна књига“, библиотека „Петар 
Пан“, Београд, 2004.

Сликовнице:
Чаролије Сина Сунца, „ГрафоМарк“, Лакташи, 2001.
Племенити Хахај и страшни Хехеј, „ГрафоМарк“, Лакташи, 
2001.

Збирке пјесама за дјецу:
Шта јутро доручкује, Завод за уџбенике и наставна сред-
ства, Источно Сарајево, 2007.
Расти брже, то је лако, „Book“, Београд, 2009.
Басновите пјесме, „Арт принт“, Бања Лука, 2010.
Кад се уши зацрвене (у: Р. Павловић – П. Ђаковић – П. 
Стевић: Простори игре), Фондација „Бранко Ћопић“, библи-
отека „Башта сљезове боје“, Бањалука, 2010.
Песме за причање, „Арт принт“, Бања Лука, 2013.

Изабрана дјела: 
Пјесме, Приповијетке, роман „Јахачи и остали“, Приче 
за дјецу, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно 
Сарајево, 2004.

Изведени позоришни текстови за дјецу:
Кутија за ослобађање времена, ЦОК театар, Бања Лука, 
1991.
Љубавни јади Јежа Јежића, Крајишко дјечије позориште, 
Бања Лука, 1993. и Луткарски студио „Рода“, Бања Лука, 
2003.
Принц од Бијелог Лука, Дјечије позориште Републике 
Српске, Ба ња Лу ка, 2000. и 2002.
Љубичаста зрака, Дјечије позориште Републике Српске, Б. 
Лука, 2006.
Жутокапа, КУД „Карпати“, Врбас, 2006.
Племенити Хахај страшни Хехеј, Дјечије позориште Репу-
блике Српске, Бања Лука, 2013.
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ИЗВОДИ ИЗ КРИТИКА О ДЈЕЛУ РАНКА ПАВЛОВИЋА

О КЊИГАМА ПОЕЗИЈЕ:

У литературу Павловић улази као пјесник школарац, 
објавивши прву збирку стихова с насловом Немир сна 1963. 
године, дакле, с двадесет година живота. Ове двије ријечи 
с карактеристичним младалачким призвуком одређују сав 
пјесников каснији рад. С једне стране немир, стваралачки 
првенствено, трагање по жанровима и формама, али и немир 
који ће проговорити из његове литературе, кратких прича у 
којима се јунаци рву са судбином, и, с друге стране, сан који 
је основ стварања, моћни хипнос, који ће у Павловићевој ли-
тератури проговорити у многим причама о обичним људима 
чији животи пролазе негдје „међу јавом и мед сном“...

Ранко Рисојевић

Збирка пјесма Кости и сјене представља опијело над 
српским народом којег велике ратне трагедије походе три 
пута у истом вијеку. Он истовремено успијева да језичким 
средствима локално подигне до универзалног.

Књигом хаику пјесама Небески лан Павловић нуди 
праве драгуље који су обогатили савремену српску (хаи-
ку) поезију, али и хаику пјесништво изван Јапана уопште. 
Ту су присутни канонски идеал форме, богатство садржаја, 
пјесничке слике, природа и зен у поезији, солидарност и са-
милост са патњама и судбином нашег човјека, антиратне по-
руке и источњачка мудрост.

Остоја Ђукић

На страницама књиге хаику песама Небески лан Ранка 
Павловића сабрано је управо оно чему претходи поглед / до-
дир / осећај детета у тесном / нераскидивом споју са даром 
оног који верује да је реч само трен / знак којим се означава 
вечности бруј. И вера и став, и привид и стварност. Отуда и 
једноставност исказа, питкост у творењу призора у коме се, 
као да је површ дубоке воде, јавља обрис слутње, али тако да 
се чини да је тек она (слут ња) истина... Све што му се ука-
же пред оком, Павловић „ишчитава“ као знак појавног, а 
невидљивог, оног што се дубином слутње показује у правом 
светлу. Оно што би се „обичном оку“ учинило као уобичајено, 
нимало изазовно за друкчију, дубинску мисаоност, за песни-
ка је драма... И овом књигом потврђује се оно што смо, иначе, 
одавно запазили у целокупном Павловићевом књижевном 
опусу, било да је реч о поезији или прози, за децу или за тзв. 
одрасле читаоце. Доминантан је његов проницљив дух, веш-
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тина у разлучивању суштаственог од оног што није песма, 
зрачак у тами, суза или капља кише у којој се огледа изво-
риште свега живог.

Давид Кецман Дако

Познатији по свом приповједачком него чисто поет-
ском умијећу, Ранко Павловић нам својим новим пјесничким 
рукописом нуди јединствено замишљено и до краја изведено 
пјесничко дјело. Збирка пјесама Срж за мене је, дакле, право 
пјесничко дјело – једно од неочекиваних и тиме пријатнијих 
изненађења. То изненађење је двојако. С једне стране, изне-
нађује сама концепција или основна идеја овог дјела – идеја 
тачке као сржи, као суштине свега што постоји у људском 
свијету, у универзуму. Дотичући безбројне и многолике 
предмете у хоризонту људског искуства, пјесникова фено-
менолошка имагинација увијек полази од сржне тачке или 
у тачку сабијене идеје предметâ и феноменâ о којима пјева. 
Тако Павловић у свакој пјесми кружи око тог тајанственог 
срца ствари, погађајући најчешће у сам центар „мете“, у црну 
тачку средишта. А то је већ друга страна мог изненађења: 
та готово стопостотна језичка и стилска оствареност те 
јединствене замисли Сржи. Не баш честа појава: пјесничка 
књига с једном једином, али ванредно инвентивно и језички 
суверено изварираном идејом.

Стеван Тонтић

Збирка поезије Ранка Павловића Између двије праз-
нине саставни је или продужени дио поетског опуса, који 
се издвојио појавом пјесничке књиге Срж, а потом Лов, 
Пјесников прах и Монашки сонети, бавећи се основном жи-
вотном тематиком, посредством метафизичког сагледавања, 
што је и заједнички именитељ поменутих пјесничких књига... 
Павловић своју мотивску преокупацију из тачке оживљава у 
„клицу“ која у препознавању древног оживљава чудесну везу 
прошлог и садашњег, које препознајемо кроз филозофско и 
метафизичко „мајсторство“, те се с правом може рећи да уз 
претходно наведене пјесничке књиге пјесник заокружује те-
матску цјелину и на тај начин учвршћује своје књижевно тло. 
Све то исписује на један обазрив начин обраћајући се дав-
ном пјеснику и сам опчињен дилемом пред „лукавошћу зам-
ки расутих по врлетима“ (Овидије и Булгаков) акцентујући 
мисли да је непрочитана књига исто што и сјеме пало ван 
оранице.

Јованка Стојчиновић Николић

Павловићеви сонети исписани су тако да се напро-
сто сливају у душу читаоца са свим њиним нектаром наи-
згледне једноставности, али једноставности која плијени, 
не само складом и милозвучношћу бираних ријечи, већ и 
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својим дискретним порукама. Управо та чињеница зналце 
Павловићевог развојног списатељског пута пријатно из- 
ненађује, јер ријетки су писци који након књижевне афир-
мације остварене књигама прозе, причама и пјесмама за 
дјецу, есејима, драмама и игроказима за дјечији театар, ра-
дио-драмама, тако успјешно пређу у домен поезије а да тај 
изазов не попушта већ интензивно траје посљедње двије 
деценије...

Предраг Бјелошевић

О КЊИГАМА ПРИПОВЕДАКА: 

У Павловићевој збирци Приче из Вакуфа, модеран 
облик кратке приче, најчешће с ироничним новелистич-
ним поентирањем, делује као природан облик аутентичног 
уметничког говора о разноликим људским судбинама чија 
занимљивост управо проистиче из загонетне фрагментар-
ности њиховог виђења.

Светозар Кољевић 

Вичан једноставности, аналогијама, драмско-лирским 
преокретима и изненађењима, Павловић има сочан, свјеж и 
примјерен језик ликовима, простору и времену које обрађује. 
Његова прича је сва у једном даху. Она освјетљава тамне и 
свијетле сегменте живота, повезује – спаја, показује прециз-
но извајане карактере, доноси модеран приповједачки ритам, 
развијено осјећање облика и способност концентрисања сад-
ржине. Као ехо – кратка прича се шири и изван својих тек-
стуалних међа. Управо, мисао В. Сенсона да је кратка прича 
неупоредиво дужа него што стварно јесте, потврђује збирка 
приповиједака Бљесак у кошмару.

 Исо Калач

Књига Жута бјелина, која представља избор из прет-
ходних пет Павловићевих приповедаких збирки, сасвим 
прецизно указује на мене у поступку које су пратиле његово 
приповедање... Попут блеска у тмини, Павловићеве приче се 
свом читаоцу откривају као стална запитаност над феноме-
нима живота и животног, као заувек не-коначно питање о 
смислу човекове егзистенције. Приповедајући вешто, сведе-
но и концизно, стремећи ка мутним и нејасним крајностима-
покретачима, еросу и танатосу, он са великом прецизношћу 
захвата, и дочарава прелом ирационалног у сусретима својих 
јунака и света. На крилима његове страсти ка приповедању 
описа свакодневних животних ситуација, остају скоро 
увек фокусирани обриси једне дубље истине, или бар њене 
слутње.

Ненад Шапоња
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... Тако се, и то пр ви пут у опусу једног српског про-
заисте, појавило издање које је у целости усредсређено на 
живот просветних радника. Реч је о књизи Суботе без Илзе, 
насловљене по једној од Павловићевих најбољих кратких 
прича уопште... Изузетним умећем понирања у просторе 
заумног, потпуним идентификовањем са својим ликовима, 
себи блиским и драгим људима, казивањем о ономе што 
се догађа само у мисли његових јунака, приповедач Ранко 
Павловић успешно избегава стереотип класичне приче о 
учитељу, наставнику, професорима и ђацима, о житељима 
села и касаба. Он не реконструише догађај маниром хрони-
чара-реалисте. Стварно збивање тек је рам за слику, оквир 
за причу. Оно чему придаје посебан, суштински значај, сад-
ржано је у реконструкцији душе и нијансирању простора 
светлости и сенке на унутрашњем портрету својих личности 
које ставља у први план чинећи их пред читаоцима првим 
сведоцима, исповедницима властитог удеса.

Давид Кецман Дако

У књи и прича, Трагач из крилне регименте, читач ће 
прочитати „новог Павловића“, писца који на други, нов, 
вертикалнији начин улази у тајанствене односе писања и 
читања (писца – читаоца). У кратком прелудијарном и из-
азовном тексту (предговору) Павловић сасвим „отворено“, 
„искрено“ дирка у нестрпљивог рецептора, нудећи му на 
читање прву и посљедњу причу! Међутим, у тој „варљивој ис-
крености“ и лежи она борхесовска замка „кружног кретања“ 
и кружног читања... Oд пређе тјескобе гради се нека дру-
га прича вишег степена елементарности! И вишег степена 
приповиједи, наравно!

Миленко Стојичић

Збирка Био једном један, која помало мирише на дје-
тињство, садржи педесет двије приче од којих је само по-
нека једва мало дужа од једне странице. То су једноставне, 
промишљене и лијепо испричане приче о нама, нашим на-
равима, немару према ситницама које су неријетко сушти-
на успјешности живљења, у маниру најљепше наше народне 
приповједачке традиције. У њима има много корисних мис-
ли и мноштво лијепих ријечи... То је дјело без имало књишке 
укочености. Павловић у њему, како би то рекао Ћ. Сијарић, 
„исписује свјетлост око себе“.

Момчило Спасојевић

Има извесне ужурбаности у ритму причања Ранка 
Павловића. И премда се тек за једну од ових тринаест крат-
ких прича (Тринаест нестрпљивих прича) изричито тврди 
да је нестрпљива, да се отима и да би одмах хтела у кревет, 
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може се веома разложно утврдити како је егоцентрично 
његово у сагласности са дамарима који, како странице одми-
чу а пешчаник најављује ипак (раз)решење, су све хитрији, 
не би се баш рекло да увек и ведрији... Павловићева проза 
показује како се и круцијални тренуци наших свакојаких 
биографија могу испољити без пренапрегнутости, без пате-
тике, без једностраности, у сазвучју различитости, открића, 
пренеражености.

Драшко Ређеп

Јунаци књиге Откупљивач прича, која садржи петна-
ест приповедачких текстова, најчешће су особењаци, чуда-
ци и усамљеници који страдају у потрази за надом и срећом, 
или су због своје посебности или изузетности у конфликту 
са светом; старац продаје семе разног дрвећа и „за сваку 
сјеменку тражи само једну ријеч, ријеч наде“ (Дрво мудро-
сти); младић лута беспућима тражећи биљку „у чијем се ете-
ричном уљу крије лијек за најопаснију болест данашњице“ 
(Потрага); откупљивач прича за приче о срећи плаћа му-
дрим изрекама (Откупљивач прича)... 

Велиша Јоксимовић

Kњига приповиједака истакнутог српског поете, при-
повједача, романсијера и есејисте Ранка Павловића, са сим-
боличним насловљењем „Небесници“, нуди нам десет насло-
ва који дубоко пониру у сфере психолошког, па не ријетко и 
надреалног. Аутор ће се често служити темама које код мно-
гих писаца не би обећавале вреднија остварења. Павловић, 
међутим, те оскудне тематске костуре обогаћује прекрас-
ним дескрипцијама, снажном мисаоношћу, удахњује душу, 
понирући често у ирационални свијет својих јунака... 

Момчило Голијанин

О РОМАНИМА

Кратки поетски роман Ранка Павловића Како ухва-
тити лептира има веома занимљиву приповедну струк-
туру. Заснован на полиморфном приповедном поступку, 
он ће непрестано смењивати разнолике тачке гледишта које 
припадају учесницима основног догађаја, а томе ће додати 
још једну, нимало повлашћену, тек графички, тј. величином 
слова издвојену позицију самог приповедача.. Сузбијајући 
могуће епске амбиције свога дела, Павловић је постигао 
изразиту приповедну концентрацију на једно збивање, а 
сведочење о њему је ненападно поетизовано не само метафо-
ричким стилизацијама него и онеобичавањем самог догађаја.

Иван Негришорац
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Костурница је последња људска, земаљска и космичка 
станица, након бројних и разноликих, које је Василије Кан-
тар, држан хромозомом наде, залудно обилазио, где се зауста-
вио да, у Кабинету за ДНК анализу, сазна нешто поузданије 
о злехудој судбини сина и унука... Ранко Павловић се не 
обрачунава са прошлошћу, тегобним памћењем свога на-
рода; не одриче је се, не склања у страну, он је не потискује 
у фројдовском кључу, не дезавуише и не поништава... Уме-
сто тога, Павловић води са прошлошћу (универзалан) 
књижевни дијалог, остављајући нам упечатљиво уметнич-
ко сводочанство о томе, ДНК анализом текста откривајући 
и pасвећујући вечну садашњост у прошлости. Аутор рома-
на Небеске костурнице придодао је свој књижевни дарак 
малобројном броју истоветних којим се проблематизује, на 
трансцендирајући начин, блиска (трауматска и тиме недовр-
шена) прошлост народа коме писац припада.

Анђелко Анушић
O ЕСЕЈИМА

„Журка код Екермана“ је прва Павловићева књига 
есеја. Чини се да је управо ова „мјешовита књижевна врста“, 
како ју је окарактерисао Драгиша Живковић, омогућила 
Павловићу да у зрелој стваралачкој доби кондензује сва 
она питања и теме на којима већ деценијама настаје његово 
књижевно дјело. Пронашао је ону форму у којој његовој мис-
ли и емоцији „неће бити тијесно, али ни сувише пространо“. 
Истражујући годинама могућности жанрова и облачећи 
своје мисли у најразличитије рухо, пронашао је облик у 
којем ће се „најлагодније осјећати“ док своди рачуне сам са 
собом и са својом књижевношћу. 

Сваки од двадесет девет есеја, колико их се налази 
у овој збирци, али и она цијела, семантички је вишеслојан 
и свако ново читање отвара читаоцу могућност другачијег 
тумачења. Посвећени филозофским, књижевним, културо-
лошким, историјским, па чак и политичким питањима, ови 
есеји су омогућили Павловићу да искаже осебујност свог 
стваралачког талента, али и да на једном мјесту сажме ду-
ховито, живо и занимљиво приповиједање и филозофску 
медитативност прожимајући све то једном дозом суптилног 
лиризма. 

Валентина Милекић
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ПРИПОВЕТКА 

БИ БЛИ О ТЕ КАР И КЊИ ГА

Ста јао је на вр ху рас кло пље них мер де ви на, сли чан сли-
ка ру фре са ка ко ји ду го ми ру је пред го лим зи дом ма на стир-
ске цр кве при је не го што на вла жну смје су кре ча и сит ног 
пи је ска ко нач но поч не да на но си при род не бо је из ко јих ће 
се чу де сним ста па њем умјет ни ко ве има ги на ци је и ко смич-
ког пам ће ња из ви ти лик све ти те ља на жи во пи су пред ко јим 
ће за не ко ли ко ви је ко ва ни је мо ста ја ти ус хи ће ни по сма тра-
чи. У оскуд ној, сив ка стој свје тло сти ка сно је се њег по по дне ва, 
за пљу снут жу бо ром све тач ке ти ши не, пре тво рио се у сјен ку 
ко ја је сва ким по кре том ле лу ја ла уста ја ли ва здух, на то пљен 
ми ри сом књи га у ко ме су се ми је ша ли зуј про ху ја лог вре ме-
на, че сти це не ви дљи ве па у чи не и скра ма не у ни шти ве па ти-
не. 

С уз бу ђе њем рав ним вр хун цу љу бав ног за но са би бли о-
те кар је с по жу тје лих ко ри ца Књи ге бри сао пра ши ну. Док су 
ја го ди це пр сти ју де сне ру ке ла га но кли зи ле по глат кој по вр-
ши ни кар то на, чи ни ло му се као да бла го ура ња ју у рас ко шни 
бар шун за тег ну те ко же на дје во јач ким гру ди ма. Хр бат Књи ге 
при љу бљен уз длан овла шно сти сну те ли је ве ру ке пре да вао 
је библ иот екаревом ти је лу не ку за го нет ну енер ги ју чи је се 
стру ја ње ви ше осје ћа ло по је два при мје ном да ма ра њу сит-
них ка пи ла ра у ње го вом ус треп та лом ти је лу, не го по раз мје-
ни сил ни ца ко је су исто вре ме но пре ла зи ле из по ро зне хар-
ти је у ви со ко по диг ну ту ша ку и из ша ке у скло пље ну Књи гу.

При је не што ви ше од мје сец да на, увје рен да је про-
ни као у све тај не књи ге, библиотекар је из град ске пре шао 
у гим на зиј ску би бли о те ку, же ле ћи да пре о ста ле три го ди не 
рад ног ви је ка про ве де ме ђу мла дим љу ди ма, си гу ран да се у 
њи ма још мо же про бу ди ти же ља за чи та њем. У при је по днев-
ним ча со ви ма из да вао је књи ге, а пред ве чер ње је ко ри стио 
за сре ђи ва ње би бли о те ке. Тог ка сно је се њег по по дне ва пре-
ли ста вао је књи ге на по ли ци крај про зо ра. Отва рао је пред-
њи лист ко ри ца, раз гле дао еви ден ци о не по дат ке на пр вој, 
обич но пра зној стра ни ци, за ви ри вао за тим на кар ти цу ко ја 
се на ла зи ла у џе пу на уну тра шњој стра ни зад њег ли ста ко-
ри ца, по том ру ком овла шно бри сао пра ши ну и вра ћао књи гу 
на по ли цу.

Ка да је из по сљед њег ре да на де сну стра ну наг ну тих 
књи га, при вр ху по ли це, ис под са мог пла фо на, из ва дио је дан 
по де бљи том, у већ згу сну тој та ми пра зни не ко ја је раз два-
ја ла књи ге од пра шња вог и ча ђа вог зи да, угле дао је на хр-
бат по ло же ну Књи гу, ко ја је ко зна ка да и ка ко та мо па ла и 
оста ла та ко по стран це за ту ре на, скри ве на од по гле да и за бо-
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ра вље на. Про пео се на вр хо ве пр сти ју, осје ћа ју ћи ка ко под 
њим шкри пу ћу мер де ви не, про ту рио ру ку пре ко сло же них 
то мо ва и иза њих из ву као вје ро ват но дав но за ту ре ну књи гу. 
При ни јев ши је очи ма, пр во је при ми је тио кит ња стим ла ти-
нич ним сло ви ма од штам па но име ауто ра и на слов по ко ме је 
ис ку сни чи тач ла ко мо гао на слу ти ти да је реч о ро ма ну. По-
ро дич ном, за кљу чио је би бли о те кар, ма да ни је ис кљу чи вао 
мо гућ ност исто риј ских и со ци јал них еле ме на та ко ји су на 
по се бан на чин, ми слио је, мо гли да да ју аро му јед ној по ро-
дич ној по ви је сти, пу ној ло мо ва и нео че ки ва них пре о кре та. 
Чо вјек ко ји де це ни је про ве де с књи га ма и ме ђу књи га ма мо
же не што та кво да прет по ста ви без бо ја зни да ће на чи ни ти 
ве ли ку по гре шку или да ће га ин ту и ци ја са свим из не вје ри ти. 
Књи га се, раз ми шљао је би бли о те кар, на раз ли чи те на чи не 
отва ра они ма ко ји је пр ви пут или са мо по вре ме но узи ма ју 
у ру ке и они ма ко ји су свој жи вот сје ди ни ли с њом, пре пу-
шта ју ћи јој се као што се за љу бљен чо вјек пре пу шта во љи и 
ча ри ма же не с ко јом на мје ра ва да про ве де ци је ли жи вот.

Би бли о те ка рев по глед за ста де на го ди ни из да ва ња 
књи ге ко ја је сит ним број ка ма би ла од штам па на при дну 
пред ње ко ри це. За ста де му дах, а ру ке по че ше да по дрх та ва-
ју. Је ли мо гу ће да у ру ка ма др жи та ко ста ро из да ње? Про шло 
је ви ше од јед ног ви је ка, за кљу чи, от кад се цр на бо ја не у ни-
шти во уву кла у бје ли ну ње них ли сто ва. Тач ни је, во лио је би-
бли о те кар да пре ци зно смје шта чи ње ни це на њи хо ва пра ва 
мје ста, Књи га, чи је ће име, осје ћао је, мо ра ти да пи ше ве ли-
ким по чет ним сло вом, на сво јим ко ри ца ма ко је је шти те од 
су ро во сти спољ ног сви је та и у утро би што се отва ра и у пот-
пу но сти по да је са мо они ма ко ји зна ју да јој при ђу и пред њом 
ма кар од шкри ну до бро ћуд но ср це, осје ти ла је ље по те и тра-
ге ди ју три ка лен дар ска ви је ка – се дам го ди на де вет на е стог, 
ци је ли два де се ти и ево већ го то во пу ну пр ву го ди ну два де сет 
и пр вог. Уз то, био је би бли о те кар још де таљ ни ји, у њој, док је 
за пљу ску ју та ла си овог што је тек за ко ра чио, стру је тра го ви 
ми ле ни ју ма ко ји је не по врат но иш чи лио у про шлост.

Под ја го ди ца ма пр сти ју би бли о те ка ре ве де сне ру ке 
ко јом је бри сао пра ши ну с по жу тје лих ко ри ца, не кад очи-
то сње жно би је лих, глат ка по вр ши на од јед ном се пре тво ри у 
ње жну ко жу тек за дје вој че не Мир ја не с ко јом је ис под мо ста 
на Ши ро кој ри је ци чи тао Са мрт но про ље ће Ла јо ша Зи ла хи-
ја. Шта ли је би ло, за пи та се, с оним ко ма ди ћем чо ко ла де из 
Ун ри ног па ке та, умо та ног у згу жва ни ста ни ол, ко ји су, по пут 
ју на ка књи ге чи је су стра ни це на про сто гу та ли, гур ну ли у 
шу пљи ну из ме ђу хра сто вог пот пор ња и преч ке што га је по-
ве зи ва ла са дру гим сту бом?

Би бли о те кар осје ти да му но ге по дрх та ва ју и по ла ко 
си ђе с мер де ви на, при др жа ва ју ћи се ли је вом ру ком за преч-
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ке, а у де сној чу ва ју ћи Књи гу као нај ве ћу дра го цје ност ко ја 
би се мо гла рас пр сну ти у хи ља де ко ма ди ћа ка да би му, не  дај  
бо же, ис па ла на из ли за ни под од је ло вих да са ка. Сје де за сто 
смје штен крај са мог про зо ра та ко да се за њим мо гло без па-
ље ња свје тла чи та ти све док се та ма не би по че ла згу шња ва ти 
у кро шња ма ни ског жбу ња у школ ском дво ри шту. За во лио је 
ову про сто ри ју чим је пр ви пут у њу кро чио. Ни је му сме та ла 
та ма ко ја је из би ја ла из мрач них угло ва, ни је обра ћао па жњу 
ни на воњ ко ји се из вла чио из књи га и цр во точ них по ли ца, 
ни је му од вра ћа ла па жњу шкри па до тра ја лих под ни ца; све 
ми сли је усред сре ђи вао са мо на оно на што је же лио, на ро чи-
то ка да се за вр ши дру га смје на и ка да сви, осим чи ста чи ца, 
на пу сте гим на зиј ску згра ду и пре пу сте га ње го вој са мо ћи у 
ко јој се нај љеп ше осје ћао. Он и књи ге, а ни ко га из ме ђу њих! 
Зар му је шта дру го тре ба ло?

Спу сти по ла ко Књи гу на сто, ис пру же ним дла ном још 
јед ном обри са пра ши ну с пред ње, пре вр ну је па пре ву че ру
ку и пре ко зад ње ко ри це, а за тим се ус пра ви, за тво ри очи и 
осло ни ле ђа на др ве ни на слон сто ли це на ко јој је мо гао сје-
дје ти и ње гов отац, про фе сор исто ри је, да је ко јим слу ча јем 
ра дио у овој гим на зи ји. Ду го је остао та ко ни јем, че ка ју ћи да 
се сми ре дрх та ји ко ји су по тре са ли ње го во ти је ло и да из не-
на да ис кр сло уз бу ђе ње усту пи мје сто оној нео п ход ној мир-
но ћи без ко је ни је дан стра ствен чи тач не би смио да ула зи у 
би бли о те ку. Ка да је осје тио да мо же кон тро ли са ти осје ћа ња, 
по ди гао је Књи гу са сто ла, при нио је усна ма и, ко зна за што, 
не раз ми шља ју ћи за пра во о то ме, цје ли вао је као што ка лу-
ђер цје ли ва ико ну Тро је ру чи це при је ула ска у ол тар ма на-
стир ске цр кве. Тек та да је смо гао хра бро сти да за ви ри у тај не 
ко је ду же од јед ног ви је ка Књи га скри ва у се би. Па жљи во, 
као што то чи ни мај ка ка да пр ви пут узи ма у ру ке сво је пр во 
че до, рас кло пио је пред њу ко ри цу ко ја је би ла при лич но кру-
та и не ка ко се сти дљи во опи ра ла ње го вој же љи да што при је 
за ви ри у та јан стве ну уну тра шњост.

Би бли о те ка рев по глед за пљу сну ја то ра зно ли ких штам-
би ља ко ји су ис пу ња ва ли пр ву стра ни цу од вр ха до дна. Би ли 
су уред но по ре да ни на жућ ка стој по вр ши ни, сви пра во у га о-
ног об ли ка али раз ли чи тих ве ли чи на. Не ки су би ли пот пу но 
цр ни, дру ги там но љу би ча сти, тре ћи плав ка сто си ви. На оним 
пр вим ври је ме је оста ви ло ви дљив траг, док су се по сљед њи 
ја сно оцр та ва ли, без трун ка бље ди ла у ге о ме триј ској пра-
вил но сти. На ли ни ја ма пред ви ђе ним за упи си ва ње еви ден-
ци о них по да та ка ми ро ва ли су тра го ви раз ли чи тих ма сти ла 
– цр ног, пла вог, зе ле ног, а би ло је и оних ко ји су то ли ко из-
бли је дје ли да им се бо ја ни је мо гла са си гур но шћу од ре ди ти.

Треп нув ши не ко ли ко пу та, као да се бра ни од не ке на-
ср тљи ве сли ке, Би бли о те кар устре ми па жњу на пр ви штам-



Д
О
М

Е
Т
И

155

биљ. Стро ги об ли ци уокви ри ва ли су кит ња ста ла ти нич на 
сло ва, слич на они ма ко ји ма су на пред њој стра ни ко ри ца би
ли ис пи са ни ауто ро во име и на слов. У пр вом ре ду, ис под већ 
из бли је дје ле али ја сно уцр та не ли ни је окви ра, би бли о те кар 
про чи та: Аустро–Угар ска Мо нар хи ја. Овај по да так му са мо 
окр зну кра јич ке сви је сти, от пер ја не куд у мут не угло ве школ-
ске би бли о те ке, али се бр зо вра ти у сво јој пу ној ја сно ћи. На-
рав но, кад је Књи га об ја вље на и на ба вље на, овај крај био је у 
са ста ву та да моћ не ца ре ви не под чи јим кан џа ма се пра ћа као 
до бар дио уви јек не мир ног Бал ка на, па је са свим ра зу мљи во 
што је на свим штам би љи ма и пе ча ти ма, при је име на уста но-
ве, у овом слу ча ју ста ре Гим на зи је, ста ја ло име др жа ве ко јој 
је при па да ла. Ис под име на др жа ве, као што је ред, ста ја ло је 
име Гим на зи је, за тим име гра да. Иза то га пи са ло је: Ев. бр. а 
он да ли ни ја све до де сне иви це окви ра на ко јој је си гур ном 
ру ком, ли је пим ру ко пи сом, там но пла вим ма сти лом био упи-
сан број: 129/94. Књи га је, за кљу чи би бли о те кар, на ба вље на 
исте го ди не ка да је об ја вље на. Та да шњи се кре тар шко ле, или 
на став ник за ду жен за во ђе ње би бли о те ке, пе дант но је од мах 
Књи гу об ра дио и од ре дио јој еви ден ци о ни број, не пре пу шта-
ју ћи ни шта слу ча ју. Штам биљ и по да ци ис пи са ни ма сти лом 
на ње му би ли су до бра но из бли је дје ли, али се ипак све мо гло 
ла ко про чи та ти. Би бли о те кар је за ми шљао тог се кре та ра или 
на став ни ка ка ко сје ди мо жда на истом мје сту на ко ме је и он 
са да, мо жда за мно го бо љим и но ви јим сто лом, и ка ко, по-
сли је па жљи вог пре ли ста ва ња Књи ге, при ти шће штам биљ 
на ја сту че на то пље но цр ним ту шем, за тим на ли је ви гор њи 
угао пр ве стра ни це, а по том, ка да се оти сак штам би ља про-
су ши, ла га но ума че пе ро у ма сти о ни цу, па упи су је на слов и 
име ауто ра у књи гу ин вен та ра и он да еви ден ци о ни број под 
ко јим је за ве де на упи су је из над ли ни је на до њем кра ју штам-
би ља. По зна та аустриј ска пе дант ност, мр мља би бли о те кар и 
у вр хо ви ма пр сти ју осје ћа стру ја ње де це ни ја.

Још јед ном је спу стио Књи гу на сто, скр стио ру ке на пр-
си ма, за тво рио очи и при сло нио ус пра вље на ле ђа на на слон 
чи је је преч ке осје ћао на ре бри ма и кич ми.

У ми сли му од јед ном ба ну тан ко ви јаст мла дић ду ге та-
ла са сте цр не ко се, искре ног по гле да зна ти жељ них очи ју. Из-
над гор ње усне по де бља га ра ва ли ни ја на го вје шта ва да ће, 
кад се са свим за мом чи, има ти гу сте че ки ња сте бр ко ве. Там-
но си во пру га сто оди је ло, с пр слу ком на чич ка ним мно штвом 
сит них дуг ме та, ви ше би од го ва ра ло чо вје ку у зре лим го ди-
на ма не го ње му, уче ни ку тре ћег или че твр тог раз ре да ви ше 
гим на зи је. На клу пи у пар ку, ис под раз гра на тог ке сте на, сје-
ди с рас кри ље ном Књи гом ко ју је тог при је по дне ва по зај мио 
у школ ској би бли о те ци. Па жња му је ви ше усмје ре на на про-
ла зни ке не го на текст у чи ју су шти ну још ни је за ро нио, а те-
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шко да ће то учи ни ти јер ње го ве ми сли за о ку пља пи та ње да 
ли ће та вра го ла ста Ми ли ца, уче ни ца дру гог раз ре да, опет 
ка сни ти на са ста нак. Си гур но хо ће, три пу та су се до са да са-
ста ја ли у пар ку и сва ки пут је ка сни ла из ме ђу де сет и пет на-
ест ми ну та. Ни је знао да ли за то што се ду го че шља ла, на но-
си ла го то во не при мјет не сло је ве шмин ке на бље ду ња во ли це 
пред овал ним огле да лом у спа ва ћој со би ро ди те ља у ко ју је 
кри шом шмуг ну ла, или јед но став но због то га што је че ка ла 
тре ну так мај чи не не па жње да се нео па же но из ву че из ку ће.

Тан ко ви ја стог мла ди ћа пред би бли о те ка ре вим очи ма 
на гло по ти сну про фе сор ко ји је мо гао има ти три де сет пет, 
нај ви ше че тр де сет го ди на. Ли це из ду же но, стро го, из над ви-
со ког че ла ду бо ки за ли сци, у бр ко ви ма, чи ји су вр хо ви по ви-
је ни на ви ше, све дла чи це по стро је не под ко нац, као офи ци ри 
цар ске гар де пред сво јим су ве ре ном и ви со ким го стом ко ји 
је дво ру сти гао у по сје ту. Пред про фе со ром отво ре на Књи га, 
али је очи то да су му ми сли не гдје да ле ко, мо жда на Цер ском 
или не ком дру гом ра ти шту. Од об ја вљи ва ња Књи ге про те-
кло је два де се так го ди на и до са да је вје ро ват но про шла кроз 
мно ге ру ке. Шта ли са да ра де ње го ви бив ши уче ни ци та мо 
на фрон ту? - пи та се про фе сор и скла па Књи гу не оби ље жа-
ва ју ћи мје сто до ко га је до шао. Њих је без ду шна мо нар хи ја 
ре гру то ва ла и на тје ра ла да иду у бор бу про тив сво је бра ће на 
дру гој оба ли Дри не. Ве ли ки ло мо ви по тре са ју Бал кан, Прин-
ци пов прст по ву као је оки дач ко ји је уз др мао и моћ не ца ре-
ви не, пре би ре про фе сор по ми сли ма. Знао је он до бро шта 
се спре ма, на слу ћи вао је ка ква ће гр мља ви на за тут ња ти над 
Бал ка ном и ци је лом Евро пом још при је се дам или осам го-
ди на, ка да је у Ко чи ће вој Отаџ би ни про чи тао текст Ми ри ше 
ба рут. То ли ко зла би ло се на ку пи ло да га је са мо крв мо гла 
спра ти. Не ви на, на жа лост, јер та ко уви јек би ва, за кљу чу је 
про фе сор и гу ра Књи гу пре ма иви ци сто ла. По ро дич ни су-
ко би у ро ма ну бли је де пред оп штом тра ге ди јом ко ја по тре са 
др жа ве и на ро де.

Би бли о те ка ра тр же ти хо ку ца ње на вра ти ма и при је не
го што је успио би ло шта да ка же у њи ма се по ја ви чи ста чи-
ца. Она је за вр ши ла с чи шће њем и ишла би ку ћи, мо ра за-
кљу ча ти шко лу. Би бли о те кар јој ре че не ка сло бод но за кљу ча 
ула зна вра та, он има кључ, на ба вио га је чим је до шао, јер је 
знао да ће че сто ве чер ње ча со ве про во ди ти у школ ској би-
бли о те ци.

Чим чи ста чи ца изи ђе, би бли о те кар још јед ном, не по-
ди жу ћи Књи гу са сто ла, отво ри пред њи лист ко ри ца. До оног 
пр вог, ста јао је дру ги штам биљ, го то во исте ве ли чи не и истог 
об ли ка. Сло ва јед но став на, без ијед ног су ви шног укра са, ћи-
ри лич на. Бо ја там но љу би ча ста. Из над еви ден ци о ног бро ја 
ис пи са ног зе ле ним ма сти лом и име на шко ле – име др жа ве: 
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Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ка ко се бр зо смје њу-
ју др жа ве на овом укле том тлу; омрк неш у јед ној, осва неш 
у дру гој, не без гор чи не у при гу ше ном гла су про мр мља се
би у бра ду, сје тив ши се не да но про чи та ног но вин ског тек ста 
о чо вје ку ко ји ни ка да ни је на пу стио сво је се ло а жи вио је у 
шест, се дам или осам др жа ва, за ви сно од то га шта ко под ра-
зу ми је ва под тим пој мом.

Из згу сну те та ме ко ја је не при мјет но осва ја ла угло ве 
би бли о те ке и мрач не пра зни не из над књи га на по ли ца ма, на 
вол ше бан на чин из ву че се они зак мла дић буц ма стог ли ца и 
сви лен ка сте ко се, за че шља не од че ла пре ма за тиљ ку. Ис под 
окру глих на о ча ра вир ка ле су вод њи ка ве очи. У ру ка ма је др-
жао рас кло пље ну Књи гу. Ње гов сти дљив по глед ко ле бљи во 
је осва јао, ре дак по ре дак, та јан ство стра ни ца на ко ји ма је 
као у су ма гли ци тре пе рио од штам па ни текст. По нео д луч но-
сти очи ју ко је су жмир ка ле као код чо вје ка што је упра во из-
и шао из ду гог ту не ла у сун чан дан пун бље шта ви ла, при је би 
се ре кло да мла дић без до зво ле тра га за ча ри ма ко је скри ва 
не спрет но пре са ви јен на бор ши ро ке сук ње на ко ље ну не смо-
тре не дје вој ке не го што од го не та сми сао тек ста у Књи зи ко ју 
је упра во по зај мио у школ кој би бли о те ци. За што нас школ-
ске вла сти кљу ка ју по ро дич ним ро ма ни ма, зар не би би ло 
бо ље да на ба вља ју ли те ра ту ру ко ја ве ли ча љу бав и жен ску 
ље по ту?- пи та се мла дић, за др жа ва ју ћи ду го по глед на ис тој 
стра ни ци. Или, још бо ље, о жи во ту у ве ле гра ду, ис кр са ва му 
у ми сли ма но во пи та ње, јер са да, ка да је ство ре на др жа ва ко
ја се све до не дав но го то во сви ма чи ни ла као нео ства рив сан, 
же ља да по за вр шет ку гим на зи је сту ди ра у Бе о гра ду, но вој 
пре сто ни ци, има са свим ре ал ну осно ву. Да, нај е сен ће он у 
Бе о град, упи са ће пра во, та мо се о прав ди вје ро ват но дру га-
чи је раз ми шља не го у хлад ном за пад њач ком мо згу; у раз у-
зда ном Бе о гра ду и сун це то пли је гри је, и ла хор не ста шни је 
ми лу је кро шње др во ре да, и Ду нав без бри жни је жу бо ри не го 
у хлад ном и про ра чу на том Бе чу, у ко ме би, да исто ри ја ни је 
ис кро ји ла но ве пу те ве, сти цао но ва зна ња, ако би се уоп ште 
од лу чио за сту ди је.

Би ло се већ са свим смра чи ло, па би бли о те кар уста де и 
упа ли свје тло. На чи нио је не ко ли ко спо рих ко ра ка по под-
ни ца ма ко је су шкри па ле и та ко иза зван цви ле ћи звук пре-
да ва ле ти хом ја у ку вје тра иза про зор ских ока на. Осје ћао је 
да је ко нач но сам са књи га ма, за пра во са Књи гом, што му 
је пру жа ло по себ но за до вољ ство. Ку ћи ни је жу рио јер та мо 
га ни ко ни је ни че као. Мно го их је у сти је шње ном ста ну и 
сви се ла год ни је осје ћа ју ка да је не ко од су тан. Ста ри ји син 
са су пру гом и дво је дје це за у зео је спа ва ћу со бу, мла ђи учи и 
спа ва у днев ном бо рав ку, а за ње га и су пру гу не ка ко су успје-
ли да у ку хи њу угла ве два до тра ја ла ото ма на. Што ка сни је се 
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вра ти ма ње гу жве ће за те ћи, а ако и не до ђе до ју тра, те шко 
да ће то не ко при ми је ти ти. Ова ко му је бо ље и љеп ше. Сам с 
књи га ма. С Књи гом, ис пра ви се и по но во сје де за сто.

Би бли о те кар још јед ном по ди же ко ри цу и по глед при-
ко ва за тре ћи штам биљ, угод но смје штен ис под два прет ход-
на. Че твр таст, оти снут цр ним, већ по при лич но из бли је дје-
лим ту шем, мал чи це ис ко шен, ни по че му се ни је раз ли ко вао 
од оста лих. Круп ни јим, ве ли ким сло ви ма, би ла је ис пи са на 
ри јеч ГИМ НА ЗИ ЈА, ис под то га име мје ста, па ли ни ја на ко-
јој је ма сти лом био упи сан но ви еви ден ци о ни број. Ње го вој 
па жњи ипак не про ма че но во име др жа ве, ис пи са но на вр ху 
штам би ља: Кра ље ви на Ју го сла ви ја. Ето, осми јех ну се ки се ло, 
кад ни шта дру го не мо же мо да про ми је ни мо, ми је ња мо име. 
Ва жне су про мје не, ма ка кве оне би ле. Др жа ва ће се дру га чи-
је зва ти, а жи вот у њој мо же оста ти исти.

Кроз би бли о те ка ре ве ми сли про стру ја ше дви је де це ни-
је, ко ли ко љу ди за ду же ни за во ђе ње гим на зиј ске би бли о те ке 
ни су мо ра ли уда ра ти но ви штам биљ јер то ли ко ду го ни је се 
ми је ња ло име др жа ве. А за то ври је ме, ми слио је, мно ги су 
чи та ли Књи гу. Не ки су, био је увје рен, овла шно пре ла зи ли 
пре ко ње них стра ни ца, дру ги су се уду бљи ва ли у ми сли ко је 
је са оп шта вао аутор, тре ћи су ужи ва ли су сли ка ма, че твр-
ти по ку ша ва ли да про ник ну у од но се глав них ју на ка. Ко ли ко 
чи та ла ца, то ли ко до жи вља ја, за кљу чи. И сви су они, ни же 
да ље ми сли, из у зев мо жда по не ког про фе со ра, би ли мла ди 
љу ди ко ји су тек ула зи ли у жи вот и не ви ном ду шом ура ња ли 
у са др жај Књи ге. Сво ју суд би ну упо ре ђи ва ли су са суд би на-
ма оних о ко ји ма су чи та ли, вла сти ту бу дућ ност са гле да ва ли 
у свје тлу жи вот них зам ки и по стиг ну ћа ли те рар них ју на ка.

Од јед ном, гу ра ју ћи све дру ге ус тра ну, из мно штва мла-
дих љу ди из дво ји се ста си та дје вој ка, пу них ру ме них обра-
за, ду ге цр не ко се, жи вах них ду бо ких очи ју, вит ког стру ка. 
Са ња лач ким по гле дом по ла ко је пре ла зи ла с јед ног на дру ги 
ре дак на рас кри ље ним стра ни ца ма Књи ге. Зна она вр ло до-
бро ка ко се ства ри од ви ја ју у ње ној по ро ди ци: строг отац ко
га сви бес по го вор но мо ра ју да слу ша ју, по слу шна мај ка чи јој 
па жњи ни шта не мо же да про мак не и ко ја ви ше го во ри по-
гле дом не го ри је чи ма, ста ри ји брат ко ме је све до зво ље но, 
на ро чи то оно што до ка зу је да је му шкар чи на, до сто јан очев 
на сљед ник, до вољ но од ра стао да би го то во би ла сра мо та да 
се ра но но ћу вра ћа ку ћи, и она, сред њо школ ка, за дви је го ди-
не мо жда сту дент књи жев но сти, ко ја са мо су бо том и не дје-
љом по сли је под не мо же са дру га ри ца ма да иза ђе у град, али 
се оба ве зно мо ра вра ти ти чим се упа ле улич не свје тиљ ке јер, 
за бо га, ка ко би то из гле да ло кад би не ко ка сно уве че не гдје 
ван ку ће срео кћер ку ви со ког сре ског чи нов ни ка ко ме и по-
што ва ни бан ша ље по зив ни це за не ке све ча но сти, а с гра до-
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на чел ни ком че сто не дје љом при је под не ис пи ја ка фу у Град-
ској ка фа ни. Да ли је та кав од нос ства ри у свим по ро ди ца ма? 
Ето, баш ова књи га ба ви се жи во том у са вре ме ној по ро ди ци 
и за то ра до зна ла дје вој ка па жљи во иш чи та ва сва ку ри јеч јер 
же ли да ску пи што ви ше ис ку ства, и жи вот ног и књи жев-
ног, ка ко би на не ким но вим и ху ма ни јим од но си ма могла да 
гра ди сво ју по ро ди цу ка да је бу де има ла. Она ће, си гур на је, 
си ну да ти ма ње сло бо де а ви ше оба ве за, док ће кћер ки, ако 
је бу де има ла, до зво ли ти да бу де са мо стал ни ја и сма тра ће је 
од ра слом осо бом он да ка да и она, ње на бу ду ћа кћер ка, бу де 
си гур на да је од ра сла.

Чим по гле дом окр зну че твр ти штам биљ, пред би бли-
о те ка ре вим очи ма све се смра чи, за глу ши га тут ња ва бом би 
и по че да га гу ши пра ши на из из ло мље них ци гли и мал те ра. 
Ше сто го ди шњи је дје ча чић, на но га ма су му ти је сне ци пе-
ли це ко је га жу ља ју, у оче вом на руч ју је ње гов тро го ди шњи 
брат, мај ка га ву че де сном ру ком а у ли је вој но си не ко ли ко 
на бр зи ну спа ко ва них тор би, пре тр ча ва ју гла ву ули цу и бр
зо скре ћу у спо ред ну, да се не би су сре ли с ко ло ном вој ни ка 
у цр ним уни фор ма ма, бје же не зна ју ћи ку да, а бом бе за си-
па ју ци је ли град. Ље то је, мрач на ко њи ца ра та га ло пи ра без 
пре стан ка, на жи вот ки ди шу љу ди ко ји го во ре не ким ту ђим 
је зи ком, али и оним ко је пре пла ше ни дје чак вр ло до бро ра-
зу ми је, јед ном је ме ђу они ма од ко јих је бје жао ње гов отац 
пре по знао и ме са ра из њи хо ве ули це код ко га је че сто с мај-
ком од ла зио по ме со. Што да ље из овог па кла, го во ри мај ка 
док бје же и док дје ча чић с рас кр ва вље них но гу зба цу је ти-
је сне ци пе ле. Бр же, бр же, по жу ру је их отац и гра би ду гим 
ко ра ци ма, за сва ки ње гов по треб на су нај ма ње два дје ча ко ва.

Што бр же и што да ље, тут њи у би бли о те ка ре вим уши-
ма и он по ла ко, са стра хом, отва ра очи. Ис под гу сте ма гле 
ко ја се по ла ко рас пли њу је пр во се на зи ру а не што ка сни је 
са свим ја сно ви де кон ту ре пре ци зним ли ни ја ма оме ђе ног 
че тво ро у га о ног штам би ља. По но во ла ти ни ца, не ка ко кру та 
и хлад на, стро га и на мр го ђе на. Пр ви пут име шко ле и име др-
жа ве ис пи са ни су истом ве ли чи ном сло ва: Гим на зи ја, а из над 
то га – Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска.

Густ мрак сту шти се са свих стра на у оскуд ним свје-
тлом оба сја ну би бли о те ку. Би бли о те кар још слу ша гру ва ње 
бом би и осје ћа ва тру у ис пу ца лим жу ље ви ма. Сти сак мај чи-
не ру ке по ла ко по пу шта и тре ну так ка сни је дје чак је по ред 
пи то ме рје чи це у Шу ма ди ји гдје је јед на по ро ди ца ње га, бра-
та и ро ди те ње при ми ла као нај ро ђе ни је. Мај ка се на ви кла на 
пољ ске ра до ве и по ма же на њи ви, брат се без бри жно игра, а 
он ко ли ко мо же по ма же око сто ке и за бри ну то се рас пи ту је о 
оцу ко ји се од мах по до ла ску у Ср би ју при дру жио осло бо ди-
лач кој вој сци. Дје чак се ма ло ра зу ми је у то во је ва ње, али се 
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при сје ћа да је и у за ви ча ју, све до оног стра шног бом бар до ва-
ња и до ла ска вој ни ка ко ји су сви има ли цр не ко шу ље ис под 
там них уни фор ми, отац са мо ри јет ко свра ћао ку ћи а мај ка у 
раз го во ру са се стром ко ја је по вре ме но на вра ћа ла уз оче во 
име спо ми ња ла не ка кав од ред и бор бу про тив фа ши ста.

Да ли је ико, пи тао се би бли о те кар, у то ври је ме чи тао 
Књи гу и ка кав је сми сао у том чи та њу мо гао да про на ђе? У 
гра ду су се смје њи ва ле вој ске и вла сти, опа сност је вре ба ла 
иза сва ког угла, бив ши и та да шњи ђа ци Гим на зи је по ди је ли-
ли су се на дви је су прот ста вље не стра не, обу кли раз ли чи те 
уни фор ме и пу ца ли јед ни у дру ге, ули це су опу стје ле, страх 
је у ниг ди ну по ти снуо без бри жне шет ње. Зар је не ко ме у том 
ко шма ру, ка да је сва ко соп стве ном жи вот ном гор чи ном ис-
пи си вао вла сти ту књи гу, би ло до чи та ња? Ко би и за што од-
го не тао жи вот не тај не из умрт вље ног тки ва књи ге кад је из 
ствар но сти еруп тив но из би ја ло су бли ми ра но ис ку ство смр-
ти?

Би бли о те кар отво ри очи и кроз бље ду ња ву свје тлост 
по глед од гур ну пре ма про зо ру. Ста кло је при ти ска ла гу ста 
та ма. Ни је по гле дао на ча сов ник али је знао да је већ би ла 
про шла по ноћ. Ма гло ви та је се ња ноћ за ја ха ла је на град ко ји 
је под њом сте њао и си пљи во ди сао. Осје ћао је да ви ше ни-
ког не ма на ули ца ма осим, мо жда, по не ког при пи тог чо вје ка 
ко ји се вра ћа из ка фа не или пут ни ка што се ноћ ним во зом 
вра тио из пре сто ни це. И, сва ка ко, по не ког псе та ко је оби ла-
зи кан те с от па ци ма не би ли про на шло би ло шта пронашао 
како би уто лио глад. Та ко и ми, по ми сли Би бли о те кар, по-
не кад оби ла зи мо око жи во та не би смо ли од ње га и за се бе 
от ки ну ли ко ју сла сну мр ви цу при је не го што дру ги раз гра бе 
све што ва ља.

Пла ше ћи се да би га ко ле ба ње мо гло од вра ти ти од да-
љег раз гле да ња штам би ља на пр вој стра ни ци Књи ге, би бли-
о те кар бр зо још јед ном по ди же ко ри цу. Пе ти штам биљ био 
је не ка ко тра ља во ути снуст ис под прет ход них, као да је ис-
ко ше ним по ло жа јем на го вје шта вао и сво ју крат ко вје кост. 
По но во ла ти ни ца, али су сло ва би ла не ка ко за о бље ни ја и 
мек ша, при јат ни ја оку, ма да те шко чи тљи ва због из бли је дје-
ло сти си во пла ви ча стог ту ша. Де мо крат ска Фе де ра тив на Ју-
го сла ви ја, про чи та с на по ром. Вра ћа се ста ро име др жа ви, 
про мр мља, али из ми је ње но, обо је но не ким но вим сми слом 
или са мо вје штом вар ком да је сми сао про ми је њен. 

Још тра је рат, пра ти би бли о те кар ток сво јих ми сли, 
пре тва ра ју ћи се у раз го ли ће ног дје ча чи ћа на оба ли шу ма-
диј ске ри је ке, још цр на ко њи ца тут њи у га ло пу ру ше ћи пред 
со бом све што је сми сле но, али се на слу ћу је крај пат ња ма и 
без у мљу. Не гдје у ду бо кој та ми свје тлу ца жи жак чи ју при гу-
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ше ну свје тлост на зи ру са мо они ко ји ни су из гу би ли сно ве и 
на ду.

Кад овла шним по гле дом окр зну ше сти штам биљ, би-
бли о те кар пр во уочи пе то кра ку ко ја се на ла зи ла ис пред 
име на др жа ве. Зе мље ко ји ма је власт са вла да ју ћим апа ра-
том ва жни ја од на ро да и ње го вих ин те ре са, обич но сва сво-
ја зна ме ња оби ље жа ва ју иде о ло шким сим бо ли ма, по ми сли 
и устре ми па жњу на текст ко ји је био при лич но из бли је дио. 
Ћи ри лич ним сло ви ма, опет из над име на Гим на зи је, би ло је 
ис пи са но име др жа ве: Фе де ра тив на На род на Ре пу бли ка Ју-
го сла ви ја.

Ни је имао вре ме на да раз ми шља о то ме што је про чи-
тао. У ме мљи ву та му би бли о те ке на хру пи гр ле ни мла да лач-
ки сми јех. У гим на зиј ској фи скул тур ној дво ра ни, на клу па ма 
рас по ре ђе ним уза зи до ве, сје де мла ди ћи и дје вој ке. На бр-
зи ну ску пљен и не у вје жбан ор ке стар, ко ји са чи ња ва ју хар-
мо ни каш, дво ји ца ги та ри ста и буб њар, сви ра не ки пред рат-
ни шла гер, а у сре ди ни дво ра не, при стој но уда ље ни јед но 
од дру гог, пле ше пет–шест па ро ва. На мла ди ћи ма углав ном 
пан та ло не од кру тог га бар де на и би је ле или ка ри ра не ко шу-
ље у цр ве но–пла вој бо ји, а на дје вој ка ма би је ле блу зе скоп ча-
не до гр ла и ши ро ке сук ње ду ге до ис под ко ље на. На но га ма 
им па ти ке на би је ље не школ ском кре дом. Ор ке стру при ла зи 
по ви сок мла дић с раз др ље ном ко шу љом. Ви со ко по ди же ру
ку и не што го во ри буб ња ру. Му зи ка на тре ну так утих не, а 
он да се са лом про спу то но ви бор бе не пје сме и за ви ју га ко-
за рач ко ко ло. Не што ка сни је сва ђа ју се до тра ја ла хар мо ни ка 
и ра шти ма ни бу бањ док из се бе ис ти ску ју не му ште то но ве 
ру ске ро ман се ко ја би тре ба ло да бу де осје ћај на и да не на ме-
тљи вом ње жно шћу рас плам са ва уза вре ле емо ци је.

Ат мос фе ру ђач ке игран ке по ти ску је сли ка учи о ни це у 
ко ју се не ка ко на гу ра ло сто ти њак уче ни ка. Жу стро рас пра-
вља ју о фор ми ра њу омла дин ске рад не бри га де. За све не ма 
мје ста, на ак ци ју ће са мо нај бо љи, ско јев ци и од ли ка ши. Гра-
ди се пру га, ауто пут или же ље за ра и та мо мо гу са мо они ко ји 
ће освје тла ти образ шко ле и гра да. Ни оста ли не тре ба да 
оча ја ва ју, гим на зи јал ци ће фор ми ра ти и дру гу рад ну бри га-
ду ко ја ће уче ство ва ти на ло кал ној рад ној ак ци ји. Тре ба об-
на вља ти ра том опу сто ше ну зе мљу, а док тра је об но ва не ма 
од мо ра, ре као је Зна Се Ко ји Друг.

И као што се у књи зи От кро ве ња је дан за дру гим отва-
ра ју та јан стве ни пе ча ти пред ко ји ма јед на ко стра ху ју гре шни 
и без гре шни, пред Би бли о те ка рем се от кри ва ју штам би љи и 
он пред њи ма дрх ту ри, не од стра ха већ од зна ти же ље. Ево 
и сед мог, по но во ла ти нич ног: Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на 
Ре пу бли ка Ју го сла ви ја.
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На Бал ка ну се је ди но са си гур но шћу мо же твр ди ти да 
се ре дов но смје њу ју го ди шња до ба и др жа ве, или бар њи хо ва 
име на.

Та ми сао, ко ја је ко зна от куд и за што ис кр сла и ба ну ла 
у глу ву ноћ пу ну ма гле и вла ге, учи ни му се не при мје ре ном 
све ча ном тре нут ку по ни ра ња у ду бо ке по но ре Књи ге, па је 
бр зо ода гна и вра ти се чи та чи ма ко ји су баш у те по но ре ути-
ски ва ли и мр ви це сво је ду ше. Гле да их она ко мла де, пу не љу-
ба ви и на де, за пи та не пред жи во том али од луч не да са вла да-
ју све иза зо ве. Пла во ко си и цр но ма ња сти, ви со ки и они ски, 
вит ки и буц ма сти, сјет ни и на сми ја ни, ли је пи и бу бу љи ча ви, 
ту жни и раз дра га ни, срећ ни и за бри ну ти пред бу дућ но шћу. 
Ко ли ко љу ба ви у сва ком њи хо вом уз да ху, ко ли ко сна ге у сва-
кој њи хо вој же љи! И сви чи та ју Књи гу. Не ки па жљи во, пам-
те ћи сва ку ри јеч, вра ћа ју ћи се по је ди ним па су си ма да што 
ду бље про ник ну у су шти ну њи хо вог сми сла и да што бо ље 
схва те цје ли ну при че, дру ги с ра су том па жњом, пам те ћи са
мо оне де та ље у ко ји ма на ла зе ма кар дје ли мич не од го во ре 
на пи та ња ко ја их му че. Ва жно је да чи та ју, хва ли Би бли о те-
кар оне пр ве и оправ да ва оне дру ге. Ни же ни не при ла зе сви 
с истом стра шћу, ни пре ма ро ди те љи ма, ни пре ма дје ци не 
ис ка зу ју сви јед на ку љу бав, па за што би и пре ма Књи зи сви 
мо ра ли да има ју под јед нак од нос? Не ка су је чи та ли, по на вља 
и за ми шља ка ко су мла ди ћи ужа гре ним по гле ди ма про ди ра-
ли на не ви не стра ни це Књи ге као у ми сли ма сво јом не стр-
пљи вом мла да лач ком му шко шћу у не так ну ти из вор жен ске 
ва тре, а дје вој ке сти дљи во за ми шља ле сво је ру ке око вра то ва 
оних ко ји ни ка ко да за па зи њи хо ве за љу бље не по гле де.

Слу ти би бли о те кар да се при бли жа ва зо ра, а у би бли-
о те ку на ви ре гру ме ње но вог мра ка. С њим, тим тје ста стим 
мра ком, то пов ска ка но на да и зло слут но фи ју ка ње ави о на ко
ји бр зо про ми чу не бом при је те ћи да ће се уско ро вра ти ти и 
про су ти то ва ре бом би. По чи ње још је дан бал кан ски рат, још 
јед ном се мла ди ћи из Гим на зи је ди је ле у дви је вој ске, ста вља-
ју на ка пе раз ли чи та зна ме ња и ки ди шу јед ни на дру ге.

За мо ри ла је би бли о те ка ра не про спа ва на ноћ, умо ран је 
од свих тих ра то ва ња, те шко би под нио при сје ћа ње на по-
сљед њи, су ров ко ли ко и бе сми слен, ра до би ку ћи, али ка ко 
сад, пред освит, да бу ди по ро ди цу, па скла па ко ри це Књи-
ге и спу шта гла ву на Њу. Шу мо ри ти ши на, зу је ис пре ки да не 
ми сли ко је се из вла че из по ли ца с књи га ма или из сје ћа ња, 
да ма ра ку ца ви ца на сље по оч ни ци зву ци ма ко ји се ута па ју у 
шум ва си он ских про стран ста ва. За пљу ску ју га та ла си ћи сна 
и пре пу шта се том слат ком то ње њу у плав ка сти без дан у ко
ме се бр зо гу би сва ка ис кр сла ми сао. Све од јед ном по ста је 
па пер ја сто, про зир но, ле лу ја во и не пре глед но.
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Про бу ди ло га је бље ди ло зо ре и бр зо је устао иза сто-
ла. Про ше тао је би бли о те ком тр ља ју ћи очи, па се за у ста вио 
пред про зо ром и за гле дао у школ ско дво ри ште. Осви тао је 
про хла дан, ма гло вит ка сно је се њи дан, је дан од оних у ко ји ма 
не ма мје ста ли је пим сје ћа њи ма. Шта он ра ди ов дје и за што је 
про вео ноћ у би бли о те ци? Пи та ње ко је је сам се би по ста вио 
би ло је су ро во, али ни је зах ти је ва ло од го вор. Ипак, ипак...

Тр же се и угле да Књи гу на сто лу. При ђе јој и гро зни ча-
во рас кло пи пред њу ко ри цу. Страх да су, док је на тре ну так 
дрем нуо, на не ки са мо њи ма знан на чин по бје гли штам би љи 
с пр ве стра ни це био је без раз ло жан. Иза оних се дам, ко је је 
већ до бро раз гле дао, ко чо пе рио се осми, по сљед њи оти снут 
па за то нај ја сни ји и нај чи тљи ви ји. По но во ћи ри ли ца, а сло ва 
ви зан тиј ски кит ња ста, ви ти ча ста, као про љет ни ла стар. Име 
но ве др жа ве, јед не од оних што су на бал кан ском тлу на ста ле 
у по сљед њој де це ни ји два де се тог ви је ка.

Би ће ов дје уви јек но вих ра то ва и но вих др жа ва, а штам-
па ју се књи ге на све ма њем фор ма ту и на њи ма не ће би ти 
до вољ но мје ста за штам би ље, шап ну Би бли о те кар и ки се ло 
се осми јех ну. Ни је имао вре ме на да у ми сли при зи ва но ве 
чи та че, пла шио се да ће до ћи по слу жи те љи, а не би во лио да 
га за тек ну у би бли о те ци јер би по сли је мо гли сва шта да при-
ча ју, чак да се пи та ју ни је ли по мје рио па ме ћу. За то бр зо узе 
Књи гу са сто ла, же ле ћи да ко нач но за ви ри у ње ну ду шу, да 
је пре ли ста и на пре скок про чи та не ко ли ко ре че ни ца, то је 
уви јек чи нио кад му се у ру ка ма на шла не про чи та на књи га.

Сјео је и Књи гу об у хва тио об је ма ру ка ма, та ко да је 
пал че ве др жао на кра је ви ма ко ри ца, а на ја го ди ца ма ма лих 
пр сти ју осје ћао иви це хрп та. Ти хо и све ча но, с уз бу ђе њем 
рав ним оном ко је је осје ћао кад је прет ход ног да на ски дао 
пра ши ну с ко ри ца по што је Књи гу про на шао за ту ре ну на вр
ху по ли це, по чео је да је ли ста.

Умје сто да се ли сто ви Књи ге рас пр ше као пер је у ре пу 
го лу ба ле пе за не ра, ис под би бли о те ка ре вих пр сти ју из ву че се 
не ко ли ко смо та ка по жу тје лог па пи ра. Он још јед ном по ку ша 
да раз ли ста Књи гу, али му туп по глед за ста на нео ре за ним 
та ба ци ма. Не пре мо сти ва гра ни ца спре ча ва ла је и ми сли да 
про дру на стра ни це Књи ге.

Зар то ли ке го ди не да уда ра ју штам би ље и уно се еви ден-
ци о не бро је ве на пр ву стра ни цу а да ни ко не при не се нож 
Књи зи? Зар..?

И ту, сва ко но во пи та ње, при је не го што би се из ми-
го љи ло из би бли о те ка ре ве сму ше не сви је сти, по ста је бе сми-
сле но.

Из ма гле ко ја је на ср та ла на про зор, из ра њао је но ви 
дан.
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IZBOR IZ POEZIJE

АПСОЛУТНА ТИШИНА

КОСТИ И СЈЕНЕ

Питому дивљач дивљи ловци лове,
замка одавно није онострана.
Крајина је опет пуна болних рана
из којих крв света шкропи дјечје снове.

Костима предака младе кости стижу,
још ни очврсле а већ поломљене,
по бојиштима корачају сјене,
тражећи себи сличнију и ближу.

Све нам узимају и још сјеме ишту
да га с коријеном заједно затру.
Али расковник ће нићи на згаришту

и столисник ће поново цвјетати.
Дубоко у земљи слутим дивљу ватру
која ће се у плам силни распламсати.

НОЋНА МОЛИТВА

Док пламичак у кандилу тиња,
у келији не светлећи ником,
за сточићем млада монахиња
клечи тиха над молитвеником.

По уснама, немоме мрмору,
латицама бледе перунике, 
очито је: дочекаће зору,
све мерећи замке свеколике.

За шта моли и за кога моли,
чију душу молитвама лечи?
Или само, кад је слабост сколи,

себе тражи у Божијој речи?
Спавај, ноћи, монахиња ту је,
да небеског тајанства бруј чује.

ШТА МИ ЈОШ ПРЕОСТАЈЕ

Шта ми још преостаје?

Можда само,
у тачку да се прометнем.
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Јер, треба коначно рећи: 
тачка јест почетак и крај свега,
срж отјеловљене мисли, 
она је тај битак
за којим трагају филозофи и фарисеји,
то је вршак игле
који испуњава васиону,
врх ножа под грлом
или у шаву чеоних костију,
испред можданих вијуга.

Уосталом,
између тачке и ваздуха,
између тачке и воде
знак је једнакости.

Шта ми још преостаје?

У тачку да се прометнем, можда?

У тачку испод упитника
или ону што је под ускличником.
У тачку између двије реченице,
а ниједној не припада,
јер ко ће знати гдје је крај
а гдје нови почетак.
У тачку која надвисује запету,
у двотачку претворену у наговјештај,
или у једну од три тачке
чији смисао се не зна,
па баш зато су вишезначне.

Шта ми још преостаје?

У тачки уточиште да нађем
и тако постанем честица бескраја.

Јер,
иза тачке не остаје ништа,
или – 
иза тачке остаје све.

Муртер, октобра 1987 – Бања Лука, децембра 2003.

У СЈЕМЕНОЈ ЋЕЛИЈИ

Саму себе да оплоди,
потомство да остави,
лоза да јој се не затре
и под старост да не буде
самотна гранчица под ударима



побјесњелог сјеверца,
у паучини да не сконча
и да јој гроб на ћувику
без биљега не остане - 

у добу пуне зрелости,
као у животни сок материце,
жустро ускочи тачка
у сјемену ћелију

и ту, ближа вјечности него себи,
у тренутку вртоглавог понирања
у дубоко гротло страсти,
не мисли више ни на шта,
и ништа јој више није важно.

Тек кад се врати на хриди сопства,
с остацима опне сјемене ћелије
по изнуреном тијелу,
тачка једва наслути
суштину опстајања.

СВЕ НА СВОМ МЈЕСТУ

Све ће коначно да дође на своје мјесто:
славуј на тек излисталу грану јаблана,
пчела на први цвијет јагорчевине,
сунчев зрачак на бистру капљицу росе
пробуђену на још нераспрслом пупољку.

На своје мјесто све ће коначно да се смјести:
осмијех на пјегаво лице уснулог дјетета,
дјевојачка жеља у мирис једре јабуке,
обезглављена рима у складне стихове
пјесме којој се не назире почетак.

Све ће на свом мјесту коначно да се смири,
само ће моје биће бити далеко,
у потрази за тачком у којој дрхтури срж,
само ће моја мисао бити на путу
на коме стопала не дотичу тло.

ЛОВ

Ловили смо скакавце и лептирове,
да се на ливади сити наиграмо...

... онда смо ловили зечеве и срндаће,
да се наједемо и опстанемо,
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онда смо ловили лисице и вукове,
да не лове наше зечеве и срндаће,

онда смо ловили друге ловце,
да не лове нашу ловину...

... па смо почели да ловимо сами себе,
јер ко једном крене у лов – не зауставља се.

ПЉУСАК

Из крошње ораха,
из небеских кошница – 
сипа пљусак ријечи.
Погађају тјеме и очи,
ударају о чеоне кости,
таложе се по раменима.

Како се заштити од њих?
Како умаћи онима које
у себи носе капљице отрова?

И, како препознати праву
и намамити је да слети
на испружен длан?

МАЈКА ЧИТА МОЈЕ ПЈЕСМЕ

Бануо сам изненада 
у родитељску кућу,
некада пуну граје,
и затекао усамљену,
у године ураслу старицу,
с наочарима на носу
и с књигом у рукама.

Моја мајка, која је
између два порођаја,
из гугута својих синова
одгонетала тајну слова,
и за коју нисам знао
да воли књигу,
читала је моје пјесме.

Како сам био изненађен
и како сам био зачуђен.
Постиђен како сам био
што над сваким стихом,
прије објављивања,
нисам дуже бдио, да буде
смислен као мајчина ријеч.
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О ДРВОСЈЕЧИ И ФИЛОЗОФУ, ЈОШ ЈЕДНОМ

Записах некоћ, неопрезно, да филозоф
и мој стриц дрвосјеча у исту шуму
никада нису крочили. И покајах се
силно кад у записима наиђох на то што 
у једном тренутку сматрао сам истином.
Јер, читајући постојаност из годова
посјечених стабала и проничући
у тајну срчике храстовог дуба, 
мој стриц понирао је дубоко 
у одгонетање суштаства свијета. 
Баш као што је и Филозоф, трчећи 
за загонетком званом битак, као мачак 
за пољским мишем, залазио у шуму 
и, изненађен, застајкивао да са усана 
мог стрица дрвосјече чита псовке 
из којих су, као варнице са наковња,
на све стране врцале одгонетке.

АПСОЛУТНА ТИШИНА

Апсолутна тишина је кћи Великог праска,
савршена је и има спирално тијело.
Она ништа не чује и ништа не види,
храни се одјеком своје нечујности.
У апсолутној тишини чују се само
зуј Васељене и жубор властите крви. 
Ко спозна апсолутну тишину,
спознао је неизрециву Творчеву Ријеч,
и њему ништа више не треба,
јер ће слушати оно што другима је сан.
    
У СЛОБОДУ, У СМРТ

Из располовољене јабуке на тањиру
извлачи се црв. Полако, као да је
вјечност пред њим. И мили, руменкаст.
Глатком површином стола мили.
Мили црв у слободу. У неизбјежну смрт. 

ЦИРКУС У НАШЕМ МАЛОМ ГРАДУ

Када дође циркус у наш мали град,
нигдје краја радости. Професори 
остављају раскриљеног Његоша,
матуранти Гимназије недочитаног
Толстоја, свештеници Библију,

Д
О
М

Е
Т
И

168



и сви, гурајући се, журе под шатру.
Цијучу трубе, оргијају таламбаси,
надвикују се кловнови и ходачи
по жици. Гутачи ватре, користећи
непажњу власника, попију више 
жестике него што је разгоре у пламен.
Звижди публика бркатој жени,
виче да мајмуне, лавове и слонове
врате у џунглу или тјерају у зоо-врт.
Исмијавају поднапити варошани
бацача ножева пред којим дрхти 
рођена кћерка. Траже гледаоци,
пред којима већ подрхтавају слике, 
камење да гађају акробату на врху
јарбола, као што су грешну Магдалену
негда разбјесњели грешници каменовали...
Свечана тишина наступи тек када се,
уз звуке фанфара, на средини шатре,
обасут унезвијереним погледима,
појави ђаво у светачком руху.  

БУДИМПЕШТА, 18. ОКТОБРА 2013.

Крај ископина предисторијског насеља
на врху Будима пролази косоока дјевојка
са Далеког истока у мини сукњи боје
рибљег ока. Коса јој слична позлати 
на порцелану давне кенеске династије.
Онај што памти дједову причу о вакту 
Устрије и Унгарије, налакћен на зид,
посматра Пешту тамо на другој обали
и одраз древних грађевина у Дунаву. 
Крај оног који ово записује, на глави 
огромног жељезног орла на обелиску, 
у чијим канџама зеленом патином пламиња 
мач у корицама, гугучу и милују се перјем, 
сличним дунавским таласима у даљини, 
два голуба. На другом мермерном обелиску,
наврх хриди крај древне тврђаве, жељезно 
перо, веће и од највећег копља, пркоси мачу. 
Шуми историја кроз октобарску измаглицу 
и заједно с погледом и мислима сипи
попут кише по површини Велике ријеке. 
Као што су некоћ дједу Вијена и Будим 
били далеки, тако је и мени, одавде са Будима, 
далека Пешта, јер ме у њој нико не чека.
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конкретност бубри до
апсурдних размера

In memoriam:
Славомир МРОЖЕК (1930-2013)

Славомир Мрожек је био је један од најизвођенијих 
пољских драмских писаца последњих деценија 20 века. Као 
аутора драма, сврставају у театар апсурда. Драмска дела су 
му филозофске, политичке, психолошке и обичајне темати-
ке. Уз драме, писао је сатиричне приче. Дебитовао је 1950. го-
дине као цртач, а од 1953. године је систематски објављивао 
циклусе својих сатиричних цртежа-илустрација... Учество-
вао је у раду легендарног студентског позоришта Бим-Бом 
у Гдањску. Радио је у новинским редакцијама, до 1963. годи-
не, када је отпутовао у Италију, 1968. године био је у Паризу, 
1989. у Мексику, осим тога, живео је и у САД и у Немачкој. 
У Пољску се вратио 1996. године. 2002. године доживео је 
мождани удар је доживео 2002. године, а последица је била 
афазија. Није могао да говори, нити да пише. Захваљујући 
терапији, која је трајала око три године, повратио је способ-
ност писања и говора. Као ефекат те борбе са болешћу наста-
ла је и његова занимљива аутобиографија. Због климе која 
више одговарала његовом здрављу, у мају 2008. године по-
ново напушта Пољску и настањује се у Ници, на југу Фран-
цуске. Овде проводи своје последње дане, све до смрти 15. 
августа 2013. 

У емиграцији је био 33 године, а потом је и последњих 
пет година провео ван родне Пољске, овог пута због здрав-
ствених разлога, а не због цензуре и забрана, као што је то 
био раније случај.

Пре одласка у емиграцију, објавио је три збирке са-
тиричних прича, међу њима збирку хуморески Слон (Słoń, 
1957), у којој пародира језик савремене пропаганде, нови-
нарски стил, стереотипе у борби за своје погледе на свет. 



У позоришту је дебитовао драмом Полицајци (Po-
licjanci, 1958), потом једночинком Мучеништво Пјотра 
О’хеја (Męczeństwo Piotra O’heya, 1959) и Ћуран (Indyk, 1960). 
Следеће године уследила су чак три комада: На отвореном 
мору (Na pelnym morzu), Карло (Karol) и Стриптиз (Strip-
tease). У њима је изражена опозитна композиција: власт 
(тоталитаризам) – појединац, сила – разум, просташтво – 
интелект, које су остале и у следећим драмама овог писца. 
Међутим, већ у драми На отвореном мору, Мрожекове ху-
мореске почињу да инсистирају на моралним, универзалним 
карактеристикама, демаскирајући људску неслободу, лакоћу 
подлегања ,,задатој надређености“, безвољност у рвању са 
животним бесмислицама, подлегање самообманама, завис-
ност појединца од друштва.

Уследиле су: Забава (Zabawa, 1962), Кинолог у недо-
умици (Kynolog w rozterce, 1962), Чаробна ноћ (Czarowna 
noc, 1963) и Поручникова смрт (Śmiеrć porucznika, 1963). 
У њима је Мрожек примењивао поетику апсурда, гроте-
ске, комедије, фарсе, изругивања, али није се огранича-
вао само на подсмевачкој критици друштва. Његове драме 
преображавају се у роман, параболу, преносе универзалну 
поруку. Модели ситуација од којих полази аутор, садрже 
ситуације које могу бити општељудске, савремене, уплитање 
ликова у играње друштвених улога, у конценције понашања, 
говорења, мишљења. Гротеска и апсурд које су присутне у 
језику дијалога, демистификују идеолошке, политичке си-
стеме, терор правила понашања и културних навика (углав-
ном оних које су преузете из романтизма – Ћуран, Поручни-
кова смрт), које представљају извор неслободе појединца и 
њеног изопштавања. 

У емиграцији настаје Танго (Tango, 1964) који му, са де-
сет година касније насталим Емигрантима (Emigranci, 1974), 
доноси и светску славу. ,,Виткаци се појавио прерано, Гом-
брович је остао по страни, Мрожек се једини појавио истог 
трена, на оба часовника: пољском и западном“, писао је Јан 
Кот (Kott). 

Танго је написан у конвенцији гротеске, надреализма. 
Породица је модел савременог друштва увучена у коловрат 
историјских промена. Драма презентује проблем власти и 
силе, немоћ интелигенције, њену инерцију. Танго представља 
дијагнозу савремене друштвено-обичајне кризе: пораз иде-
ала и немогућност повратка традиционалних вредности. 
Надовезује се на драме Виткација и Гомбровича. Преведен 
је на много језика и постављен на бројне позоришне сцене 
у свету.

У Емигрантима ситуација јунака произлази из ,,жи-
вотних“ реалија и разголићује људску немоћ наспрам суд-
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бинских ситуација, којима се не може супротставити ни 
једном конвенцијом, оригиналношћу, знањем и мудрошћу. 

Мрожек је објавио четрдесет драма, којима се, не-
сумњиво, уврстио међу најплодније, али и најчешће игра-
не савремене пољске драматурге у свету. Поменућемо само 
оне познатије: Пешице (Pieszo, 1980), Амбасадор (Ambasador, 
1982), Вацлав (Vatzlav, 1982), Летњи дан (Letni dzień, 1983), 
Уговор (Kontrakt, 1986), Портрет (Portret, 1987), Љубав 
на Криму (Miłość na Krymie, 1993), Диван поглед (Piękny 
wydok, 2000) и последња Карневал, или прва Адамова жена 
(Karnawał, czyli pierwsza żona Adama, 2013). 

Његова драматургија уврштава се у жанр театра ап-
сурда, али, како је то запазила Елжбјета Сидорук (Elżbieta 
Sidoruk), разликује се од драма које су писали, рецимо, Бе-
кет (Beckett) и Јонеско (Ionesco), где је присутна ,,релација 
између човека и неприсутног апсолута, евоцирајући на тај 
начин метафизичку перспективу. У свету Мрожекових дра-
ма у релацији су човек наспрам човека (појединац наспрам 
друштва)“. Мрожек гради апсурдне ситуације раскидајући 
са стереотипима и строгим дефиницијама које о себи кон-
струишу сами ликови. Поставља, пре свега, питања о морал-
ности и етичке принципе понашања, осветљавајући при том 
несавршенство и мане друштва, политичких и културних 
норми. Он је реалиста код кога ,,конкретност бубри до ап-
сурдних размера“. 

,,Припадам поколењу чији је смех увек био зачињен 
иронијом, загорчен, или на граници плача“, признао је Мро-
жек, додајући да ,,обичан смех, смех због смеха, ведар и не-
проблематичан, утешна игра речи – чини ми се као је то не-
што старосветско, што подстиче на љубомору“. 

Прва драма, Полиција (код нас је играна и под називом 
Полицајци), ослобођена је чињеница које би је одредиле у 
конкретном времену и простору. Зато те 1958. године није 
била забрањена, јер једноставно је измакла цензури. Драма, 
на универзалан начин, говори о механизмима полицијског 
апарата, о власти, чији смисао постојања постаје један ,,по-
даник-опозиционар“. Реч је ту не само о праћењу зависно-
сти између господара и слуга, већ драма показује промене 
сведочења јунака, о тренутности њихових идеолошких ста-
вова. Све то крунише апсурдни завршетак, када долази до 
њиховог узајамног хапшења. На тај начин, Мрожек је гово-
рио истовремено о стаљинистичком терору, али и, како је то 
приметила Малгожата Сугјера (Małgorzata Sugiera), о вре-
мену када је у Пољској дошло до извесног отопљавања, па и 
радикалних промена у погледу на свет Мрожекових јунака и 
савременика. 
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Танго се сматра једном од најуспешнијих Мрожеко-
вих драма која је безгрешно дијагностицирала тадашње 
пољско друштво и била, на том нивоу, поређена са Свад-
бом Виспјањског. Виђена је, такође, као својеврсно свођење 
достигнућа пољске авангарде, са Виткацијем и Гомбро-
вичем на челу. На крају, у Артуровом лику, пронађене су 
реминисценције на Хамлета. Кроз борбу генерација, у 
доброскројеним костима грађанске драме, скривена је грот-
скна слика света. 

О Мрожековим јунацима често је писано да су као 
марионете, шаховске фигуре, да представљају провидни 
одраз друштвених, културних, књижевних, обичајних сте-
реотипа. Опозиције између ликова истражио је Јан Блоњски 
(Błoński), који за најопштији узрочник тих контраста узи-
ма супротстављеност између природе и културе, тако да се 
у Мрожековом стваралаштву може говорити о опозицији 
између мудраца и простака, интелекта и тела, цивилизације 
и варварства. Понекад је та једноставна опозиција заком-
пликована, па се не могу запазити разлике између господе 
и простака, а разлике између постају психолошке, антропо-
лошке. ,,Та људска типологизација, наравно, има друштвену 
страну, али пре свега етичну, егзистенцијалну, Бог зна какву 
још“, примећује Блоњски. ,,У сваком од нас – чини се да го-
вори Мрожек – дрема простак и интелектуална марионета“, 
које се буде у одређеним срединама, епохама и тренуцима, 
кад им се укаже прилика. ,,Отуда промена понашања и драм-
ских интрига“, закључује Блоњски. 

Мрожекове јунаке одликују и језик, типизиран, пре-
цизно изнијансиран. Језик аутора, који је обдарен ретким 
књижевним слухом, пун је књижевног контекста, позајмица 
и цитата, који се најчешће користе у пародијске сврхе. Језик 
ликова карактерише њихову културу. Свет јунака, који се 
појављује управо у вербализацији, свет је који се чује. 

У драмским делима, Мрожек је писао и о кризи умет-
ности и културе. Како у раној Забави (1962), тако и Кланици 
(Rzeźnia, 1973), трагање за сазнањима, жудња за уметношћу, 
повезана је са идејама о улози памети у прошлости и про-
менама савременог сведочења. Пешице је добар пример еп-
ске драматургије, говори, једноставно, о историји, која се 
реализује кроз судбину драмских ликова који су затечени 
у историјским околностима. Говори и о распаду пољског 
друштва које се нашло у прелазној ситуацији, ратној и 
послератној, које тежи једино преживљавању и мирном жи-
воту.
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Драма Вацлав (Vatzlav, 1968) такође говори о друшт-
веним променама, представља својеврсну антиутопију, у 
филозофској конвенцији, историју изгнаника из лошијег 
дела Европе, који настоји да се нађе у новој домовини. Вац-
лав разматра, на крају, и проблем слободе. Писан у Пари-
зу, 1968. године, један је од оних који су препознали у сту-
дентским протестима ,,јасне симптоме аутоконтестације 
(самопорицања, прим. З.Ђ.) и позоришних гестова биологије 
која је прерушена у политику“ (М. Сугјера). 

У Портрету (Portret, 1987), Бартођеј се моли испод 
портрета Стаљина, он је његово ,,дете“ које је тражило у 
идеологији смисао и животно задовољење. У тренуцима 
гриже савести, проба да доведе у ред свој унутрашњи хаос, 
тражи казну за себе, казну којом би његов живот добио неки 
смисао. Али и други јунак ове драме, Анатол, који је пуштен 
из затвора, а тамо га је сместила Бартођејева издаја, такође је 
,,Стаљиново дете“. Обојица су слабићи, ,,и управо због тога 
служе лажног пророка, који те мизерије уздиже – у њиховим 
сопственим очима – до херојских висина“ (Блоњски). 

Мрожекова драма Љубав на Криму, блиска је драма-
тургији Чехова, у њој су еротизам и љубав повезани са поли-
тиком, испуњена је историјским песимизмом и истовремено 
обраћа се томе што није условљено нити друштвом, нити 
историјски, него, индивидуално. После превратних идеја, 
човек се спашава тиме што је лично и само његово.

Осим драмских дела, Мрожек је аутор и дванаест 
књига сатиричних прича, два сатирична романа: Мало лето 
(Maleńkie lato, 1956) и Бекство на југ (Ucieczka na południe, 
1961), три књиге фељтона: чувена Мала писма (Małe listy, 
1981, а после двадесет година објавио је ново, проширено 
издање, 2000) и Дневник повратка (Dziennik powrotu, 2000). 

Написао је и три сценарија за филмове: Острво ружа 
(Wyspa róż, 1975), Амор (Amor, 1978) и Повратак (Powrót, 
1994). Објавио је две књиге цртежа: Цртежи (Rysunki, 
1982) и Човек према Мрожеку. Цртежи 1950-2000 (Człowiek 
według Mrożka. Rysunki 1950-2000), аутобиографију Балта-
зар (Baltazar, autobiografia, 2006), књигу одабраних дела – 
Танго са самим собом (Tango z samym sobą. Utwory dobrane, 
2009), тротомне Дневнике (Dziennik. Tom 1. 1962-1969, 2010; 
Dziennik. Tom 2. 1970-1979, 2012; Dziennik. Tom 3. 1980-1989, 
2013) и Писма (Listy, 2011). 

Инсценацијама Мрожекових драма, како у Пољској, 
тако и Југославији, од 1960. до 1991. године, позабавила 
се Јадвига Сопчак (Пољска авангардна драма, Нови Сад, 
2001). Од београдске прапремијере Полиције (1960), пре-
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ко светске прапремијере Танга (у Београду, 1965. године), 
десетине премијера, више од 20 извођених наслова, сведо-
че о томе да није реч само о ,,богатој позоришној рецепција 
његових драма“, већ је то и изузетна ,,популарност која је, 
између осталог, проистекла из идентификовања темати-
ке и јунака са реалијама ванпозоришног света гледаоца. 
Том перцепцијском зближавању помогле су инсценације, 
најчешће усмерене на укључивање домаће стварности у 
ткиво сценске интерпретације“ (Сопчак). ,,Други тип ин-
сценације је Мрожеков сценски свет изоловао од стварно-
сти стваралаца и гледалаца, сугеришући његово политичко 
и друштвено удаљавање у неодређене, марионетске кутке 
земаљске кугле (Сопчак)“. 

Полицајци су, тако, код нас четрнаест пута инсцени-
рани, Стриптиз три пута. Танго је такође имао четрнаест 
инсценација, Ћуран, Чаробна ноћ, Страдање Пјотра О'хеја и 
Забава, по једну премијеру, Срећан догађај – три, Емигранти 
– тринаест, Кланица – две, Грбавац (Garbus, 1976) – четири, 
Триптих о лисцу и петлу (Lis filozof, Polowanie na lisa, 1977, 
Lis aspirant, 1978) – три, Кројач (Krawiec, написан 1964, а први 
пут објављен 1977) – две, Пешице – четири инсценације. Ам-
басадор једну, Летњи дан – две, Кућа на граници (Dom na 
granicy, 1967) – две премијере, као и Портрет. 

После 1990. године, Мрожек, пољска драматургија уоп-
ште, престају да привлаче српску и некадашњу југословенску 
сцену. Ипак, у првој половини нашег века, постављају га 
млади аутори на Камерној сцени СНП-а (Полиција), Борис 
Исаковић у Културном центру Новог Сада (Вацлав, кога 
преимењује у Мирослава), односно, аматерско позориште 
„Масука“ из Велике Плане (Кућа на граници), што сведочи 
да његова драматургија још увек има актуелност, ироничну 
оштрицу и да може да се интерпретира и у контексту онога 
што се код нас дешава. 
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milivoje mlađenović 

špijuniranje publike
prilog teoriji i praksi pozorišne recepcije

Jedan okasneli somborski esej ili o pokušaju razbijanja  scen-
ske kutije građanskog pozorišta , uz pomoć Jelizavete Bam

Glasno negodujući, dve dame, pipajući po baršunastom 
mraku napuštaju gledalište somborskog Pozorišta, ne hajući za 
već kanonizovanu priču o pozorišnoj tradiciji1 u kojoj se s naroči-
tim uvažavanjem ističu detalji o ukusu i naklonosti prema  teatru 
koje su iskazivale, oduvek, somborske gospođe2. 

Nećete mi umaći, nećete mi kvariti lepo uokvirenu sliku va-
roši! I hitro, u dva kroka, preprečim im put pre nego što su dohva-
tile mantile i ambrele, jer beše neko raskvašeno, sipljivo, bolešlji-
vo oktobarsko veče. Tada se u teatru nalazi spasenje, izbavljenje . 

– Pa, kamo, mile moje? S čijim dopuštenjem? Nije pošteno, 
niste izdržali ni prvu sliku „Jelizavete Bam“? 

Prema izrazu lica, starija bi gospođa, bez velikog predomi-
šljanja, vrh ambrela usmerila pravo u moje srce. Toliko je kuljalo 
nekog besa, neki otrov se prosto prelivao preko lica. A druga je 
ostala pribrana, čak s dozom simpatije prihvatila moje presreta-
nje. Ili je možda znala, (a šta se u ovom malenom Somboru3 ne 
zna!), da počesto uhodim, špijuniram publiku. Predstave godina-
ma gledam iz službene lože,4 bolje reći motrim publiku. Kao tipi-
čan primerak stanovnika palanke, podajem se, moguće nesvesno, 
njenom načelu uvida u sve! Molim lepo! Nećete me strasno uve-
ravati da ste uživali u predstavi, kada pouzdano znam da ste zeva-
li, ili seći vene na pojedinim scenama, kada sam video da ste bili 
1 Prva predstava izvedena je u somboru l779 godine, u blizini franjevačke crkve. 

Jovan Đorđević (docnije utemeljitelj pozorišta u Novom Sadu i Beogradu) 
za vreme službovanja u Somboru, l849. osniva „Društvo srpskog pozorišta“. 
Pozorišna zgrada izgrađena je l882. 

2 Nakon predstave „Krvave pralje“ Mite Popovića, izvedene l88l godine, „bilo je 
mnogo publike i autor je od srpskih gopođica dobio na dar venac“

3 Sombor, danas, ima nešto više od 50.000 stanovnika. Plemeniti Somborci, me-
đutim, neće propustiti priliku da vas podsete, kako je, nekad, Sombor bio veća 
varoš i od Boegrada i Zagreba, o Novom Sadu da i ne govorimo!

4 U gledalištu somborskog pozorišta ukupno je 324 sedišta: 2l3 u parteru (l48 
u lo redova i 65 u l3 loža) i lll na balkonu (6l u 4 reda i 5o u lo loža). Druga 
galerija „golubarnik“, uklonjena je posle druge adaptacije.



u pozorišnom bifeu. Dugo se po gradu prepričavao moj doživljaj 
sa direktorom Arhiva: zahtevao sam da mi natenane objasni zašto 
posle jedne premijere nije aplaudirao. Direktor Muzeja je uhva-
ćen kako posle jedne predstave hita kući – tražio sam pismeni 
izveštaj. Vaspitačica iz glavnog vrtića je bila ukorena zato što se 
smejala glasno na mestima gde su svi drugi ronili suze, i tako da-
lje... Uglavnom, obavešten sam, ne mogu reći. I gledam da ugo-
dim publici, koliko je to dopustivo. Naravno, ravnajući se prema 
velikom Geteu: „Samo se ulaguj publici. Paroksizam će nestati, i 
gomila će te, na kraju, ismejati.“ Upućen sam i u njen socijalni i 
profesionalni status. 

Znam i potrebe, želje i očekivanja publike. U skladu s tim 
smo je vaspitavali, odvajkada. Negovali, kadikad. Osvajali, bla-
govremeno. Opsenili, tek-tek. Razbesneli, jamačno. Razočarali, 
nehotično. Ali, nikad je nismo ostavili da vene nezainteresovana, 
jer je ravnodušnost u pozorištu najopakija od svih bolesti!

Osetljivi provincijalni duh lečili smo, dugo i uporno, sko-
ro 120 godina, lekarijama različite vrste: komedijom plačljivom, 
sramežljivom, sentimentalnom, urnebesnom, čistom lakrdijom, 
razvodnjenim vodviljem, sočnom sotijom, kabaretskim nogata-
njem, razgaljujućom farsom, dramom krvavom do kolena, melo-
dramom memljivom, targedijom tragalačkom, istorijskim koma-
dima., političkim trilerom. I delovalo je, nije da nije: opominju-
će, razdiruće, umirujuće, poučno, trezveno, osećajno, nehajno, 
standardno, kliširano, jadno, čemerno, očekivano, iznenadno i 
beznadno. Tek – delovalo je! A pozorište mora de deluje na sva 
čula. Tada tek ta umetnička tvorevina satkana od reči, muzike, 
pokreta, slika, svetla i mraka, dobija svoj potupuni smisao, i u 
tom sinkretičnom Somboru kojim se odvajkada diči ovaj „slo-
bodni kraljevski grad.“5

– A šta se to događa večeras, mile moje ?
– Ipak se događa, ni nas niste ostavili ravnodušnim. Jed-

nostavno, mi smo pobesnele od pozorišta. I bežimo! Efekat je 
postignut!

– A zašto napuštate „Jelizavetu Bam“?
– Idite u poluperšun, s oproštenjem, zajedno s oberiutima!6

– Molim..? 
– Tako! Svaka čast i Radoju Čupiću, obožavam ga i žalim što 

je otišao iz Sombora, ali ta oberiutska posla s Harmsom nisu mu 

5 Ogrmnom materijalnom žrtvom , l749. godine Sombor je proglašen za „Slo-
bodan i kraljevski grad“ što je omogućilo uspon trgovine, znatstva, kulture...

6 Moja sagovornica parafrazira delove teksta iz „Jelizavete Bam“ i vlada termi-
nima ruske avangarde. Kako ne biste pomislili da je ova priča izmišljena, mo-
ram da vas upoznam da je gospođa po zanimanju magistar književnih nauka. 
Pripada, dakle, onom osobenom soju pozorišne publike koji pozorištu pri-
stupa, reklo bi se, s izvesnim opterećenjem literarnosti. O njima, pojedinačno, 
bogme i poimenično, drugom prilikom.
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bila baš potrebna za start pozorišta „Portal“.7 
– Ne dopada mi se, mile moje gospođe, što sa srdžbom go-

vorite o „Jelizaveti“, naročito što je omalovažavate. Nismo se mi 
za to borili. Razočaran sam... 

– Molim? I mi, takođe, ponuđenim spektaklom.
– Vama nije poznato koliko dugo je vremena trebalo da 

prođe da bi se „Jelizaveta Bam“ videla konačno u Somboru. 
– Baš me briga! Ta vrsta pozorišta me ne zanima! I šta tu 

ima da se priča, nerazumljivo? Hermetično. 
– Neće biti! Podjednako je realno i podjednako apsurdno 

ono što se događa. Doduše, ova se Harmsova drama podvodi pod 
poetiku apsurda, ali ona meni deluje kao prepričani stvarnosni 
košmar. Nije vam poznato da je Kokan Mladenović u Somboru 
počeo pre šest sedam godina probe „Jelizavete“ i, koliko se sećam, 
on to beše zamislio kao alegoričnu priču o našim grotesknim go-
dinama koje smo živeli za trajanja prethodnog režima. I u Ču-
pićevoj predstavi je obilje crnog humora, duhovitih, dosetljivih 
scenskih rešenja, kakve nisam mogao da zamislim ni u jednom 
čitanju. kao ono, (šteta što niste gledali!), u sceni „Hvala želje-
zu...“ koja parodira obrazac proleterske poezije. 

– Znaš šta, lepo ti govoriš, ali ti ništa ne verujem. Od po-
zorišta očekujem jasnost, razgovetnost, lepotu, pa, ako hoćeš, i 
zabavu. 

– Ma nemojte! Da ne biste i poruku, poduku? To je davno 
prošlo vreme! Nismo se mi za to borili!

– Za šta si se ti borio? Zašto to stalno ističeš?
– Hoću da kažem kako je bila teška muka da se pomeri ob-

zor, vidokrug naše cenjene publike, da se njena vizura proširi, da 
bude spremna i za pozorišne senzacije kojoj pripada „Jelizaveta“, 
da bude osposobljena i za ono što se zove „prošireno posmata-
nje“...

– To ti je ona oberiutska teorija ..
– Jeste! Gledati celom površinom oka, celom površinom 

tela... Videti nešto van portala ušuškanog brokatnom zavesom.
– Gluposti! Razbijanje scenske kutije građanskog pozori-

šta. Maljevičev kvadrat... 
– Može li to u Somboru?
– Neće moći! Građanske strukture su toliko okoštale da ti 

je badava posao. Ova je institucija tvrđa od bilo kog avangardnog 
projekta. Avangarda razara zdravi smisao, zakukuljuje razumlji-
vost. 

– A ja, opet, držim da je avangarda zdrava, da rađa novi 
smisao, novu razumljivost. Zato ste nas razočarali. Da li je mogu-
7 Premijera predstave Portal-teatra „Jelizaveta Bam“ Danila Harmsa u režiji Rado-

ja Čupića, u jesen 2002. najdirektnije je uticala na nastanak ovog teksta

d
o
m

e
t
i

179



će da ni posle stodvadeset godina trajanja Pozorišta u Somboru 
još nismo spremni za nešto novo? Koliko je samo trebalo vremena 
da se maknemo od komada sirove naturalističke provenijencije, 
kabaretskog meškoljenja i vodviljske bufonerije. Bio sam ubedjen 
da smo, konačno, spremni za „resemantizaciju i desemantizaciju 
zatečenih znakovnih sistema“8

– Ta, idite, molim Vas! Ovde i Nušića, ako ga reditelj samo 
malo „pomeri“, gospoda odmah zaciči: „Svetogrđe, nije to onaj 
Nušić! Pa valjda vi to dobro znate, da su ovde i „Budjenje proleća“ 
neki doživeli kao avangardni komad. 

– Hoćete da me ubedite da se na ukus mase ne može uti-
cati? Zar glumci i publika ne čine zajedno jedinstveno pozorišno 
biće. U procesu komunikacije oni tek daju smisao pozorišnom 
činu. Ili, „bez publike nema cilja, nema smisla“, da oprosti Piter 
Bruk što ga svaka šuša danas citira. 

– Hajde da prihvatim da je to tako, ali zar naš večerašnji 
gest ne potvrduje da komunikcija nije ostvarena? Jednostavno- 
nismo se razumeli. 

– Tačno! Ali i to je komunikacija. Avangarda i ne traži da je 
iko razume. Ona ne čezne za tim da bude razumljiva, zanimljiva, 
dopadljiva. Ona uvažava različitost recipijenata...

– Ja mu to dođem kao neki recipijent? 
– Jasno! Na Vas, kao primaoca, predstava je delovala estet– 

Zar meni nije dovoljno šokova u životu? Ne živim ja pozorišnu 
umetnost. 

– Onda se vi, blago meni, pridružujete onoj većini o kojoj 
govori Lesing u „Hamburškj dramaturgiji“, koja u pozorište ide iz 
puke radoznalosti, iz dosade, da bi videli ljude i da bi bili viđeni...

– Nećemo se sad još i vređati! Svrstaćete nas u kategori-
ju snobovske publike, kao u reklamnom sloganu, za Vaše uprave 
„Budite viđeni – gledajte predstave somborskog Pozorišta“. Je l’ 
tako beše?

– Da! Meni se to činilo zgodno, nažalost, i istinito. Upućiva-
lo je na mitteleuropsko doživljavanje  pozorišta čemu se Sombor 
ne može odupreti ni danas. Slogan sam brisao kad me ukorila 
prijateljica Miljana Zrnić, direktorka Biblioteke, teatrolog sarajev-
ske Škole. Ona, naravno, nije reagovala kao teatrolog, nego kao 
zastupnik povređene publike.

–Vi biste da menjate publiku?
– Jakako! Kao što se menjaju pozorišni stilovi, pravci, raz-

doblja, tako je i publika podložna promenama. Samo to je proces, 
i to vrlo riskantan. Velika opasnost da se ne uspe, da se sve upro-
8 Gospođa s ambrelom, koja je sve do sada pažljivo slušala, ne obelivši zube, na 

ove reči promrlja samo „Koješta“ i nestade u pratnji pozorišnog vatrogasca. 
Moguće je da ona više nikad ne prihvati ulaznicu kada, preko sindikata, budu 
„pisali“ karte za pozorište.
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pasti. Kao večeras, na primer, izgubljena su dva idealna gledaoca. 
Zato se u tom preobražaju mora biti obazriv. Od svake novosti 
ljudi zaziru. Dobro je govorio Branko Pleša na jednom sastanku 
direktora vojvođanskih pozorišta: za uspešno pozorište nije do-
voljan ambiciozan repertoar, on mora da bude usklađen s moguć-
nostima ansambla, da tematski bude prijemčiv publici u oblasti u 
kojoj deluje i da ima potrebnu dozu novosti u  oblikovanju.

– Citirate?
– Ne! Sećam se, s nezrecivim poštovanjem, jer sam tu usme-

no izrečenu formulu velikog pozorišnog stvaraoca pokušao da 
primenim dok sam bio upravnik somborskog Pozorišta.

– Srećom, više niste! Kakvi ste, vi biste „Jelizavetu“ stavili 
na repertoar. 

– I jesam, zar Vam ne rekoh? I to ne jednom, nego dva puta! 
Prvi put, na početku posla, 1989. u repertoaru koji je ostavio Pe-
tar Veček, zatečena je „Jelizaveta“ Danila  Harmsa. Gospodin Ve-
ček je imao nameru da repertoar malo distancira od vodviljsko-
kabaretskog klišea u koji je bilo zapalo somborsko Pozorište, ali 
takođe i u interesu publike. Za pozorišni posao koji je trebalo da 
uradi rediteljka iz Zagreba Ranka Mesarić, vladalo je veliko inte-
resovanje u ansamblu. Svi su bili jako zagrejani, možda čak i pre-
grejani, pa je zbog izneverenih očekivanja nekih članova ansam-
bla, jednostavno – pukla podela. Nismo mogli da se sastavimo! 
Tim povodom, gospodin Veček je predlagao da „slučaj dignem 
na nivo Grada“, da pozovem Komitet, vatrogasce, i tako dalje... 
Što bi rekao Pero Stojančević- ružna priča...

– I?
– Šta „i“? Ne prekidajte me svaki čas! Znate da se uzrujam 

uvek kad se prisećam neprijatnih situacija iz pozorišne prakse. 
Osim toga, ne plaćaju mene po retku, kao ono Janka Veselino-
vića nekad, pa da zloupotrebljavam dijalog. Ta je forma meni 
isključivo u fukciji uverljivosti priče, inače, mogao bih biti optu-
žen da sam sve izmislio... Dakle, drugi put, „Jelizaveta“ se začinje 
u vreme kad je u pozorište došao mladi reditelj Dušan Petrović. 
Plemenitom ambicijom vođeni, rešimo da „uposlimo sve pogo-
ne pozorišne“, da istovremeno krenemo dva, čak tri „projekta“. 
Malo neumereno za mali ansambl poput somborskog, ali, ajde, 
Dušan kaže da može. Tako se Kokan Mladenović opredelio da 
radi „Jelizavetu Bam“ na gore opisani način. Posle desetak proba 
– puče stvar! Šta bi? Prvo, gospodin Vlada Amidžić vratio ulogu. 
Klasika – ne veruje u komad. Uzgred, ne veruje ni danas. Ajde, da 
oprostimo gosn Vladi – starovremski čovek, ima neke svoje ro-
mantično-realističko-idealističke poglede na pozorišnu estetiku. 
Kad gle, i mladi Slobodan Tešić došao u kancelariju i kaže „Bata 
Mlađo, izvini, ali ja ovo ne pušim. Nisam, kako da ti kažem, vruć“. 
I ode dođavola zanimljiva, provokativna koncepcija Kokana Mla-
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denovića. Sada, pretpostavljam, razumete zašto sam se toliko 
obradovao kada mi je Čupić letos javio da priprema „Jelizavetu 
Bam“. Nažalost, trebalo je da ode u Novi Sad da bi „Jelizaveta“ ko-
načno došla u Sombor. Cenim veoma njegovu upornost, njegovu 
odanost pozorištu i samom sebi, njegovu hrabrost da se upusti i u 
poslove koji su skopčani s rizikom. To mu se posrećilo.

– I sad vi nas kinjite što smo šmugnule s predstave, a ova-
mo ni glumci nisu „vrući“, „ne veruju“, ne razumeju. Šta onda da 
očekujete od publike?

– Tačno! Pozorišni ljudi vrlo često znaju da osujete neke 
poduhvate. Ne bih, naravno, sad o tome, (prerano je za memo-
are!), ali je istina da oni, iako to većina neće da prizna, mnogo 
polažu na stavove i mišljenje publike. Pa i kad su zadovoljni izbo-
rom komada i svojom ulogom u njemu, koja predstavlja izazov u 
karijeri, znaju da budu sumnjičavi: „ovo neće proći kod publike“ 
i to može da utiče na njihovo prihvatanje ili odbijanje – kao da ih 
publika plaća, kao da su odavno na tržištu. 

– Valjda je to i prirodno? Interesi glumaca i publike su ispr-
pleteni. 

– Jeste, ali ako to ne pređe granicu, ne postane oblikom dod-
voravanja, ulagivanja, merom lošeg ukusa... Tako vođeni i stigne-
mo dotle da ne razumemo „Jelizavetu Bam“, ili do toga da glumac 
zažali za vremenom „lakog“ repertoara: „Eh, da nam je neka ve-
sela igra u dva čina, s pevanjem i pucanjem!“ Zato i ne razumemo 
Harmsovu priču u „Jelizaveti Bam“, koja, kad se skine parodijski 
i ironijski sloj, postaje potpuno relistična. Harms demitologizira 
rusku realiastičku književnost od Puškina  do Dostojevskog. I u 
tome je cela priča. A ono što je Čupić postigao sa Draginjom Vo-
ganjac, Ivanom V. Jovanović, Nenadom Pećinarom, Lidijom Steva-
nović i Ratkom Radivojevićem, jeste veliki posao osmišljavanja su-
protstavljenih reči, pojmova i apstraktnih izraza. Posvećujući se, 
udubljujući u dezorganizovanu „zbirku reči“, oni su u njima našli 
novi ritam, novu spoznaju sveta. Postigli su to i visinom glasa, 
njegovom snagom i bojom, tempom, mimkom, gestovima, po-
zom, koristeći se i obilato instrumentarijom glumačkih tehnika 
stečenih u ozbiljnoj glumačkoj školi. Od komada koji predstavlja 
prethodnicu „teatra apsurda“ načinili su savremeno pozorište čija 
je poruka jasna: „jedino mesto gde žrva napuštena od svih može 
da da se sakrije jeste sopstveni um“. Eto vam i poruke za kojom 
patite! A sad možemo u „Godo-klub“, saborno mesto somborske 
pozorišne publike koji i postoji za to da bi se sva zamršena pitanja 
pozorišnog jezika raspravila, ili ublažili estetski šokovi, i tako pri-
dobila pozorišna publika. 

– A Godo, hoće li doći?
– Hoće! U stvari, biće priveden, zajedno sa Jelizavetom 

Bam! 
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иштван шилинг 

сакрална и световна семантика 
језика звона

на примеру народних обичаја у селу купусина

РЕЗИМЕ: Најчешћи облик комуникације у друшт-
ву је говор. Пре појаве комуникације помоћу артикули-
саног људског говора, постојали су гестови као средство 
за преношење порука, који понекад функционишу и 
данас. Разне поруке могу се саопштавати и без људског 
говора, као и без гестова, нпр. уз помоћ гласова (звуко-
ва који настају употребом разних предмета), од којих је 
свака заједница створила себи један акустични систем 
кодова. Такав је и пример црквеног звоњења.

Употреба црквених звона за објављивање кон-
венционалних порука је веома стара појава, потиче још 
из 12. века или чак и раније. Звоњењем се могу посла-
ти разне поруке које су у свим срединама уобичајене, 
а понекад се њихово значење тумачи на начин који је 
својствен одређеној средини (село, град, регија).

Звона се не налазе само у торњевима цркава, ка-
пела, гробаља. Звоно се често налазило и у каштелима, 
његово оглашавање значило је позив на ручак; може се 
уградити и изнад капије куће,  тада укућане обавеш-
тава о доласку посетиоца. Међутим, оглашавање звона 
најчешће је у верским обредима. Звук звона је део са-
кралног времена, а као временски граничник присутан 
је у свакодневици и прати читав људски век од рођења 
до смрти; уз помоћ звона шаљу се разне поруке: опоме-
не, позиви, вести итд. Разна народна тумачења везана за 
квалитет, за акустичне особине звука звона су већ део 
фолклорне баштине и углавном говоре о предстојећој 
опасности за друштво или за локалну средину. 

Уз помоћ звона се одвија метакомуникацијски 
процес међу људима, јер увек треба имати у виду чиње-
ницу да звона знају да говоре само уз помоћ човека.



КЉУЧНЕ РЕЧИ: црквено звоно, звон, порука, на-
родно предање, Војводина, Купусина.

Најчешћи облик комуникације у друштву је говор. Пре 
појаве комуникације помоћу артикулисаног људског говора, 
гестови су имали функцију комуникације, преношења пору-
ка, а често имају ту функцију и дан- данас. Свака заједница је 
за себе створила систем акустичних кодова од звукова који 
не потичу од човека, већ настају ударањем појединих пред-
мета: такав је нпр. фијук воза, звук школског звона, сирена 
возила хитне помоћи, итд. Носиоци таквог, веома старог 
јединственог система звукова у људском друштву јесу звона. 
Наука која се бави звонима, њиховим порукама и канонизо-
ваним односно народним обичајима зове се кампанологија. 
Звоњава у већим или мањим заједницама понекад има исто, 
а понекад различито значење.  Звонар помоћу звона може 
пренети поруку на исти начин, као што то у војсци чини 
звук трубе, који има различито значење: упозорити, позвати, 
обавестити. У посебним ситуацијама неке локалне заједнице 
звук звона морају заменити нечим другим. О томе знамо из 
дневника фрањевца Боне Михајловића, родом из Срема, који 
је бележио у сомборском самостану у 18. веку, између 1717. 
и 1787. године. Он описује средство за преношење порука 
при крају владавине Турака, који су користили фрањевци. 
То средство се звало даскало, а радило се о једној дебелој 
дасци у коју се ударало дрвеним чекићем, чији се туп звук 
није чуо надалеко, али братство заједнице је упозоравао на 
њихове обавезе, а није сметао турским становницима. Оба-
веза звоњења која је постојала од 12. века, у то време могла је 
бити поштована само на овај начин. 

Опремљеност звонима није привилегија цркава, капе-
ла и гробаља. Звоно може имати дворац, којим се нпр. рад-
ници зову на ручак, може то бити мало звоно изнад улаз-
них капија, чији звук укућане обавештава о придошлицама. 
Ипак, звоњава се свуда у свету највише користи у верским 
обредима. Звук звона је део и одредница сакралног време-
на, одређује његове границе и прати људски век од рођења 
до смрти – барем је то тако у животу једне сеоске заједнице 
западне Бачке – Купусине, са становницима претежно римо-
католичке вере. 

У Купусини је 1754. године од набијенице изграђена 
прва римокатоличка црква која тада још није имала торањ, 
па су поред ње постављени звоници са по једним звоном. „ 
Веће је имало цента и 6 фунти, а друго тежину од 42 фун-
те.  Благословљена су у Калочи. Звона су купили становници 
општине“ – записао је негдашњи свештеник, Лајош Кањо, 

Д
О
М

Е
Т
И

184



у својим белешкама из прве половине 20. века. Нова црква, 
посвећена св. Ани, мајци пресвете Богородице, грађена је 
између 1806. и 1813. године, има торањ висок 32 метара, у 
којем су стајала 4 звона. Звона су купили становници оп-
штине, а благословио их је надбискуп из Калоче. Једна од 
могућности за испољавање култа светаца јесте у избору све-
ца заштитника звона. У Купусини су поменуте године ка-
толичке вернике обавештавали звонима, која су посвећена 
Св. Августину, Вазнесењу Богородице и св. Алексију, док 
такозвано старо звоно више нису користили. Може се прет-
поставити да ово потоње потиче од звона која су раније 
била постављена на звонику крај старе, мале цркве. Нажа-
лост, локални Canonica visitatio је веома штур и не говори 
о околностима избора светаца заштитника, па не знамо за-
што су изабрали баш св. Августина и св. Алексију за заштит-
нике звона, пошто су ти свеци мање култивисани у нашим 
крајевима. Према Шандору Балинту „Свети Алексије је био 
један од омиљених јунака предања из средњег века ... Доспео 
је и у свет народних умотворина... О вековној популарно-
сти предања говори и једна народна бајка из Барање, која је 
своје полазиште очигледно имала у неком петпарачком шти-
ву или штиву из неког алманаха” (Bálint Sándor 1988. Ünnepi 
kalendárium III. Mandala Kiadó, Szeged, 67−68). Свети Алексије 
је био светац заштитник младалачке чедности. О некој вези 
између имена Алексије, односно Августина и Купусине толи-
ко се зна да се у селу 1830-их година свештеник звао Елек /
Алексије, Алекса/ Нађ, и да је у имућнијим породицама села 
пре добрих сто година било мушкараца с тим именима, која 
се, међутим, данас већ не користе. Сећање на њих још се 
чува у надимцима, пошто надимак Елек означава две велике 
фамилије: једна је породица с презименом Гужвањ, а на ос-
нову имена (задњи Елеков потомак је умро 2006. године у 84. 
години), а друга је породица с презименом Балог /Balogh/, о 
којој се говори као породици Мађар-Елек. Недавно је про-
дата последња кућа породице Мађар-Елек, мада у Купусини 
још живе директни женски потомци те фамилије. Августин 
је постао Густи, а тај надимак је припадао имућној породи-
ци с презименом Попе (Pópé), чији су чланови били челници 
општине, односно црквене општине. Данас у селу живе само 
њихови женски потомци. Презиме им је промењено након 
њихове удаје. Црквено представљање св. Августина и дру-
гих црквењака прописано је Тридентским концилом (Bálint 
н. д. 268), али опремање црквеним стварима цркве у Купу-
сини, која је изграђена у 19. веку, временски је обављено по-
сле дугог времена од поменутог концила. О крштењу звона 
постоје само претпоставке, јер је могуће да су имена доспела 
у село након што су звона крштена од стране других у неком 
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другом месту, те су та имена почели користити захваљујући 
управо звонима. Иначе, поштовање Св. Алексије је мање 
распрострањено у овим крајевима, а то може да се мења 
његовим садашњим помињањем у Бачкој.

Међу данашњим црквеним звонима највеће има 645 
кг, а најмање, самртничко звоно, тешко је 48 кг. На звонику 
челичне конструкције на гробљу постављено је звоно са тек-
стом: „Ajándékozta Dubacz István és neje Friedrich Mária 1924. 
Önt. Boditsy Baján”. /Поклон Иштвана Дубаца и његове жене, 
Марије Фридрих 1924. Ливац: Бодичи у Баји./ На супротној 
страни звона постоји мали рељеф који приказује Арханге-
ла Михаила с вагом у руци. Побожни брачни пар који је по-
клонио звоно, поклонио је Купусини и крст на почетку Глав-
не улице, који је изграђен 1902. испред њихове некадашње 
куће, затим велики централни крст на гробљу из 1910., као 
и поклон жене из 1901. године у виду стубова-штација на 
Калварији из 1901.  

Звона цркве оглашавају се сваки дан сходно црквеном 
канону, у времену које је познато члановима заједнице. Раније, 
док на нашим просторима није било уобичајено пролећно и 
јесење рачунање времена, лети – од дана Св. Георгија до Св. 
Михаила – звона су се оглашавала ујутро у четири и увече 
у осам часова, а зими ујутро у пет и увече у седам часова. 
Време звоњења је увек мењано уочи неког знаменитог дана. 
Такође је стари обичај да се после вечерње звоњаве огласи 
и самртничко звоно, за покој душа упокојених и за ноћни 
мир. Некада, пре добрих пола века, самртничко звоно лети 
се оглашавало и увече у девет часова. Према сећању старијих 
мештана, то је било због тога да би, уколико би се неко по-
сле смркавања изгубио негде у атару, могао наћи пут кући 
захваљујући управо звуку звона. И у овом случају је јасно да 
се помоћу звоњаве могло одредити и време.  

Обавезне три звоњаве дневно такође су одређивале 
распоред времена и посла. Звоњава великог звона у зору, у 
подне и увече позивала је мештане на молитву. Откад је у 
село стигао садашњи свештеник, од тада се овај позив на мо-
литву упућује путем звучника који су постављени на про-
зорима цркве. Али то није звук великог звона цркве у Ку-
пусини, већ звук звона неке туђе цркве који је увезен у село 
захваљујући развоју аудио технике. Ову звоњаву покреће и 
зауставља дигитални електронски уређај, олакшајући тиме 
посао звонара. Мештани, међутим, с лакоћом разликују зву-
кове ова два звона и много више цене ону пређашњу, ори-
гиналну звоњаву него звук који до њих допире из звучника. 

До средине 1980-их година у тим сатима се звонило и 
звоном на гробљу. Откад гробар нема сталан стан на гробљу, 
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изостаје звоњава која се раније чула три пута на дан. 
У црквама римокатоличке вере уобичајена је звоњава 

петком после подне у три сата, у помен мученичке смрти 
Христа. Та обавеза и данас се редовно поштује у цркви у Ку-
пусини и то звоњавом једног звона. 

Најфреквентнији период сакралног времена је време 
свете мисе (литургије), на коју вернике такође зову звонима. 
Велика недељна миса – у данашње време недељом се одржа-
ва само једна света миса – најчешће почиње пре подне у 10 
часова. Уочи свете мисе, из звучника се чује прва звоњава у 9 
часова, а друга у пола десет. Обе имају исто трајање. Звоњава 
поводом почетка свете мисе обавља се са три звона тачно у 10 
часова, али траје краће него позив на мису. За оне који стиг-
ну у цркву после тога, каже се да су им одзвонили, што значи 
да нису довољно дисциплиновани. Уобичајено оглашавање 
звона у одређено време сви мештани веома добро знају и 
схватају, као и звоњаву у част појединих делова свете мисе, 
звоњаву у част Јеванђеља и евхаристије. Када се у недељу по-
подне одржавају вечерње литаније у цркви, то увек почиње 
у три сата. То се најављује првом звоњавом у два сата једног 
звона, дугом звоњавом једног звона у пола три, а у три сата 
оглашавају се сва три звона која су у употреби.   

Свете мисе радним данима такође се најављују зво-
њавом само у размаку од петнаест минута, лети почину ују-
тро у седам, а зими у пола осам.

Маријанске побожности у октобру увек почињу уве-
че у шест часова, а недељом за време редовних поподнев-
них литанија. У овим приликама прво се звона огласе у пет, 
други пут у пола шест, и почетак се објављује звоњавом у 
шест часова. Овај вечерњи обред, тзв. литанија завршава 
се уз звоњаву увече тачно у седам часова молитвом „Анђео 
Господњи“.

У цркви сва три звона и звоно на гробљу позива верни-
ке на молитву на дан Свих светих увече између 7 и 8 часова. 
Тада се на сваких 15 минута паузира 5 минута, како би зво-
нар и његов помоћник могли мало да се одморе.  А звонару 
је била потребна помоћ, јер сам не би могао да звони толико 
дуго на сва три звона. Данас се електронски уређај „одмара“ 
на сваких петнаест минута. На исти начин се звони за За-
душнице (Душни дан, код римокатолика се тако зове само 
један дан у години, дан после Свих светих), ујутро између 6 
и 7 часова. У то време, верници села су у својим кућама, пале 
свеће и моле се за спасење душа својих најмилијих, односно, 
свих упокојених. Тим данима у селу нема гласне забаве.

Звук звона доприноси и сјају свечаних догађаја. Тако, 
на пример, процесију Васкрснућа и „Тијеловску процесију“ 
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прати звоњава све док је Пресвети олтарски сакрамент 
удаљен од олтара, односно, док траје процесија. Тада се чују 
сва три звона. 

Саставни део свечаног чина приступа Првој причести 
јесте окупљање кандидата и њихових рођака на парохији 
(жупи). Одатле се полазило са црквеним барјацима, што 
је било слично процесији. Њихов пут до цркве је праћен 
звоњавом сва три звона.

Полазнике на ходочашће звоњава прати на њиховом 
путу до границе села, односно, дочекује их на граници села и 
прати их све време док не стигну у саму цркву. Обично кроз 
Купусину не пролазе ходочасници из других места, али не-
када су одлазећи из Колута на проштење у Дорослово прола-
зили управо овим путем, па су се мало одмарали у овдашњој 
цркви. У доласку и одласку и њих су поздрављали звоњавом.

На значајан историјски догађај подсећа нас и позива на 
молитву звоњава у подне и то у помен ослобођења Београда 
1456. године, када је на челу са Јаношом Хуњадијем тј. Јанком 
Сибињанином, извојевана победа над турском војском. На 
свечаности поводом 550. годишњице опсаде, 22. јула 2006. 
године, у Београду су учествовали и певачи народних песама 
из Купусине. Тадашњу прославу су учинили још свечанијом 
звукови звона: организатори су из градова који су нека-
да били у саставу некадашње средњовековне Краљевине 
Угарске донели звукове подневне звоњаве, па је заједничка 
звоњава звона из Кошица, Мукачева, Тиргу Муреша, Вршца, 
Змајевца и Лендаве била знак заједништва историје и кул-
туре.

Локално значење у Купусини има обичај звоњаве чет-
вртком поподне, а тај обичај је стар преко сто година. Ради се 
о подсећању мештана на велики пожар у селу који се збио 2. 
октобра 1890. године. Челници села су уочи прве годишњице 
ватрене стихије донели одлуку да тај тужан догађај треба 
овековечити и не сме се заборавити, а сви у Купусини тре-
ба да буду опрезни како се то више не би догодило. Нало-
жили су да се дан и време избијања ватре обележи спомен 
звоњавом. То значи да се од 1891. године, дакле већ више од 
једног века, сваког четвртка поподне у пола четири огласи 
велико звоно у цркви у Купусини, а мештани знају његово 
семантичко значење.

Звоно сваког човека прати током целог његовог живот-
ног века у овом селу у западној Бачкој, у регији, које је за 
Мађаре постала дијаспора. Звоно зове на литургију, звони се 
приликом крштења, означава свадбену литургију, на којој се 
заклиње на верност, а звоно оплакује и оног који одлази са 
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овог света. Људски живот, само постојање, налази се у цен-
тру пажње заједнице, а кад се нечији живот угаси, то је увек 
догађај у овом селу, чији се број становника стално смањује. 
Обраду звоњаве за мртвима оставио сам за крај овог рада.

Звоњава за умрлим почиње оглашавањем мртваца. То 
је обавештење заједници да је преминуо један њен припад-
ник. Таквим поводом звонар и дан - данас звони правим ве-
ликим звоном, а његов достојанствен звук надалеко се чује. 
Уколико за време оглашавања мртваца звонар држи једну 
паузу, то значи да је умрла женска особа, а ако има две паузе, 
онда је умрла мушка особа. На тај начин мушкарцима при-
пада дужа звоњава, која је потпуна и има вредност просте 
реченице: Умро је мушкарац. 

Након оглашавања о мртвацу, огласе се сва звона, то је 
прва строфа. У данашње време свештеник сваком мртвацу 
дозвољава десет строфа у цркви и десет на гробљу. Раније 
су рођаци могли тражити и више, а за то редовно плаћали 
и одговарајућу цену. Строфе са сва три звона трају по три 
минута. Наравно, за звоњаву и данас плаћају рођаци преми-
нулог, новац се даје свештенику, а он један мањи део  даје 
звонару. 

Крајем 1980-их година, поводом смрти једне мла-
де жене – на посебну молбу родитеља – звонило се сваких 
петнаест минута. То је био последњи случај да се за једног 
покојника звонило толико дуго. Давно, кад се тако нешто 
десило, говорило се да се масни човек упокојио (богаташ), 
звоне ли звона. 

Друго оглашавање о мртвацу почиње када свештеник 
полази на сахрану. Из времена, када се сахрана одвијала од 
куће, постоји израз - пратња. То је последња звоњава, када 
се сва звона истовремено чују десет минута, на шта – према 
мештанима – свако има право.  Та звоњава се чује када се 
ковчег носи према раци, дакле на последњем покојниковом 
путовању.

И на гробљу се звоњава одвија на сличан начин. 
Међутим, тамо се звона оглашавају тек онда када су пос-
мртни остаци покојног стигли у мртвачницу-капелу гробља. 
Треба напоменути и то да се на гробљу звони само уколико 
се мртвац сахрањује у Купусини. Од такве праксе одступи-
ло неколико пута, када покојни из села није био сахрањен 
у Купусини, али су посмртни остаци пре поласка на гробље 
неког другог места били положени на мртвачки одар и у ка-
пели купусинског гробља, како би се познаници из села мог-
ли опростити од покојног. И у таквим приликама звони се на 
гробљу. Дакле, ваља знати: ако се звони само у цркви, али не 
и на гробљу, онда сахрана неће бити уприличена у селу.
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Звони се у селу и када није умро мештанин, него рођак 
неког Купусинца у другом месту, или у далеком свету, а рођак 
звоњавом жели саопштити смрт свога ближњега, познаника. 
Тада се у торњу звони пет строфа, а изостанак звоњаве на 
гробљу уједно обавештава људе да се смртни случај није де-
сио у селу.

Ако звоњаву налажу црквене власти, то траје стро-
го одређено време. Полседњи такав случај био је поводом 
смрти папе Јована Павла II.

Садашњи свештеник не прави разлику међу мртвима и 
на примерен начин сахрањује свакога, ако то родбина затра-
жи. Мађутим, раније нису сви могли бити сахрањени према 
верском обреду. Кога није сахрањивао свештеник, није му/
јој припадала ни звоњава. То су биле самоубице, некрште-
на деца, супружници чији брак није склопљен пред црквом, 
разведени, дакле, они који су живели светогрдним животом. 
Они су били сахрањивани у посебном делу гробља, на обали 
јарка.  

Оглашавање мртвих, такође по устаљеном обичају, не 
обавља се уочи јутарње литургије, уочи недељне, или свечане 
преподневне литургије, нити након вечерње молитве Анђео 
Господњи. У тим периодима се не звоне ни строфе.

Ако се преко дана огласи самртничко, најмање звоно, 
то је знак да тежак болесник лежи на самртничком кревету а 
звоњава је молба за помоћ упућена члановима заједнице: да 
се помоле, да се што пре прекину муке оболелог, како би се 
олакшала његова/њена смрт. Таква  врсте звоњаве у данашње 
се време мало кад чује.

Великим звоном се звони и пред тмурне облаке. При-
ближавањем олујних облака дуго се звони, верници се по-
моле и на празник Врбица-Цветнa недељa (Лазарева субота) 
освећену гранчицу врбе бацају на ватру. Верује се да све то 
помаже у растеривању облака, који би селу евентуално мог-
ли нанети велику штету.

На сву срећу, у цркви у Купусини ретко се звони на уз-
буну. То означава велику опасност, елементарну непогоду, 
а најчешће пожар, па та проста проширена реченица има 
следећу поруку: Пожар је у селу! Откад је на ватрогасној ста-
ници монтирана сирена, о насталом пожару заједницу ин-
формишу звуком сирене. 

У област фолклора спада народно веровање да уколико 
приликом оглашавања мртвог „звона весело звоне“, то значи 
да ће се ускоро десити нови смртни случај у селу.
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Обично се каже, да за време звоњаве нигде не треба 
кренути, треба сачекати крај звоњаве, јер се никад не зна 
какве ће нам информације пренети звона.  

Дакле, језиком звона се одвија процес међуљудске мета-
комуникације, јер не смемо сметнути с ума: звоном ипак зво-
не људи, људи упућују поруке путем звоњаве.
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зоран радисављевић 

лаза костић није запросио ленку*

Велики песник се уплашио њене самосталности, 
самосвојности, јединствености, зрелости, лепоте, младо-
сти, уплашио се да ће морати да мења своје навике и да ће 
изгубити слободу

Перо Зубац, песник, есејиста, антологичар, аутор 
„Мостарских киша“, једне од најзначајнијих поема српске 
књижевности, рођен је у Невесињу 1945. а више деценија 
живи на привременом раду у Новом Саду. Прву песму 
објавио је 1962, прву књигу 1967. Добитник је наших нај-
угледнијих награда, превођен на већину европских језика. 
Своје књиге објављивао је у вишемилионским тиражима. 
Данас, једни му замерају што га и даље радо примају и у Мо-
стару, и у Сарајеву, и у Загребу, а други што је био близак Ј. 
Б. Титу, највећем сину наших народа и народности, како се 
говорило. Али, и данас, нема гимназијалца који не зна ба-
рем део из „Мостарских киша“, који се није удварао девојци 
уз помоћ стихова из ове дивне поеме. Можда данашње 
генерације и не знају ко је аутор, јер ова поема одавно звучи 
као народна песма.

Студијом „Ленка Дунђерска“ (објављена у издању 
„Media invent Тиски цвет“ у Новом Саду) испунили сте налог 
Милана Кашанина, који је тврдио да је Ленка толико важна 
за Лазу Костића да заслужује студију? 

То је Кашанин записао у једном есеју педесет година 
пре моје студије. Можда би и други истраживачи пре мене 
остварили тај Кашанинов завет да су имали наклоност поро-
дице Дунђерских. Без тога, ни Лесковац, ни Кашанин, нису 
могли даље.

Ленка није имала прилику да чита чувену песму „Santa 
Maria della Salute“, али је прочитала једну другу, мање позна-
ту – „Госпођици Л. Д. у споменицу“? 

Песму је Лазар написао у Крушедолу 1892. и приложио 
у дворцу Дунђерских у Челареву у њен споменар, дрвену 
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кутију од финог дрвета са ружама исликаним на по-
клопцу, који је, нажалост, нестао, ако је нестао, и у њој је 
много шта казано о односу песника и младе Јелене.

Теодора Дунђерски Ђурић, на чије се исказе позивате, 
веровала је да је Ленка била заљубљена у Лазу Костића? 

Госпођа Теодора Дунђерски Ђурић, унука Гедеона, Лен-
киног најмлађег брата и праунука Илије Огњановића Абу-
казема, којој сам посветио књигу, једини је поуздан сведок 
о односу Лазара према Ленки и Ленке према Лазару. Она је 
то, као девојчица, могла да чује од свога деде који је био и из-
вршилац Лазаревог тестамента и најближи његов пријатељ 
у позним песниковим годинама, а посебно од своје баке Те-
одоре, која Ленку није упознала, али све је од Гедеона могла 
сазнати, а живела је уз Теодору све до средине шездесетих 
година прошлог века. Када је већ књига била написана и од-
нета г. Теодори на читање, она је својом руком на странице 
рукописа уписивала сугестије и ту је и једна важна речени-
ца да је Ленка волела Лазу свом снагом трагичне забрањене 
љубави.

Лаза Костић се, међутим, оженио Јулом Паланачком, 
захваљујући посредовању Ленкиног оца. Значи ли то да по-
родица Дунђерски није одобравала везу с песником? 

Лаза је Јулку Паланачки испросио пре одласка у Црну 
Гору 1884. године, али је мајка није пустила да пође са њим јер 
се „тамо пуца“. Лаза је имао сукобе са Јулијанином мајком, а 
и Јеленина мајка није волела наслућивану блискост између 
Ленке и Лазара. 

Мислим да Лазар није имао храбрости да запроси 
Ленку од Лазара Дунђерског. Плашио њене самосталности, 
самосвојности, јединствености, зрелости, лепоте, младости, 
уплашио се да ће морати да мења своје навике и да ће изгу-
бити слободу. Женидба Јулком била је само бег у сигурност и 
равноток живота. Уз све то, Ленкин отац је за Лазиног кума 
био одређен још у време веридбе. 

Постоји и прича да Ленка није умрла од „тифузне гроз-
нице“, већ да се отровала због неостварене љубави са триде-
сет година старијим песником? 

Свакаквих сам се о Ленкиној смрти, не само чаршијских, 
подоста начитао и наслушао. Лаза Костић је у свом тајном 
Дневнику снова, писаном на француском језику, записао 
један сан у коме се Ленка појављује бледа, као да нема до-
ста крви, и у загради забележио: Није ли тифусна грозница, 
болест од које је умрла, болест крви? Дакле, и он је мислио 
да је званична верзија тачна. Мада у песми каже да она свис-
ну. И да разјаснимо још једну тајну – Јелена Дунђерски није 
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била толико млађа од Лазара, она је рођена 26. октобра (9. 
новембра) 1869. у Сентомашу, на Митровдан, а не 21. новем-
бра 1870. И Лазар је, зацело, памтио дан њеног рођења, само 
је, као и други, додао разлику у данима између старог и новог 
календара на датум у који је разлика већ урачуната. Својом 
напоменом испод песме „Госпођици Л. Д. у споменицу“, да 
је Ленка умрла лицем на дан свога рођења, Светог архангела 
Михаила, а то је, иначе, дан када се у базилици Santa Maria 
della Salute масовно посећује православна икона Богородице 
Mesopanditisse (Посреднице мира), и Лазар Костић је при-
помогао мистификацији око Ленкиног рођендана. Зашто су 
и родитељи на посмртну парту ставили ту годину рођења и 
урезали на гробну плочу у Капели Дунђерских у Србобрану, 
не знам.

Песму „Santa Maria della Salute“, Лаза Костић објавио је 
1909, деценију и после Ленкине смрти. Да ли постоје различи-
те верзије ове песме?

Права верзија је она послата Милану Савићу и објав-
љена у књизи „Песме“. Тај редослед строфа одредио је сам 
песник. Има доста верзија одређених строфа, па и стихо-
ва, који нису ушли у песму на пронађеним рукописним 
верзијама поеме.

Да ли је песник у Ленкином лику препознао Богородицу?
Многи су писали да јесте, а мени се чини да није. Он је 

за живота Ленку описивао као прелепо анђеоско биће, а кад 
се преселила међу звезде долазила му је у снове као стварна, 
опипљива, пуна живота и – тако ју је и описивао. Извесне 
еротике има само у записима о сновима.

Можете ли нам рећи нешто, условно говорећи, о 
љубавном троуглу: Ленка Дунђерски – Лаза Костић – Никола 
Тесла? 

Лаза је познавао Теслу и сазнао је, у разговорима са 
Ленком, да је Тесла, у неку руку, и њен идол, па је то иско-
ристио, у данима када је Тесли изгорела лабораторија, да му 
понуди, у писму, неименовану, веома богату мираџику, уз то 
лепотицу, не би ли га како оженио, описујући је најлепшим 
епитетима као особу „подобну да савлада сваку женомрзи-
цу“. Тесла му одговара на два писма одбијајући понуду, а да и 
не зна о коме Лаза говори, јер се „он са науком венчао“. Годи-
на 1895. последње је лето Ленкиног живота. Мислим да је она 
знала за Лазина писма и за Теслине одговоре. Мислим да се 
Лаза обрадовао Теслином одговору, јер ће Ленка остати ту и 
неће отићи преко океана, а, ето, њему је савест мирна. Поку-
шао је да је уда за најбољега, мада је и за њега, у једном писму, 
написао: „Где су двоја кола мудрости, ту су трећа лудости“.
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Када сте први пут прочитали песму Лазе Костића, ни-
сте писали поезију. У којој мери вам је ова песма променила 
живот? 

Та песма није моја најдража Лазина песма, али ме је 
натерала да годинама трагам за тајном инспирације, тако 
моћне и тако опијајуће. Тако је настала књига о Ленки.

Књигу сте писали руком, јер, како рекосте, „белина 
хартије иницира белину сећања“. Да ли компјутери уни-
штавају магију стваралачког чина?

Не! Компјутер посматрам као помагало, али још увек 
волим звук писаће машине. Руком пишем најчешће, јер тако 
имам опипљив додир са текстом. 

„Политика“, Београд 2. фебруар 2010.

*Удружење грађана Раванградско пролеће и Градска библио-
тека „Карло Бијелицки“, заједно са писцима у Сомбору установили 
су 2013. године књижевну манифестацију „Дан Лазе Костића“. 

Први програм је остварен 3. јуна, у знак сећања на дан када 
је велики песник у Будимпешти завршио своју славну песму Santa 
Maria della Salute.  

Песник Перо Зубац први је добитник признања Венац Лазе 
Костића. Деценијама заокупљен, готово до опсесије, песништвом, 
али и тајнама из живота овог горостаса лепе и мудре речи, објавио 
је, осим осталог, и студију Ленка Дунђерска. Тим поводом и ови 
прилози на страницама нашег часописа.

Тренутак са доделе признања Венац Лазе Костића Перу 
Зупцу, 3. јуна 2013. у Српској читаоници „Лаза Костић“
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стојан бербер

лаза костић и песма
„santa maria dellа salute“ 

Лаза Костић, тај велики песнички маг и животни не-
смиреник, прво слављен у младости, па одбациван од 
књижевне критике у старости, житељ Сомбора од 1895. 
године, удомљен код верне и богате Јулијане Паланачки, у 
спратној кући испред које сада седи на клупи и чека свакод-
невно нове сабеседнике, започео је у истој кући, можда и пре 
априла 1909. године када први пут помиње да пише своју 
најлепшу песму „Santa Maria della Salute“, да би је завршио у 
пештанском хотелу „Хунгарија“ 3. јуна, на данашњи дан, на 
путешествију према Бечу, и послао је потом свом новосад-
ском издавачу Матици српској да је уврсти, као последњу, у 
већ спремљену и највећим делом одштампану књигу Песме.

А у том моменту Лазина миљеница Ленка Дунђерски, 
јунакиња ове поеме, већ подавно није била међу живи-
ма, а његова супруга Јулча, „идеал хришћанске доброте и 
резигнације“, како је одсликава Лаза, боловала је од јетре и 
живот приводила крају. 

И сам Лаза је тада озбиљно поболевао од срца и ле-
чио се код свог пријатеља Радивоја Симоновића. И сневао 
последњих година своју миљеницу, па те снове, у којима 
је Ленка била више телесна него песничка „вила“, бележио 
од 1903. године све до јесени 1909, скровито, француским 
језиком, на маргине књиге о Змају и на папириће, што му 
би основа за нарастајућу песму. У првом забележеном сну 
песнику се Ленка, умрла почетком новембра 1895. године, 
указала као млада, свежа и дивна, како је упамтио при првом 
сусрету у дворцу Дунђерских у Чебу. А долазила му је по-
сле своје смрти сама из оностраности, кораком, у одаје у 
приземљу, чиме је „навестила своје постојање на оном свету“, 
а што је, бележи песник, и Јулча могла чути! А у последњој 
белешци у том дневнику снова, октобра 1909, на дан смрти 
супруге Јулијане, с којом се био оженио два месеца пре смрти 

Д
О
М

Е
Т
И

197



Ленкине, записао је Лаза да му је издахнула жена 
Јулијана – Јулча и престао да снове бележи: занос песнички 
беше прошао и записник о њему, како Лаза тумачи, био је 
завршен, а песма одштампана. 

Песма „Santa Maria della Salute“, о којој је Исидора 
Секулић, некадашња сомборска препарандисткиња, писала 
да је „најсилнија љубавна песма српске књижевности“, про-
лазила је у почетку незапажено, да би касније о њој биле на-
писане бројне студије и есеји као о једној од најлепших пе-
сама наше књижевности. Израсла као песничка инспирција 
дневника снова и недоречене љубави спрам песникове „ви- 
ле“ младе Ленке Дунђерски, Лазине Беатриче и Лауре, ис-
товремено, она је и молитвена песма упућена Богородици 
– „Марији од здравља“, оличеној у венецијанској цркви гра-
ђеној посеченим далматинским шумама, о чему је Лаза пе-
вао три деценије раније жалећи словенске борове. Ова песма 
је и покајанка, како је назива Радивој Симоновић, али је и 
песма филозофска, која се обрачунава са гресима које је пес-
ник починио у животу, па и са самим животом – „све што 
је срце снивало младо / све је то јаве сломило ма“–. Она је и 
непрестана инспирација нашим књижевницима, песницима 
и критичарима, од Светислава Стефановића, преко Станис-
лава Винвера, до Младена Лесковца, Петра Милосављевић и 
иних, па и овде присутног песника Пере Зупца, што говори 
о њеној непревазиђеној лепоти, али и тајанствености, које 
покушавају да одгонетну моћна књижевничка, психоанали-
тичарска и филозофска пера, чему, како се чини, нема краја. 

Прошло је, ево, више од једног века од настанка те пес-
ме, једне од најлепших песама и европске, па можда и светске 
књижевности, која свакако заслужује да се њеном песнику 
и њој посвети посебан дан, када ће књижевници, окупљени 
поред Лазиног споменика, испред куће у којој је песник 
песму песмотворио, или у Српској читаоници са Лази-
ним именом, одати дужну пошту Лазином генију и његовој 
несвакидашњој, како би он казао, „изниклици“.

3. јун 2013.
/Уводно слово на манифестацији Дан Лазе Костића/

У Сомбору
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даница вујков 

узалудни послови (овога) света
Мићо Цвијетић: Узалудни послови, Арка, Смедерево, 2012.

Кад престанемо да будемо деца
Ми смo већ мртви.

Шта су, у ствари, узалудни послови на које нас песник 
Цвијетић, својим стиховима, и револтирано, и резигнирано 
подсећа, без колебања, сигуран да су сви сујетни послови 
овога света (односно човека) наспрам смрти, заиста, – уза-
лудни. То је узалудност и испразност лажног, то је себичност 
и похлепа дугих прстију, то је вечити рат за власт земаљску 
која човеку није дата, то је наша свакодневица коју осећамо 
и препознајемо, а у којој – Невидљив диригент равна струне 
/ У замршено уплетен коло. 

Али, пошто је све на овоме свету пролазно и смртно, 
ђаво кад – тад дође по своје, јер – свако је осуђен на своју 
звер. (Сигнали). – Свако има рањиво место / Своју Ахило-
ву пету, и то сазнање, узалудни посао који свакако није на 
страни добра и поштења, а није заправо, ни посао, још више 
обесмишљава. И зато су узалудни послови далеко од сва-
ке суштине – Нисам ти више помоћник / Док друге лукаво 
заводиш / Подмећеш жар под табане / Пресит сам рђавога 
друштва / И узалудних послова. Празнина остаје празнина, 
па и речи су празне – празнине, ако нису делотворне, ако су 
лажне и надмене. (Магле). 

Цвијетић нас још једном, опомиње својим критичко 
– опорим стиховима (градећи слику света као трајно сведо-
чанство времена и личног животног искуства) да је овај свет, 
свет палог човека којег је Господ као грешног Адама лишио 
живота вечног, пропадљив, јер је саздан на обманама и лажи 
у које смо и сами, током историје, поверовали... (И сами ве-
ровасмо, на слепо / У малоумне брижнике и усрећитеље, / Као 
да су крунисане главе; / Коваче паклених планова. / Камуфли-
ране и превејане убице.) (Обмане и лажи, по Кавафију). 



У таквом свету у којем се лично претапа у опште – 
колективно, појединац је отуђен (шта су некад били сусе-
ди, а како их слика Цвијетић), самоћа га, и споља, и изну-
тра, егзистенцијално опседа, али и самоћа бескућништва и 
разбаштињености (Самотан у пустом дому / Као у своме 
гробу), са стално присутном, неопозивом чињеницом да 
црна дама – смрт поништва све, јер човек живи своју смрт, и 
већ је, и пре времена, у именику минулог света.

Мића Цвијетића песника, али и прозног писца, у 
остварености стиха или реченице, карактерише унутрашња, 
скривена осећајност, и тиха сета (па и кад говори о непод-
ношљивој трпељивости свакодневице пред којом човек није 
равнодушан), а коју читалац осећа и као дубоко лични, осо-
бени трептај душе песникове. 

– Одлазиш у Рожант, ја у самачку собу, / У нас се увук-
ла прерана студ, / Уплетени одасвуд у паукове мреже / Ода-
кле нас и црна дама мерка / Ни Лужица нам није топли дом. 
(Неко доба).

Тако, ни путовања по свету нису више радост сусретања 
с другим, већ су суочавање са сопственом самоћом, са сен-
ком смрти у коју читав свет залази... Смрт је затворени круг 
у понављању, (књига је посвећена – Свежим сенима брата 
Рајка), а песма Исход, потврда да је смрт неминовност чо-
векове судбине. Али, који је пут избављења? Има ли светло-
сти у животу који нам је дат, а који је сам човек обесмислио? 
Свакако да је могући пут стваралаштво. Међутим, у свету о 
којем пева Мићо Цвијетић, кад човек самује отуђен, кад је 
нестало присности и међу комшијама и пријатељима, када 
се у овим нашим ратовима (братским!) не зна Ко је победник, 
а ко побеђени, и кад је принудно расељавање и изгубљени 
завичај, јер свака кућа није дом; у расцепу, ни тамо, ни овде, 
узалудно је тражење (себе), и то у времену – невремена, кад 
су На мртвој стражи / Ловци и звери / Запосели прогоњени / 
Бусије прогонитељима (Замке), и кад се са уздахом читају и 
ови Цвијетићеви стихови – Благо Одисеју, њега је имао ко да 
чека, / Он је имао где и код кога да се врати. (Повратак) у пе-
том циклусу књиге под насловом Утешно место, налазимо 
спасоносну, и заиста, утешну слику у песми Голубови и жена 
(Кијев, 12. октобар 2007)

У Кијеву, на малој оази изнад реке, жена и јато голубо-
ва – рекло би се слика виђена, у свој својој једноставности. 
Али, шта нам је Цвијетић све рекао у овој песми која, иначе, 
надкриљује целу књигу Узалудни послови? Песник узноси у 
висину љубав и присност, оданост и међусобно поверење 
птице и човека, немуштим говором душе. И док је у овоме 
свету, а о томе сведоче искуствене, дакле, и на сопственој 

Д
О
М

Е
Т
И

200



кожи доживљене песме Мића Цвијетића, човек све удаље-
нији, у пустом самотништву од другог, и док сазнање о про-
лазности, мути његову наду у дан будући, може се, још увек, 
на овоме свету пронаћи и чудо узајамне љубави која враћа 
живот као најсветлију искру, даровану човеку од Творца. 
И песник, занесен призором – Занесен чудом, загонетном 
игром, пркосом / Смрти голубова и жене, радо бих остао до / 
Ноћи... да их гледа. – Можда им кришом, све док ноћ траје / 
Анђели тајно доносе храну за сутра; /

Песник се саживљава са овим целим јатом и њиховом 
брижном хранитељком, голубарком, правећи контраст 
између света узалудних послова и ове идиличне слике: где ће 
се здружено јато скрити кад стигне зима? – где наћи / При-
времени дом; под топле скуте голубарке / У простране оазе 
широког срца, у загонетку бајке. 

И да је Цвијетић написао само ову песму, ми бисмо и по 
тој песми препознали благост његове песничке душе која не 
може бити, и није, у сагласју са светом који траћи време на 
узалудне послове, уместо да сабира светлост живота у себи, 
и дарује другоме љубав, како би оправдао своје привремено 
боравиште на Земљи, којој оставља прах тела свог – не би ли 
искупио грех. – Угледај се на голубове и њихову заштитни-
цу и опомени се смрти, сети се смрти своје, – као да шапуће 
сваки стих Цвијетићев, – па ћеш бити бољи (човек), и пред 
собом, и пред другим светом.

Нови Сад, јул 2013.
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цвијетин ристановић

о стварности и причи о њој
Љубомир Зуковић: Неспокојни покојник и друге приче, ОО СПКД „Просвјета“, 
Бијељина, 2012.

Kњигом прозе Неспокојни покојник и друге приче Љу- 
бомир Зуковић употпуњава сликu свијета из свога завича-
ја започету првом збирком приповједака под називом Се-ме 
распре проклијало (2010). Не изненађује што Зуковић теме за 
своје приче узима претежно из родног краја, јер је за овог 
приповједача завичај извориште суштинских вриједности 
живота: човјечности, честитости, поштења, доброте, љуба-
ви, поштовања права других и сл. Људе који посједују те вр-
лине приказује као узоре духовне крепости и као антиподе 
скоројевићима који, зарад ситних привилегија, продају и 
име, и образ, и душу.

Морална начела, изграђивана и његована вијековима у 
патријархалној друштвеној заједници из које је Зуковић по-
текао, нуде се као најзначајнији кохезиони фактор народног 
колектива и као штит од рашчовјечења и губљења национал-
ног идентитета под налетима помодних пошасти које долазе 
из развијенијег свијета. Без обзира на то што се одбрана кон-
цепта патријархалног живљења у данашњем времену многи-
ма може чинити анахроном, управо тај модел Зуковић исти-
че као темељ здравих људских односа. Пошто је спознао да су 
у овом времену бројне вриједности омаловажене, па и униш-
тене, а многи људи морално посрнули и духовно се изгуби-
ли, он сматра да тим људима треба помоћи да се „усправе и 
поново нађу прави пут“. Причу је понудио као својевсртан 
лијек против гријехова и заблуда људских. 

Као свједок и учесник крупних друштвених промјена 
које су се догодиле на крају 20. и на почетку 21. вијека, у само 
средиште своје прозе Зуковић ставља актуелна друштвена 
збивања. Тако, на примјер, он казује о трагичним ломовима 
на националном и социјалном плану изазваним распадом 
бивше заједничке државе Југославије (прича Премотавање), 
идеолошким заблудама и отрежњењу од њих (Ревидирци), 
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потпуном пропадању села (Умрло село), губљењу морала и 
сваког обзира у намјери да се добије и очува власт (Афера 
лифт, Ревидирци), некритичном прихватању туђих идеја и 
изопачених модела понашања (Умало да се она ожени њоме), 
апсурдном схватању права и правде од стране представ-
ника Хашког суда за ратне злочине (Поверљиви извештај), 
сеобама као злом усуду народâ који живе на Балкану 
(Неспокојни покојник), цијени одбране људског достојанства 
(Премотавање) итд.

У већини приповједака на страницама ове књуиге ау-
тор примјењује класичне обрасце казивања, призивајући 
у помоћ нараторе (понекад у истој причи и више њих), 
користећи њихове забиљешке, писма и друге материјале, а не 
скрива ни намјеру да причом опомене, упозори, да читаоцу 
отвори очи пред опасностима које му пријете од прихватања 
новотарија које му се перфидно нуде из разних извора и у 
различитим видовима. 

Ради стварања утиска о аутентичности приче, коју пи-
сац, тобоже, само преузима од даровитих појединаца из на-
рода, он означава мјеста на којима почиње и на којима се 
завршава нараторово казивање и на којима ријеч од њега 
преузима аутор приче. Није никаква случајност што у првој 
причи Иза грома претекао на самом њеном почетку стоји 
оваква пишчева напомена: „Настојаћу да се у причи о овом 
случају што је могуће мање мешам у оно шта ми је, и како ми 
је, о њему казивао онај кога се он понајвише и тиче. Понег-
де ће то, ипак, бити неопходно, ради скраћивања и чвршћег 
повезивања, а негде ми се, могуће, деси уплитање у његову 
причу, а да тога нисам ни свестан. У сваком случају, мењао 
и додавао намерно нисам ништа.“ (стр. 3) У односу на на-
ратора, писац се, често нађе у специфичној ситуацији: хтио 
би да га пусти да слободно прича, али је свјестан да кормило 
приче не може потпуно да препусти другоме, пошто тај није 
одговоран за њену умјетничку дјелотворност. 

У дужој причи Неспокојни покојник (која би, по не-
ким битним одредницама, могла да се третира и као роман) 
однос између наратора и аутора такође је сложен. У њој се 
јасно издвајају два наративна тока. Први чини Радова одно-
сно Мајова прича (овај лик, уз крштено, има и лажно име, 
које је узео да би прикрио свој прави идентитет), и она је, 
углавном, заснована на његовим забиљешкама и једном 
његовом дужем писму. Други ток су ауторове напомене, до-
пуне, објашњења и коментари. И на почетку ове приче на-
лази се опаска да је ауторова позиција у њој особена и да је 
он, све до момента док у причу није укључио записе главног 
јунака, морао да се испомаже маштом. Писац и у овој причи 



обећава читаоцу да се у записе главног јунака неће уплитати, 
пошто сматра да ће они најбоље свједочити о догађајима који 
су одређивали животни пут главног јунака приче. Очито је 
да приповједач много држи до изворâ које му за стварање 
приче нуде други, или које он, док ствара причу, пронала-
зи као успут, што су данас уобичајени поступци у модерној 
прози.

На једном мјесту у записима који су писцу служили 
као основа за причу о неспокојном покојнику, стоји податак 
да је Раде, главни лик приче, у вријеме илегалног боравка у 
Грчкој, на солунској пијаци сусрео два своја земљака и пи-
тао их како се у њиховом селу коментарише догађај у коме 
је до темеља изгорјела сеоска школа и у њој учитељ који је 
ту био запослен. Том приликом је сазнао да о истом догађају 
два лица из истог мјеста говоре сасвим различито. Једно је 
бранило званичну верзију коју је заступала локална власт, 
а друго ону која је била заснована на сумњи у званичну 
верзију. На двојности поимања догађаја који чини окосни-
цу приповијетке Неспокојни покојник и потпуно различитој 
његовој интерпретацији Зуковић мудро развија мисао о 
релативности истине – фактичке, и оне коју народ прихва-
ти као своју истину. Ту је, заправо, ријеч о једном битном 
књижевнотеоријском питању, које потиче још од Аристотела 
а које гласи: Какав је приступ истини у књижевности и да ли 
она почива на фактичким или модификованим чињеницама? 
Писац исказује отворену сумњу у постојање само једне, ап-
солутне истине и наводи три случаја када народ умјесто 
фактичких даје своје, потребама прилагођене истине: први 
је непризнавање Мајове смрти, иако је он, уз уобичајене об-
реде, у селу у коме је службовао, јавно сахрањен, други је 
неприхватање смрти Марка Краљевића за кога се тачно зна 
како је и гдје погинуо, а народ то никада није прихватио 
као истину, а трећи је неуважавање смрти неког одметни-
ка из Радовог завичаја, за кога постоји непобитан податак 
да га је милиција у потјери убила, али народ и даље вјерује 
да је он жив и да ће се једнога дана вратити међу своје. На-
род, дакле, има своје, колективне истине, које надживљују 
појединачне. Главни лик ове приче каже: „Народ је старији 
и јачи од појединца, према томе, његова се броји. Ја ту не 
могу нипта. Он није хтео да прихвати моје, ја његово морам. 
Ко је надјачао народ? Нико.“ (стр. 139) На основу наведених 
случајева писац закључује да је прича у стању да преживи 
вијекове. То се дешава зато што људи „жуде за оним необич-
ним и несвакодневним“, то јест за оним што „надмашује 
њихову снагу и спремност да нешто слично учине“. Ево и 
експлицитног пишчевог објашњења: „Човеку је, очигледно, 
тесан овај свет у коме је осуђен да траје. Он би хтео мно-
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го више и смелости и издржљивости, искушења и ризика, 
и висине и ширине. Да се што чешће залеће и на, и преко, 
граница које му је други, или он сам себи поставио (...) Све 
је то, дакле, због осећања и притиска тескобе коју осећа и на 
себи и око себе. Ништа нас брже не ослобађа тог осећања 
као прича о несвакидашњим догађајима и људским поступ-
цима“ (стр. 51) Писац сматра да постојаност приче зависи 
највише од тога о којим догађајима и какавим људима гово-
ри. Ако казује о догађајима испуњеним разним искушењима 
и о смјелим јунацима спремним да им одоле и да руше ограде 
и препреке које ограничавају човјекову слободу, онда ће она 
да траје и кад нестану они о којима говори.

Како је прича Неспокојни покојник најобимнија у овој 
збирци, битне је истаћи још неке њене карактеристике. 
Та прича се издваја од осталих тиме што је у њој описано 
мноштво ликова, а цјеловито су приказани Раде, одно-
сно Мајо, Стојан, Хајрија и Хасан Чароглу. Главног јунака 
Рада писац прати у дугом временском периоду и детаљно 
приказује метаморфозе кроз које је он прошао, бјежећи од 
себе и кријућу се од других. Од момента када је са фалсифи-
кованим документима започео учитељску каријеру и када му 
је бивша дјевојка Јелка, увријеђена његовим нечасним одно-
сом према њој, запријтила да ће свијету открити његову пре-
вару, Раде започиње ђавољу игру скривања. На више мјеста 
писац је упозорио читаоца да Раде није могао сам да почини 
сва та недјела која су га удаљила од људи и ставила га на па-
клена искушења. Раде и сам у својим записима говори да му 
се у нечасним поступцима све вријеме чинило да га је во-
дила нечија туђа рука и присјећа се ријечи своје бабе Ста-
ке, која је, још док је он био дијете, због његовог необичног 
понашања, закључила да га је „неспоменик узео под своје“. 
И, заиста, само је ђавоља мисао могла да води Рада кроз све 
оно кроз шта је прошао кад се, након инсценираног пожара у 
школи у којој је био запослен, нашао у туђем свијету без род-
бине и пријатеља и кад је наставио да траје и послије своје 
званичне смрти.

Као контраст Радовом лику писац је дао портрет чести-
тог човјека, Србина Стојана, који је у тежњи да заради новац 
пошао у печалбу и у Грчкој се упознао и зближио са Радом 
и помогао му, колико је могао, да се ишчупа из неких неза-
видних ситуација. У лику Стојана приказан је човјек здра-
ве памети који честитошћу и мудрошћу у свакој ситуацији 
успијева да нађе права рјешења. Можда је баш с тога овога 
свога јунака, након мучних година печалбе, писац вратио у 
завичај да тамо оснује породицу, продужи лозу а не да про-
падне у туђем, непријатељском свијету.
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И лику Хајрије, жене која је такође у Турску доселила из 
наших крајева, писац је посветио доста пажње. Представљена 
је као разумна, одлучна, честита и поштена жена, спремна да 
помогне и да опрости, али не и да заборави. Након Радове 
љубавне авантуре са газдарицом Разијом, Хајрија се разишла 
са њим, али није одбила Стојанову молбу да Раду помогне 
ако му помоћ буде била потребна.

Хасан Чароглу је муслиман из Радовог завичаја који је 
у Турску емигрирао да би за себе и породицу нашао мир и 
заштиту од увреда које су им, у измијењеним друштвеним 
приликама, приређивали дојучерашњи кметови. Мир није 
нашао, а растанак са завичајем никада није преболио. Кроз 
уста тог честитог човјека Зуковић је исказао многе исти-
не о мукама емигрантског живота, поготово емигрантског 
живота муслимана који су одселили у Турску у којој ника-
да нису били примљени као народ равноправан са Турци-
ма, а од Турака су се разликовали и по менталитету, и по 
језику, и по обичајима. У новој средини досељеници су често 
располућене личности, јер нису у стању да прихвате нове ус-
лове живота, а немогућ је повратак на старо. Тој личности 
Зуковић приписује улогу човјека који је искусио све невоље 
балканских сукоба и који се, на основу управо тог негатив-
ног искуства, залаже за другачије односе међу људима и на-
родима, за односе без мржње, без зла и освете.

Као човјек са великим животним искуством, Хасан је 
схватио да смо сви на овом свијету привремено и стога и 
није могао да разумије како људи заборављају ту чињениц. 
И у овом случају писац сматра да је ђаво умијешао прсте и да 
он човјека на зло наводи. Кроз уста ове личности исказане 
су важне мисли о прилагођавању зла времену у коме ђаво 
дјелује. Он наводи да зло у новом времену облачи другачије 
одоре и на лице ставља различите маске па се стога теш-
ко и препознаје. Као човјеку из народа, Зуковић је Хасану 
додијелио важну улогу разоткривања лицемјерја савремених 
злочинаца који за обављање најгнуснијих дјела унајмљују 
друге да би се они свијету приказали невиним. 

При стварању прозног дјела Зуковић се инспирисао на 
три важна извора: големој ризници мудрости похрањеној у 
усменој књижевности, Његошевом филозофско-поетском 
дјелу и Андрићевом прозном опусу, јер је у њима открио 
најцјеловитију слику живота, са свим његовим узлетима 
и падовима, радостима и мукама, истинама и заблудама. 
Поједине приче (Ревидирци, Неспокојни покојник, Умало да 
се она ожени њоме) представљају праве социолошке студије 
о човјековом моралном посрнућу у кртичним животним 
ситуацијама. У тим, а и другим причама, Зуковић је своје ли-
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кове доводио у велика животна искушења у којима су пока-
зивали право лице и испољавали необичне ћуди. На тај на-
чин, учинио их је увјерљивим до њихове препознтљивости 
у стварности, иако су они, свакако, плод пишчеве маште и 
стилизације.

Општи утисак о новој Зуковићевој збирци приповједака 
јесте да је аутор класичним облицима приповиједања врло 
упечатљиво исказао проблеме са којима је суочен савреме-
ни човјек. Представио их је брушеним, савршено јасним 
језиком, јер га је завидно стваралачко искуство увјерило да 
је то основни услов сваке квалитетне комуникације са чита-
оцем. 
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анђелко ердељанин

добростојно писмо
Јован Дунђин: Припомене, Оrpheus, Нови Сад, 2013.

Књигу поезије Припомене Јована Дунђина (1926) чи-
тамо као нови (садржајем богати) наставак мисаоно-лирске 
аутобиографије, самопосматрања (сам пред огледалом и сам 
у свету, са светом). Стихови (тренуци), уређене строфе и 
циклуси, у складном и смисленом низу, осветљавају дубоку 
линију живота и откривају разуђене рукавце непредвидљиве 
животне пустоловине. 

Можемо рећи да песник Дунђин вазда пише једну своју 
песму, али тиме ништа ново нећемо казати, песници то раде, 
јер вазда живе један живот који читаоцу представљају у 
хиљадама слика и милионима мисаоних варијација. Писа-
но памтим и затварам за собом / виђено се задржало / до 
следећег гледања, каже песник. Види да су заратили / све-
мир и свет, ослушкује шта нам смишља век, и рушан свет, 
брижно мисли о сумњивој, неизвесној будућности човечан-
ства и човечности, но, ипак поздравља јутро новог дана у 
дозвољеним границама. 

Јединка у огромном свету, али и у микросвету, свакод-
невно се суочава са силама невоље и зла, моћним и опаким 
власницима тешког наоружања и лаке памети, изазовима 
распуштености и безвлашћа и онима који газе родна места / 
самораст и засаде, па је човек увек у бригама за голи опста-
нак, које често показује у страху, а кад је појединац песник у 
низовима стихова и строфа (Слава самотњаку / за успешан 
опстанак / у резервату/ Умео је са зверима / и са самим со-
бом). 

Јован Дунђин, у тишини приземне самоће, песничким 
језиком изнова исписује чудновате појединости из траума-
ма богате, заробљене младости. Летач икаровске судбине за-
гледан је у небесну ведрину која своје сводове сама руши / а 
летаче пропушта / у податне висине. Слушала је летилица 
/ док му није / одузета, вели песник, сећајући се пада Ика-
ра из небесне ведрине у наш Јадран плави; на голети где си 
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смишљао / и памтио песме. Неке, упамћене, строфе ваља по-
ново записати и читати: 

На водом /поливеном бетону / не виданих рана / там-
ницу слепу самицу / твоја младост издржала //А понеки са 
шамлице / домогли се високе столице / у позлаћеном / дубо-
резу

***
Човек вере знања / ни са ким зборио није / само је мислио 

у шетњи // Но то чуле ревносне уходе / па срочиле притужбе 
/ о богохуљењу

***
Нисте ви једини / на уклетим отоцима / хукћу хриди 

грокће море / Изашли мекушци / из кућица својих / а змије 
оштре зубе / и бризгају отров // Не могу вам помоћи / ни 
јуниори каменог доба

На једном месту песник вели: Беше живот / бојно поље 
/ и слободна апсана. Та слободна апсана, сјајна метафора, 
огледа се и у вечној неизвесности живота између божанске 
светлости и сила мрака. Песник се често поиграва симболи-
ком светлости и њене негације: док је светлост / у доступ-
ном пољу знања; жмираво светло; призвах / слике речи / о 
летењу; светлосном извору ваља веровати / да је мрак / пре-
крио / важне чинитеље; помрчина и раздање; у своме мраку / 
од папира; темени мрак; у немуштој / дубокој тамнини; од 
свитања до сумрака / расходно је / међувреме; сунчев прах 
и зрневље; крај охлађеног сунца; иследна светлост; Из там-
нила / исходећи / при освиту / младог сунца; При текућој / 
расипној светлости / и истоветној тамнини; Угасло сунце; 
Изнад облака / назире се сунце сија / самом себи / и вишим од 
себе; Знам да чезнеш / за топлим / хлебом светлости / с пу-
пушком јарког сунца. Светлост и мрак су свеприсутни сим-
боли, као попришта доживљаја и збивања, у поезији Јована 
Дунђина. Налазимо њихове варијанте и у насловима књига: 
Присјај и присен, У тамнилу песме. Паралелни су појмови 
(слике, мисли) сна и јаве, уз мрак и светлост, или обрнуто. 
Једна књига Дунђинове поезије има наслов Ближе ведром 
сну, а у Припомени стоји циклус Сновно и стварно. 

Животну тескобу, са сећањем на давнашње патње, 
прати и мука писања, без које песник нити може, а чини се 
да и не жели да живи. Писање је за њега пут спасења. Пес-
ник стога и каже: Смети хтети / но не бити исти као пре. 
Невиђени напор писања у служби је воље и храбрости, а ка-
дикад се испољи у језичкој игри. 

Јован Дунђин се и на страницама ове књиге потврђује 
као моћни господар песничког језика. Поједине речи су про-
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изишле из његове игре у језику. И сам наслов књиге При-
помене настао је у игри својственој овом песнику. При том 
пажљиво бира речи, неке дограђује, или им додаје нове сло-
јеве значења. Припомене нису исто што и напомене. У тој 
првој речи чује се нешто од песника присније.

Могуће је у овој књизи наћи још неке сличне приме-
ре, речи са префиксом при. Осим оних познатих, општих 
(присећање, припазити, призив, притужба...), Дунђин гради 
и речи попут ових: присветљење, придворно, присјај, принов-
ни, причувалац. 

При самом завршетку овог приказа ове доиста добро-
стојне књиге песника Јована Дунђина ево још једног његовог 
цитата о самим речима: Сарађују речи / сачиниле добростојно 
писмо / Свак на свом пољу дара / сеје сади узгаја коси бере жње 
/ А сутрадан мисли / на пожељне кориснике.
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рајко лукач

реликвијар за вријеме будуће
Ковиљка Тишма Јанковић: Писма Тари, Сајнос, Нови Сад, 2013. 

За најновију књигу Ковиљке Тишме Јанковић (1941), 
ауторке три романа и четири књиге прича, као и више књига 
превода са руског и енглеског језика, могли бисмо рећи да је 
то дневник који је повремено роман, или роман који је по-
времено дневник. Тиме се не исцрпљују одреднице у погледу 
форме и стила ове прозе, која у себи има и мемоарске елемен-
те, јер у тренутку записивања догађаја њих прате сјећања и 
поредбе са сличним невољама из прошлости, а када се читају 
данас, четрнест година послије њиховог настанка и догађаја 
о којима „Писма Тари“ говоре, онда цијела књига поприма 
патину и снагу мемоаристике. Ту су и бриљантни портрети 
неколико јавних личности из њиховог свакодневног живота, 
сусрети и разговори. 

Замишљен као писма која умјесто одговора очекују 
само да буду прочитана кад невоља мине и адресант, дво-
ипогодишња унука, одрасте довољно да их може разумјети, 
овај дневнички роман је, прије свега, породична успомена – 
реликвијар у коме је за „далека нека покољења“ похрањено 
све што се догађало једној породици, као и нацији, у страш-
ном, немилосрдном времену: „Ја се обраћам теби, као самој 
себи, надајући се да ће ти ово допасти руку кад будеш зреле 
главе и духа. Видећеш шта ми је ових дана ломило душу и 
ово измучено тело, како сам у чуду запитана о устројству 
људске заједнице, како се обраћам Богу и питам: шта је ово, 
како ово, је ли могуће овакво крвожеђе међу људима на крају 
20. века.“

Ратни усуд, који је на самом почетку живота заде-
сио ауторку, рођену, иначе, прве године претходног рата, 
и њене младе родитеље, понавља се 1999. и породици ње-
не унуке, двоипогодишње дјевојчице, и можда баш та спо-
знаја историјске неправде и неминовности највише боли, 
узнемирује и ломи душу више и од неправде коју свијет на-
носи једном народу, па и од страха за живот ближњих. Тако, 
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да поред ауторке писама, односно дневника, није у животној 
опасности била и њена унука, осуђена као и она већ при 
свом рођењу на људско безумље и ратне страхоте, ове стра-
нице би вјероватно биле „површније“, али стрепња за живот 
беспомоћног бића којег волиш највише на свијету је дубила 
емоције и оплемењивала странице писане у страху и муци 
којој се не назире крај, молитву претварало у крик немоћног 
да се силницима стане на пут и заустави погибаљ недужних.

Оно што ову нефикционалну прозу, базирану на биље-
жењу аутентичних догађаја из непосредне стварности и соп-
ствене прошлости, може препоручити и за романсијерско 
доживљавање описаног времена најновије смрти на на-
шим просторима од 24. марта до 11. јуна 1999. године, јесу 
призори из породичне свакодневице уз страх, сирене и 
бомбардовање. Или покушаји да се дјетету ублажи страшна 
слика која их окружује из дана у дан: „Са наше терасе видјели 
су се гејзири ватре и дима. Питала си ме, кога су Амери уби-
ли горе у шуми. „Можда неког зеку или лане“, рекла сам и 
одмах морала да објашњавам шта је то – лане; показала сам 
ти дивну слику Бамби ланета. Није требало да то чиним. Јер, 
тад си на сваки звук авиона панично викала: ‘Бежи, Бамби, 
бежи!’“

У романсијерске странице овог хибридног штива сва-
како спадају и врло живописне успомене из личког дјетињ-
ства и школовања, која се појављују као одрази у огледалу 
онога што ауторку окружује у новој стравичној стварности, 
као да није прохујало више од пола вијека између њих (на 
примјер, одлазак очева, њеног и унукиног, у рат, или борба 
њене баке и њене мајке, кад је војска покупила сву стоку у 
селу, да им се врати бар један бик и  овце, како би прехраниле 
дјецу). 

Од посебне литерарне вриједности, мада више спадају 
у мемоаристику, свакако су и многобројне странице о Радо-
вану Зоговићу, пјеснику невеселе поратне судбине, и његовој 
супрузи Вери, преводиоцу више дјела са руског језика, с 
којом је ова ауторка гајила дугогодишње пријатељство, као 
и са књижевницима које је сретала код Вере при њиховим 
сусретима. Ова поглавља посебно истиче и Славко Гордић, 
рецензент књиге „Писма Тари“: „Судећи према овим сећа-
њима, ретки су у нашој новијој књижевности и укупном 
јавном животу случајеви овакве честитости, доследности и 
узајамне привржености.“

Пошто дневничка проза, па и када поприма особине 
романа као што је случај са „Писмима Тари“, подразумијева 
писање без икакаве дистанце, за чиме белетристика и те како 
тежи, кроз књигу се провлаче и ауторкини дневно-политич-
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ки закључци, осуде безочности моћних, те хуманистички 
и патриотски пасажи, чиме се нарушава, без обзира што су 
тачни и са дебелим покрићем у самим догађајима, романеск-
ни укус ове прозе и даје јој значења протестне литературе. 
Све у свему, њена вриједност (да парафразирамо закључак 
из рецензија Витомира Вулетића и Славка Гордића) није 
само у вјеродостојној документарности, коју чини спонтано 
и сугестивно вођење дневничких записа, без ичег исконстру-
исаног или накнадно подешеног, органски здружени став 
аутора и тон писма, сјећања и есејистичко-публицистичких 
реаговања, већ у лијепој естетској уобличености.
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