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Чзоран м. мандић 

срчани удар  

СРЧАНИ УДАР
(Есеј о обнови пропалог времена)

Он долази изненадно и
Неповратно
Треба ухватити тај звук
Који се са чулима магле
Обрушава у невид
У стање када рецимо не знаш
Зашто те цепајуће боле руке и
Када кроз крвне судове 
Утрнулог тела не провлаче жице наде
Нема ту поделе на главне и
Споредне чињенице живота
На главне и споредне кардиохирурге
На распуштену интерпункцију прозе
У причи о фаталној револуцији
Запањујући отпуштеног ритма из редова 
Мелодије синапси домалог укоченог прста
На шаци леве руке
Треба ухватити тај звук испод вида
Изнад воде која не уме са распамећеним
Налетима таласа изнутра
 Из неопеване средине која је
Напустила ребром оковани затвор 
Грудног коша
Хан само за једно срце доле на
 Југу Србије
Где се реалне удварају песничким 
Сликама у црним официрским чизмама
Оца и сина који још увек преврће по
Његовој архиви
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Лепо је сетити се тренутка вожње у
Колицима спаса
Лепше него се упустити у расправу о лепоти
Или сликати фрушкогорски пејзаж
Усред кога је саграђена
Болница
Лепо је у ружном писати одбрану лепоте
А затим  преда ружноћом потписати 
Уговор са самим собом за селидбу у
Хан само за једно срце доле на
Југу Србије
Усред огорченог супарништва прозе и
Есеја у поезији која личи на рат ветрова
На пролаз кроз реп комете у коме се
Рачвају запушени крвни судови 
Угруване Цивилизације под ињекцијама 
Кортизона
Шта радиш овде питао ме је Бог док су ме
Разапињали на столу кардиохирургије у
Сремској Каменици
Скроз је све у реду одговорио сам срећан
Што зна где сам и што ме неко тамо чека као
Последња обнова пропалог времена

На Васкрс 2015.

УКУС ПРОМЕНЕ

1.
Морам ли, одјекује говор
Изнутра
Гласају, бирају
Одјекује сваки пут и
Не морам више у попис
Говора
Његових наводних вишкова и
Мањкова

2.
Али
По читав дан из говорне масе
Извлачим суштину
Појмови у јадном стању испадају
Из влажних кутија, смрдљивих кеса
Устајалог ваздуха 
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Вакума
Пребирам по шкартовима општих места
По: поезијама, смисловима
По уганућу свести полутрајних: биљака
Људи, животиња
По њиховој вечној води

3.
Испитивањима у стилу каквог 
Западног банкара
Приписујем Дарвинове и Фројдове
Измишљотине
Одузимам граматичке грешке
Претенциозне стилске апликације
Пену умних киселина
И не разграђујем их политиком зареза
Ипак сам осетљив на личне устанке
Какве подижу песникиње
Не одустајући од својих самовољних
Самоћа
Пребирања по Кафкиној интерној 
Медицини или каквом физичком
Обрту

4.
Нису у овај песми у питању пука
Набрајања
Нити инсталирање вештачког додира
Реч је о чистој функцији говора
О карактеру речи
Без ког пустиње могу неограничено
Пустошити
Све што знамо и не знамо
Па како онда и геометријски да
Сместим у утробу спиралног простора
Укус промене
Нечувену благодет без порекла
Без назначености

5.
Иду ли то каравани смрти у
Непознатом правцу или се
Правци враћају из својих пробаних
Смрти на
Вечном точку промене
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Подижем ногу са педала тачке и
Гледам
Како без нервозе речи граде и
Усавршавају своју стрпљивост
У њиховим успоменама нема више
Слободних и реизборних места

6.
Опет они:
Борхес, па Кафка, па Фројд са Дарвином
Кувари, просци, аквизитери
Људске глупости
Нечувено друштво
Феноменални говорници, телохранитељи
Говора
Двоножни речници
Енциклопедисти Смрти и
Енциклопедисти Живота
Једном по једном записујем имена у
Песму из постмодернистичког ината

7.
Све долази из стомака и обија се о главу
И вируси имају своје царство
Говорим ћутећи
Речима у Заводу за гласне жице у
Мирној улици

8.
А почео сам са Укусом Промене
Ломећи мисао око танког случаја
Смрти
А дизао споменике речима по
Космичким пустињама
Огрубео од цементне и звездане прашине
У нервној мрежи вируса и неназначеног
Логоса
Ипак сам почео
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9.
За смрт је потребна смрт
Макар пробана
Да би се просветлило њено биће
Које није ружно
Коме се обија о главу сваки живот:
Људи, биљака, животиња
КАФКЕ, ФРОЈДА, ДАРВИНА, БОРХЕСА,
АЋИНА, МАНДИЋА

10.
Заустављам песму и као
Сваког јутра навијам справу за
Буђење
Треба и сутра са речима кроз пустињу
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Била је то горчина.
Пре горчине је био бес.
Неверица је претходила бесу. Мора да је нека грешка, 

помислио је. Није била грешка.
Била је то просторија голих зидова и празних столова. 

Без полица, без рачунара, без телефона, без икаквих папира. 
Са мусавим прозорчетом. И свевидећим оком, смештеним у 
углу, испод плафона.

Задесило га је тог лета. Да ли би се извукао да је била 
зима? Зими си опрезнији, спремнији да се браниш. Лето те 
разлабави, омлитави, успава. Зими је пажња изоштренија, 
лето отупљује. Зими си накострешен, нарогушен, сабијен у 
себе. Лети се разливаш. И онда... Наравно...

У просторији их је било шесторо. Било је још таквих 
просторија, збијених у блок.

Или би му, а лето, а зима, а пролеће, а јесен изашло на 
исто? Можда је овако, можда онако. Ко то да зна? Колико 
дрскости треба да би се казало – то је тако и никако другачије.

Недостајало му је те дрскости. Или то није био недо-
статак?

Лето као лето, уосталом. Врелина, спарина, оморина. 
Жар и жега. Грмљавина, громови. Муње. Све у свему, уоби-
чајени летњи гарнирунг. Шта ту има? Није лето кривити. 

Знао је, наравно, да тај блок постоји. Сви су знали. Није 
се могло сакрити, а није се ни крило. Требало је да се зна.

Ипак, претварао се као да тога нема. Заправо, није се 
ни претварао. Није га се тицало. Шта он има са тим блоком? 
Ништа. Тамо смештају друге. Оне који су нешто згрешили 
или су се негде оклизнули. Заобилазио га је, чак и у мислима, 
из предострожности, несрећа је, зна се, прилепчива.

дејан симоновић  

сплет
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„Тако им и треба!”, ликовао је колега Јоксимовић, глас-
но, да одјекне.

Добио је ударац равно у врх браде. Затетурао се, занео, 
али је остао на ногама. Није се скљокао.

Звао се Илија Ивић. Под тим именом га је водила држава. 
Доделила му је и серијски број, да га не побрка са неким дру-
гим Илијом Ивићем, што би могло да доведе до нежељених, 
ником потребних компликација.

Поред званичног, живот му је донео и друга имена. На-
девали су му их, на његов јед, неовлаштени појединци. У шко-
ли су га звали Бамбус, у крају Кантар, на послу Ладолеж. И 
све тако нешто сачувај-саклони. Ни на чему засновано. Какав 
је он, да узмемо, ладолеж? Није чак знао ни како тај ладолеж 
изгледа. И шта им је значио тај кантар или бамбус? Нека му 
то неко објасни ако уме. А не уме. Него измисле тек тако не-
што, само да човеку напакосте, без пакости би им живот био 
бљутав.

То више и нису биле колеге, пре принудни сустанари. 
Двојицу највремешнијих је годинама виђао по фирми, али 
није знао ни шта раде, ни како се зову. Имали су слична, пена-
ста лица и сличан гегутав ход. Били су као саксије са цвећем 
које је неко, једног дана, унео у неку канцеларију и онда нико 
на њих није више обраћао пажњу. Био је ту један јуноша који 
се стално због нечег бунио. Ваљда су га зато и стрпали овде. 
Да не уноси немир. Јуноша је наставио да пени, предлагао је 
некакве петиције, претио новинама, инспекцијом, судовима. 
Била је ту и жена Илијиних година. Свима у фирми је давно 
додијала. Била је наметљива, неуморно је покушавала да се 
сваком допадне. Што се више трудила, то су је нестрпљивије, 
грубље, неумољивије откачињали. Познавао је ту игру из 
детињства, што жаркије нешто желиш, то ће ти сигурније 
бити ускраћено. Има неке сочне сласти у осујећивању туђих 
жеља. Била је ту и млађа жена вазда уцвељеног лица, веро-
ватно ју је то лице и довело довде, уцвељеност се није трпела, 
била је равна саботажи.

Било је једно огледало, у купатилу. Био је ту бријач, онај 
пластични, за бацање после неколико употреба, метални је са-
чувао, али одавно више није куповао и мењао жилете. Да ли су 
више игде могли да се нађу? Није их виђао по продавницама.

Било је ту једно пеном за бријање прекривено лице, са 
којим би се разговарао сваког јутра, радним данима. Викен-
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дом и празницима, бријач, пена и лице би одмарали. Као што 
и приличи.

„Грдно смо се заплели, мој господине”, обраћао се том 
лицу.

„Грозно смо се замрсили, мој господине”, говорио би 
оном у огледалу са извесним, да кажемо, прекором. Мада, то 
и није био прекор. Више као некакво жаљење. Не ни жаљење, 
него... Тешко је одредити шта.

Било је једно огледало у ходнику. Било је и у лифту. 
Огледала је било посвуда. Избегавао их је, није имао шта да 
им каже. Само га је присност купатила подстицала на раз-
говоре поверљиве природе.

Илија Ивић се домогао упослења у време када се још 
увек певало: „Ми дижемо чело, ми крочимо смело”, иако све 
тише и све ређе. Певало се и „То су наших руку дела” и тако 
то, у том полетном смислу. Заправо, није се ни певало, више 
се певушило. Заправо, није се ни певушило, него... Није се 
баш мумлало или мрмљало, али... А ни полет није био пре-
више полетан.

Илија ни тада није ни певао, ни певушио. Није имао слу-
ха за мелодије времена. Ни тадашње, ни потоње. Да га је имао, 
можда би боље прошао. Песма би га понела. И однела далеко.

И тада је већ било повуци-потегни, али се ипак којекако 
гурало. После се збило шта се збило, да не препричавамо. 
Корак је, углавном, бивао све несигурнији, чело је падало све 
ниже, док се поглед није приковао за врхове ципела.

Било му је мило да се себи обраћа са мој господине. 
Било је у томе нечег... онако... што разгаљује душу.

Могли би и други да се поведу за његовим примером. 
Могао би и комшија да га ослови са како сте данас, мој го-
сподине, уместо да, при сусрету у лифту, пред зградом, на 
степеништу, збрза једно голуждраво брдан, све гледајући не-
где мимо њега.

Могла је и извесна дама да... Ех, та дама...

Дигао је руке од беса. Узалуд је кључао у њему, није било 
начина да провали. Суд је био поклопљен. Мануо се горчине, 
одупро самосажаљењу. Решио је да се са ситуацијом ухвати у 
коштац. Допадао му се израз ухвати се са ситуацијом у кош-
тац. Било је ту нечег... Онако... Пркосног. Или не пркосног 
већ... Достојанственог. Или... Нечег из каубојских филмова, 
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ето. Пуцаљка о појасу, дуге сенке, наоштрен поглед. Рука 
спремна да потегне. Гутао је каубојске филмове, некада.

Дама га је примећивала овлаш, онако као што се приме-
ти предмет у пролазу. А то није било у реду. Какав је Илија, да 
кажемо, предмет? Нити је та овлашност одговарала његовим 
намерама.

Били су дужни да у просторији проведу прописано рад-
но време иако је реч радно у овом случају деловала као по-
руга. Нису смели да прибегну било каквој разоноди. Картама 
или друштвеним играма, на пример. Била би то тешка повреда 
радне дисциплине са предвидивом последицом.

Пазили су како се понашају, били су под будним оком 
упадљиво, разметљиво постављене камере. То свевидеће око 
их је паралисало. Њихова обавеза је била да буду спремни за 
радне задатке који им сваког тренутка могу бити постављени. 
Онако као што војник на стражи мора бити приправан за 
какав изненадни препад. Задаци нису стизали, али то ништа 
није мењало на ствари, обавеза је остајала.

Илија Ивић је себи, још у младићким данима, наложио 
да води дневник својих превида, промашаја, пораза. Из ва-
спитних разлога – на неуспесима се најбоље учи. Дневник 
је почињао па запостављао, одбојност је била снажнија од 
пробитачности. 

Поново га је отворио, тог лета. Последњи запис је био 
читаву деценију стар. Односио се на... Не, није хтео да се на 
то враћа.

Заклопио је свеску с гађењем. Отвориће је сутра, по-
ново. И уписати нов датум. 

Шта је пресудило, шта одлучило? Да ли је то била пука 
случајност? Насумичан избор? Лутрија? Нечија пријава? 
Нечија освета?

Зашто га је задесило? Зашто баш њега, не неког другог? 
Зашто једне задеси, друге поштеди? Има ли ту разлога, за-
слуга, кривице? Или је све произвољно?

Илији је било тешко да се помири с произвољношћу. 
Било је у њој нечег ужасавајућег, нечег што те оставља 
беспомоћним. 

Са друге стране, ослобађала је кривице. Ако је све произ-
вољно, ништа не зависи од тебе. Ако ништа не зависи од тебе, 
онда... Наравно...
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Ипак је кривица боља. Док има кривице, има и наде.

Што се даме тиче, прећи ће на присније упознавање. Не 
сада, у оваквом стању би упрскао. Овог пута то треба да буде 
како ваља. Да не испадне некаква гњецава, недопечена пита. 

Међу отписанима није било заједништва, понајмање 
савезништва. Свако је ту презирао оног до себе. Свако је 
сматрао да је њему лично нанета велика, до неба вапијућа 
неправда, а да су остали добили оно што су и заслужили.

Илија се слободније разговарао са огледалом него што 
би са дневником. У дневнику све поприма превише одређен, 
обавезујући облик. У дневнику записано остаје, у огледалу се 
ништа не задржава.

„Хоће да ме се реше, али им се нећу дати. Прво и ос-
новно, нећу им учинити услугу да сам одем. Мораће да ме 
званично најуре што је, бар још увек, скопчано с извесним 
законским потешкоћама и неугодностима. А где и да одем?”

Неће дозволити себи да се запусти. Ни да потоне у 
живо блато самосажаљења. 

Неће малаксати. Неће пући. Одлазиће тамо, избријан 
до испод коже, ма како му сваки корак мучан био. И избори-
ти се са неподношљивом густином времена.

У просторију је бануо Јоксимовић. Одмерио их је пре-
зриво, добацио подругљиво: Где сте зугбидани? Докле ћете 
џабе фирмин хлеб да једете? 

Није се бојао заразе. Скупљао је бодове за опстанак. 
Упад ће му уписати у заслугу, тамо где треба.

Било је у Илији неког гађења према свему. Ко зна када 
се то гађење запатило.

На јуношу је гледао с подозрењем. Знао је те што стал-
но нечим прете. Били су динамит са фитиљем који шишти 
а никако да експлодира. Можда је и убачен као провокатор, 
да их наведе на какав непромишљен поступак, а онда, зна 
се. Управа је међу запосленима имала своје људе. Не, никако 
није веровао онима који превише пене.

Било је нечег закоченог, нечег угашеног у Илији Ивићу. 
Било је то некаква обамрлост, шта ли? Да та обамрлост није 
призвала... Просторију. И оно што уз просторију иде.
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Могао је да га пријави било ко. Управа је подстицала, па 
и захтевала сарадњу. Пасивна послушност није била довољна. 
Свако је био позван да вреднује све остале. Сваког месеца су 
добијали обрасце са именима које је требало оценити, како 
цифром, тако и описно. Попуњени листићи су се убацивали 
у сандучиће, распоређене по ходницима фирме. Листићи су 
могли, али и нису морали бити потписани. Бар засад. 

Илија је свој листић убацивао и непопуњен и непот-
писан. Претпостављао је да су многи попуњавали, па и пот-
писивали. Да покажу своју ревност, своју оданост пословод-
ству. Неки су то чинили с опрезом, уздржавајући се од по-
хвала, клонећи се осуда. За извесне је претпостављао да су 
оцрњивали, на најзлобнији начин. Рачунали су да увећавају 
сопствене шансе ако уплаткају друге. Јоксимовић, тај тешко 
да је пропустио да... Са огромним задовољством које је нади-
лазило и могућу корист. Колико је Јоксимовића било у фирми? 
Ко да их преброји.

У сандучиће су се могле убацивати пријаве и независ-
но од редовних месечних оцењивања. Запослени су били 
охрабривани да указују на неподопштине или мањкавости 
колега. Помозите нам да препознамо и уклонимо неваљалце 
и неспособњаковиће, штете свима, а највише вама, поручи-
вали су из одељења за људске ресурсе.

Био је то позив на масовно, непрекидно цинкарење. 

За доручком би, са апетитом, помишљао на даму и ко-
раке које ће предузети по том питању. Дама није слутила 
његове намере. Можда и јесте, можда је наклоност некако 
зрачила из њега, можда се преносила некаквим таласима или 
неким сличним начином, жене имају осетљиве пријемнике 
те врсте. Бар претпоставља да је тако. Није женско да би мо-
гао да тврди. Уосталом, није могао да тврди ни било шта дру-
го. Није био од оних који се утврде у тврдњама, па нико не 
може да их помери. Зазирао је од таквих.

И ако је слутила, дама то ничим није показивала. Нити 
узвраћала било каквим знацима.

Да ли се и Илија нашао у нечијој пријави? Да ли је и 
његово име било рђаво оцењено? Ко зна због чега. Из одмаз-
де? Због какве прастаре зађевице? Преке речи? Несмотреног 
поступка? Немилог погледа чак? Или из чисте пакости? Па-
кост је, не заборавимо, зачин живота. Без ње је, бар некима, 
отужно трајати на овом свету.
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Да ли је читав тај цинкарошки механизам имао икак-
вог стварног значаја? Или је то била тек игра коју је управа 
играла са запосленима? Да им пружи привид како и они у 
нечему учествују? Да би се свако сваког прибојавао? Да нико 
ником не би веровао?

Боље да тиме не разбија главу, ионако никада неће саз-
нати шта је и како заиста. А главу треба сачувати читаву за...

Знају само они који одлучују, остали тек нагађају. 
Нагађање је забава за доконе, за беспомоћне.

Илија није одлучивао. Према томе...

Ако ћемо право, уплео се Илија давно пре овог лета. 
Време му је да се размрси. Пре него се свеже у мртав чвор. 
Размрсивао се у купатилу, пред огледалом. У просторији се, 
под свевидећим оком, ни мисли није усуђивао да покрене. 
Ко зна докле то чудо задире. Најпаметније је било правити 
се мртав док не истекне радно време. 

„Као прво”, подигао би палац леве руке. „Као прво”, поно-
вио је, али никако да се сети шта је било као прво. „Као друго”, 
наставио је, подигавши кажипрст, да се не задржава, вратиће 
се касније на оно прво, али није могао да установи ни шта је 
ишло као друго. Ни са средњим, домалим и малим прстом 
није био боље среће. Прешао је на другу руку, пет прстију је 
било премало за све чворове, имајући у виду степен заплете-
ности. Или замршености. Уколико ту уопште има некаквог 
степеновања. Ваљда има, мада није био сасвим сигуран. Илија 
Ивић ни у шта није био сасвим сигуран. Све се код њега води-
ло под ваљда. Могло би бити и овако, могло би бити и онако. 
Није био од оних који би, без икаквог двоумљена, без икаквог 
оклевања, без икаквог снебивања, прштећи од поуздања, уз-
викнули, на пример: „Пљушти!” И притом би још, да поткре-
пе свој узвик, ударили шаком о сто тако да тањири поскоче, 
прибор зазвечи. Илија Ивић би се заглавио у недоумици. Да 
ли заиста пљушти? Можда лије? Или киши? Или пада? Или 
сипи? Или... А и то је тако само у овом тренутку. У следећем ће 
бити ко зна шта и ко зна како. Можда кане, ту и тамо? Или се 
заврне небеска славина? Можда сунце растера облаке? Или... 
Тако је много могућности, тако мало извесности.

Ни друга рука није ништа решила. Мисли су се негде 
затуриле, негде завукле, запале у некакву пукотину. Узалуд 
се напрезао да их доваби. Да их, и на даљину, није замрзло 
оно око, постављено у углу, испод самог плафона, тако да их 
све обухвати али и да га сви виде?
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Или није ни до ока? Бивало је и раније да му се рас-
плине оно што је макар магловито знао, када покуша да то 
уобличи, изнесе, пренесе.

Та дама је имала задатак са којим још увек није упозната, 
али ће и то бити обављено. Када дође време. Задатак се одно-
сио на ону закоченост, ону угашеност, ону обамрлост у њему.

„Само стрпљиво, само паметно. Без пренагљених поте-
за. Ово је игра живаца”, опомињао је себе Илија пред полазак 
на оно што се, ни уз најбољу вољу, више не би могло назвати 
послом.

Многе несрећнике обузме страст која их гони да около 
јуре жртве којима ће разглабати своје недаће. Просе потврду, 
ишту саосећање. Претварају се у бесомучнике од којих сви 
беже.

Тако нешто би било недостојно једног Илије Ивића, на 
ма како ниске животне гране пао. Сачувао је Илија свој по-
нос. Спасао га је из потопа, као највећу драгоценост. Истина, 
понос не држи у витрини, нити га качи на зид, посетиоцима 
на увид и дивљење. Не гланца га до високог сјаја. Не везује му 
машницу. Не вуцара га са собом. Нити га потура сваком под 
нос. Али га се никако не одриче. Похранио га је негде дубоко 
у себи. И не, неће га дати јер – шта је човек без поноса? Бурек 
без сира, ето шта.

„Како смо се заплели, како замрсили, мој господине?”, 
питао је човека водњикавих очију који га је посматрао у не-
доумици, као да му није било најјасније шта се то од њега 
очекује.

„Како смо довде доспели? Где смо се заврнули?”
Одговарао му је збуњени мук.
„Где смо се саплели? Где оклизнули? Када смо забасали?”
Човек је упитно подигао обрве.
„Или и није до нас? Него до сплета околности?”

Канцеларијске биљке су венуле. Илијина исписница је 
покушавала да се умили, допадне камери, упућивала јој је 
широке, топле осмехе. Уцвељена је бивала све уцвељенија. 
Јуноша је зеленео, црвенео, пенио.

„Видећете ви још ко сам ја, када вас новинари дохва-
те па узму да развлаче!”, претио је песницом камери. Камера 
ничим није узвраћала.
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Бануо би им још понеко, не само Јоксимовић. Да их по-
части погрдама. Борба за опстанак је била жестока.

Минути су се вукли, часови милели. Време је хватало за 
гушу. И давило, давило, давило.

„Чему чепркати по прошлости?”, питао се Илија Ивић. 
„Шта је било, било је. Нема повратка, нема исправке. Није ти 
то железница па да се вратиш на неку од претходних станица 
и ухватиш воз у другом правцу. Није предвиђено животним 
уговором, или како се већ зове то што ми нико није дао на 
потпис, а ступило је на снагу даном рођења. Или даном зачећа.

Примедбе на животни уговор нису предвиђене, нема 
преговора, допуна, измена. Пољуби или остави. Не свиђа ти 
се? Молим лепо, има начина да се и то реши. Изволи, метак у 
чело, конопац око врата, скок с моста... 

Да ми је да то поново проживим, са садашњом памећу, 
колико сам путао чуо да се људи вајкају. Ништа од тога. Шта 
си омашио, омашио си. Поправног нема. А ни садашња па-
мет ти није препаметна. Лако би могао да поново залуташ.

Прошлост је прошла и ту ништа не може да се учини. 
Упутније ми је да се позабавим оним што јесте и оним што 
ће доћи. Заправо, оним што ћу призвати. Оно што би дошло 
само од себе није оно што мени треба.”

Сковаће Илија план којим ће ситуацију преокренути у 
своју корист, као што се, неким срећним или спретним по-
готком, преокреће ток већ изгубљене утакмице.

За тај план има добро да нажуљи мозак. Не можеш да, 
са полице у продавници, дохватиш неки већ приготовљен, 
платиш на каси и понесеш га са собом. То тако не иде. Свако 
мора да се пробије до сопственог, нема општеважећих, сва-
ком примерених, у свим околностима употребљивих. Жа-
лосно су пропали покушаји колективног избављења. Тако је 
морало бити – шта спасава једног, покопава другог. 

Радиће на свом плану, свакодневно, самозатајно. Неће 
допустити да га разоткрију. И даље ће поред полицијских 
патрола пролазити са изразом суште невиности. Да га не за-
уставе. И онда, је ли...

Не, нико га неће зауставити.

Наставиће са дневником, колико сутра, обећавао је 
себи. На грешкама се учи. У поразима се познају јунаци. 
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Све је нешто одлагао. Те, данас ћу. Те, сутра ћу. А свако 
сутра, познато је, има своје избавитељско сутра, које, са своје 
стране... 

Само истрајно, бодрио је себе. Није први пут да су ти 
нешто одузели. Стално одузимају, никада не враћају. Ваљда 
је и то део животног уговора. Онај исписан сићушним сло-
вима. Нека их, неће те закопати. Све док кујеш план, ниси 
бацио кашику. Кусаш и даље, њима у инат.

А онда, онда, са израђеним планом под мишком, ево 
те под прозорима извесне даме. Да запеваш, иако никада 
раније ниси. Макар ти глас и не био од оних од којих поди-
лазе жмарци.

Дакле:
„Come on lady, light my fire.”
И то ће бити то.
Ако не испадне другачије. Сплетом околности. У недо-

стаку извесности.
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благоје савић 

распета сова  

РАСПЕТА СОВА

мој ум
не одлази на спавање
са жељом да нацрта грешку
о другим световима

стварност је старија од нас
породила је моју мајку
на крају сваке препирке је рекла
да опран легнем
и исисам своју мисао

тек после тог првог гутљаја воде
и померања пиштаљке на месецу
чујем остатак свог постојања
кроз ум мртве звезде
(ниси сам – ниси сам)

долази оно друго светло
као мењање звука у телефону
које опет искључује и хвали
нашу понизност
оптужујући све нас
да се никад не задовољавамо
сопственим виђањем бога

„срећа као распета сова
уби свој цвет”
а остали изгледају 
као да не знају где су сада
наши истрошени минути
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тај дан кроз којег
грдимо кривца
увек је најтежи

ПЕЧАТ У БРДО

истина има огромно тело
не хаје за болове нити за нас
када сам био на Власини
планина је излазила из воде уплакана
као црни водени бик чију су душу
пастири истерали давно из свог стада
истина чим будем сео на то бачено звоно
мртви неће бити на ногама
живима ништа неће бити лако
у неком другом селу дете ће на коњу
јахати труле гроздове
истина и мир у дојци оближње земље
неће да кажу колико је земља цивилизована
један лак пољубац у сваком од нас пузи
на месту где сам сео тако панично
рибе гризу хлеб и траже врата да прођу
као сведок који је одавно изговорио
њихову реч и заклео им се да их нико неће
узнемиравати у кратким трзајима дављеника
овако је већ било и пре
планине су предале снагу ветру
и заспале у вучју со
подсетићу вас
зашто је баш ту моја забринутост
скривала кап и мржњу
кроз минут скитнице
на лицу живих
време ишчупано из ногу показује ми
шта опране ципеле говоре о мраку
и зашто баш ту на зидовима таме
круже крици по планинама
ја стварам гроб прободен на удици
и дајем смер за мртве
   говор рибе
   расте у води
   тражећи печат у брдо

Власинско језеро, јуна, 2010.
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СВИ ТИ У СТАРОСТИ НЕШТО УКРАДУ

тамо где је дан кренуо
неког ћу срести ваљда

то многи осећају као поквареност
и брзу смрт

ту где сија твоје око
звук је у снегу обојена смрт

радост детета је пошла да тражи пахуље
где се још пењеш до брега
осећаш чудну тугу
за будуће краљевство људи
недоречености напуштају ме твоје тајне 
препознатљиве очи
и само та врлина гнезда од сланог блата
су знак јесени што шири сву истину
старих и упрљаних зидова
и то време у неприказаном прсту
још те учи да смрт прозбори
колико је драгоцено оно што те угрожава
тако близу а опрезно ватрене речи
делују на људски глас
да би човек преживљавао чудне мисли
и препознао их
у овом стану за јутарњу молитву
мајка се није приказала са осмехом већ неколико година
зидови ове собе нису тако хладни и огољени
ви ћете опет да тражите изгубљене пудлице
тога се јасно сећам
наш одраз у огледалу и наше лице
у дубоком дисању траже нову шансу
деца ми због тога лако опраштају
моје очи су моје срце
лутам дан за даном
живим од среће коју осећам
једна тишина скривена у другом простору
старија је него ја – гађаће ме мојим костима
у најезди свих увреда 
штетне теме виде твоје тело
више се ништа не враћа искреношћу
прошло је неколико недеља
док деца преврћу мале листиће „планина
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као бичевана звер засузи”
настављам разговор а срећа одлази
и сећам се речи Мигуела де Унамуна
да човек у добром разговору 
никад не спомиње смрт
смрт... смрт... смрт... добићу је бесплатно
да у једној крајности исте ствари
навуку на себе поделу света
беле речи с дрвета пожеле ти
„добро јутро”... ово је посебан дан
ономе коме је поверено свитање
Бог зна куд би нас корени креде одвели
у какав гроб од јутара испражњених речи
неко бере трешње с дрвета неко штрајкује
глађу... онај на прагу што прича 
са мувом... побеђен је 
стрпљиви човече исходаних корака
моје име чују и они који верују да налазе живот
а сви ти у старости нешто украду
правило отворених соба је ту
за преживљавање ништавних дана
ритуално везујем мараму у прсте
и стављам крстић у браду 
реч зна да живи негде где је сигурно
да нико то не зна

СВЕ ЈЕ НА УЛИЦИ

током године 
много је књига изнето
на асфалт Београда
то емотивно блато писаца
и мало папирно језеро
опет плива међу нама
и постаје неизрециво
судбини свих наших грешака
у лакој и брзој продаји
у обичном разговору с пролазницима
свако од нас ко подигне једну од тих књига
зна да је реч о неком младом песнику
који је једва крпио крај с крајем
неспреман за овај свет
а када је реч о прозном писцу
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свакако били би обазриви
пажљиво би ишчитавали прву и задњу страницу
и његову би књигу отварали с поштовањем
без руку и речи без смеха у дубини
сватили би
да наша намера у свим тим покушајима читања
почиње да стари испод тих глувих речи
а онда сетиш се – лек у кошуљи ниси попио
да би препознао глас ветра у граду
као у љубави која се хвали сама
да неће никог да понижава
нагађањем

занимљива су та људска скривања
у провинцији после малог оговарања
свака реч броји твоје прсте
да би се подмладила

лице касно раслојене државе
нико не мази

све почиње да бива сумњиво
одмарање тела
заборав
добре
године
пас са покривеним оком мува
што лаје сам на тераси

чека чека
да би вређао будућност
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ОПРАТИ 

рано јутрос
гледам снажан пљусак
на екрану
  леш ветра
  ниси препознао
људи брзо отварају кишобране
продубљују сваку кап
која их дотакне
ране остају
као видици
ум их ткивом покрије
а причали су ми
о Тристану и Изолди
како је укусна вечност
као сисање мајке
на крају недоречености
то нам је Бог дао
кад су нас напуштали 
преобучени богови
и рекли нешто неправедно
о нама
и разместили се
око тог питања

САЊИВА ЛАЖ

Србима не треба никаква књига
када је купе ил, им је неко поклони
они је држе испод главе а онда њоме
запале ватру – ах, ти пагани стари
зар им је и даље потребна сањива лаж
зар им је потребна књижевна робија
и сумњиво одмарање тела
Срби као да више не верују књизи
Срби увек нађу јединствене разлоге
да се подсмехну свакој књизи
и да нацртају ону ствар на њој
   тако изразиту
   тако крупну
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ОБЛАЧИЋ ХАОСА

још и сад куцам на машини
осећам после сваке странице
бело поскакивање прстију
како ме брани на том малом песничком пролазу
прастаро објашњење тела
које олако неће ишчезнути      
нити ми рећи да је у поезији живот насилан
без правила страха и ишчекивања
ово је опасно место за нас рекох
лењости ти то и знаш
између предака и њихових уздаха
то јесте ржање глади
човечанство је кажњено да увек губи себе
пристојни људи су постали корумпирани
зидови су постављени на местима
где их никада не би очекивали
у стиду мајке / сви траже нове савете
време на свим излозима бескраја брине за оне 
који се у свeсци крију 
а деца сама беже ван мог разговора
њихово мрмљање и тај облачић хаоса
што се смеши с мојим подочњаком
на раној јутарњој светлости
зна ко сам
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Milan je prispeo u Dubrovnik rano prepodne i odmah uhva-
tio lokalni autobus do Trebinja. Nakon kraće vožnje pred očima mu 
puče prizor osut stenjem. Usput se teško privikavao na uobičajenu, 
hercegovačku omaru. Užareno sunce je pržilo i bilo neumoljivo 
kao smrt. Vazduh u hermetički zatvorenom autobusu, bez klima-
tizacije, bio je naelektrisan i nepodnošljiva toplota se udvostručila. 
Nebo je, ipak, zračilo čudesnom, raspevanom vedrinom. Samo na 
jednom mestu, uzduž, uvilo se nekoliko paperjastih cirusa koji su 
u plavetnilu delovali kao niska belih bisera na aristokratskom vra-
tu. Pogled mu je puknuo preko srebrenih maslinjaka koji su se u 
sivom moru kamena belasali na popodnevnom suncu.  Napajao 
je oči čudesnom prirodom i njena snaga učini da lakše podnese 
vrelinu. Prošlo je toliko godina kada je poslednji put video svu ovu 
čaroliju, lepotu koje je bio željan. I pored pomanjkanja kiseonika 
osećao se uzvišeno i nastojao da mu ne promakne ni najmanja sit-
nica. Pogled je kratko prebacio na grupicu muškaraca u donjem 
delu autobusa koji su pevali neku rodoljubivu pesmu i nisu marili 
za lepotu koja je njega opčinila. Jedan iz grupe je ustao, podignuo 
nogu i zajašio naslon od sedišta kako bi prisutnima, osim pevač-
kog umeća, pokazao i svoje nove čizme. Rodoljubivom primitivcu, 
zaključio je, sva lepota sastoji se u paru kožnih čizama u kojima se 
oseća kao natčovek dok lako gazi hercegovački kamen. Predugo je 
bio odsutan sa ovih prostora, pomislio je gledajući taj prizor, ali 
osećao se spremnim za sve izazove.    

Kada je stigao u Trebinje nikako nije mogao da pronađe 
prevoz do rodnog sela. Na trebinjskoj, autobuskoj stanici zatekao 
je samo jedan usamljen taksi, a vozač nije bio voljan da vozi van 
Trebinja a kamoli da se cenka, nego mu drsko procedi kako, ni 
za kakve pare, nije spreman da lomi poluosovine i buši gume po 
kozijim stazama i oštrom kamenju. Prodorno ga je streljao po-
gledom kao da je kakav prestupnik, a ne mušterija. Taksisti ni u 

dušan savić  

međustanica lisabon
(odlomak romana)
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Njujorku nisu nešto preterano ljubazni, ali ovakav odnos, bez-
malo, nije očekivao. Očito da je zapadna civilizacija, u njegovom 
slučaju, učinila svoje i trebaće mu vremena da se navikne na ovaj 
domaći, primitivni svet. Ako ništa drugo, sad je barem siguran da 
je stigao kući i ta trenutno utvrđena istina izmamila mu je jedva 
primetan osmeh što je, očito, još više razjarilo osionog taksistu 
koji je počeo da psuje. Brzo se okrenuo i prešao na drugu stra-
nu ulice. Kada je već izgubio svaku nadu da će istog dana stići u 
svoje selo razmišljao je da se smesti u stari, njemu dobro poznat 
trebinjski hotel, Platani. Za ovaj grad, koji se od nekadašnjeg ka-
stela na desnoj obali Trebišnjice razvio u prelepo mesto, ipak ga 
vežu mnoge uspomene iz najranijeg detinjstva. Ako ostane imaće 
dovoljno vremena da se malo promuva po mestu i pronađe neko 
rešenje za prevoz do njegovog Bjelošev Dola. Još uvek neodlučan 
premeštao se s noge na nogu, ne znajući šta da radi, smislio je 
da prvo ruča u hotelskoj bašti, a odluku o ostanku doneće posle. 
Kada je završio s ručkom bilo je tri popodne i kraj bašte presrete 
nekog seljaka s konjskom zapregom koji se uputio u selo Korla-
te. Počeo je da pregovara, ali i tu je naišao na tvrd, hercegovački 
orah. Seljak prvo nije hteo ni da čuje o primanju putnika i posle 
podužeg natezanja i uveravanja, uz pomoć nekoliko magičnih, 
zelenih novčanica, tvrdoglavac je ipak pristao da ga vozi, ali pod 
uslovom da ne skreće sa svoje rute. Može, kako reče, da ga poveze 
samo delom magistrale, do skretanja gde se odvaja put za Bjelo-
šev Do, tamo nadomak zloglasne jame Pandurice, a dalje, naža-
lost, moraće peške! Odlučan neki seljak, zaključio je, podsećao ga 
je delom na njegovog oca, Todora.           

Pristao je na seljakove uslove! Zov rodne grude bio je jači 
od odluke da ostane u Trebinju.  

Milanu je ponovo trebalo prilično vremena da se navikne 
na tvrdo kloparanje zaprežnih kola. Kod dogovorenog skretanja 
iznenadio ga je makadamski put kojeg se nije sećao iz mlado-
sti. Seljak je primetio njegovu nedoumicu i, ne čekajući pitanje, 
reče mu kako su, sedamdesetih godina, put o svom trošku probi-
li i popločali poslednji meštani Bjelošev Dola. Tu ga je istovario 
sa prtljagom i bez pozdrava produžio dalje. Na nebu, sada bez 
oblačka, još uvek je cvrčalo užareno sunce i ključalo kao u paklu. 
Hercegovački kamen je brižan jedino kada zađe sunce. Tada je živ 
i greje nežno kao majka koja je privila detešce na grudi. Pogledao 
je na sat, bilo je već pola šest. Prema selu se uputio peške, laganim 
korakom, dok je užarena kugla sunca počela da tone na zapadu.  
Polako je popuštala vrućina. Sa istoka se uzjogunilo veče. Sa obe 
strane kvrgave staze, u još uvek svetlucavom okruženju, strčalo 
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je belo kamenje i izgledalo kao da je pao sneg. Tu i tamo, između 
kamenja, provirivalo je sitno, bokorasto rastinje i Milanu poku-
šavalo da kaže kako u njegovoj Hercegovini, i pored svakolikog 
jada, još uvek ima života. Na pojedinim mestima, između stena, 
provlačio se prljavo-žut trag kojeg su, još ko zna kad, izbrazdale 
retke, proletnje vododerine, a po rubovima se rasuli divlji ljilja-
ni. U daljini začu huk potoka kako dere kroz klanac, a njegovu 
srebrenu, zmijoliku nit primetio je tek kada je izbio na vrh brda. 
Voda je tukla kamenitu obalu i širila vazduh koji je parao nosni-
ce večernjom svežinom. Nema ničega moćnijeg od prirode koja 
istovremeno zna da bude impresivna, misteriozna, darežljiva i 
opaka, pomislio je dok je posmatrao slike predela koji su ga vra-
ćali u detinjstvo. Oduvek je voleo da se druži s prirodom, jer ona 
je ljubav koja nas jednako posmatra kao i mi nju.       

Zastavši ispod krošnje drveta, čiji je vrh uranjao u sad već 
olovno-plavo nebo, setio se priče iz mladosti o toj velikoj, srebre-
noj smrči koju mu je preneo otac. Ali, njegov ćaća nije znao da 
objasni kako se zadesila na ovom mestu i izrasla baš tu, nadomak 
krstača. Duboko je udahnuo i trenutno mu se vratio dobro po-
znat miris kojeg nosi u nozdrvama još od dedetinjstva. 

Spustio je kofer i seo na ranac, počeo je da se priseća...
Kada je došao u Ameriku dogodila se čudna stvar koja ga je 

podsetila odakle potiče i ponukala da ponovo razmišlja o velikoj, 
bjeloševdolskoj smrči. Već prvih dana njegovi novi poslodavci da-
doše mu preporuku da ode na zapadnu obalu u grad Sijetl, na je-
dan neobavezan, naučni skup, kako bi se što bolje uklopio u budući 
rad. U sklopu boravka imali su u programu i obilazak Stenovitih 
Planina, podno američko-kanadske granice. Bez mnogo kolebanja, 
prijavio se za izlet među prvima. Oduvek je voleo netaknutu priro-
du, ako je uopšte više i ima pored sve urbanijeg i nedisciplinovani-
jeg čoveka. Mnogi ljudi nemaju razumevanja za planinare i njihov 
nadljudski napor da se dokopaju nekog šiljatog vrha, jer smatraju 
da je sulud i uzaludan. Tako je mislio i on sve do momenta dok 
nije zakoračio po obroncima Stenovitih Planina i osetio blaženstvo 
pred prizorima koji su mu se ukazivali pred očima. 

Dobili su lokalnog vodiča, indijanca iz plemena Senijextee, 
iznajmljenog preko agencije još u Sijetlu, koji ih je dočekao na 
malom aerodromu indijanskog rezervata Colville gde su sleteli 
tog jutra. Јoš neko vreme putovali su аutobusom  i zaustavili se 
kod novoizgrađenog planinarskog doma gde su unajmili nužnu 
planinarsku opremu, čvrste, potkovane cipele i štapove, a dalje 
nastavili peške. Nisu se penjali visoko jer je za to potrebna spe-
cijalna oprema, pa je vodič birao već unapred određene, manje 
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strme staze kojima su stizali do posebno biranih čistina s kojih su 
mogli pogledom obuhvatiti krajolik koji je delovao kao iz snova, 
a posebno tok reke Okanogan. Često su zastajali radi odmora. Po-
sle poslednjeg zaustavljanja, a nakon tridesetak minuta laganog 
hoda, zastao je kao ukopan. Ugledao ju je! Džinovska smrča, ista 
onakva kao u njegovom, rodnom selu, samo dvostruko veća. 

‒ Prickly juniper-tree! ‒ prenuo ga je glas mladog indijanca.

Napravio je nekoliko snimaka i krenuo dalje za kolonom, 
ali više nije slušao šta govori vodič. Misli su mu skrenule u dru-
gom pravcu i stvarale žive slike krševite Hercegovine koje su se 
premotavale u njegovoj glavi kao filmska rola.  

U povratku su se spustili u jednu udolinu gde je pored brze 
rečice, obrasle bujnom vegetacijom, bilo rasuto nekoliko vigvama 
ispred kojih su gorele iskričave vatre. Tu je grupa imala priliku, 
kako ih je obavestio vodič, da svako, ko hoće i želi, sebi kupi po-
koji indijanski, unikatni suvenir. Dok su ostali iz grupe glasno 
trgovali sa indijancima, plaćali ili trampili ponešto, njega je pri-
vuklo i zaokupilo nešto sasvim drugo. Pored centralnog šatora se-
deo je indijanac izboranog lica čiju je glavu krasila šajkača, a iz nje 
je, s temene strane, visilo nekoliko šarenih, orlovskih pera. Pored 
njega nepomično je sedela nešto mlađa skvou. Pomislio je: Putevi 
ljudski nedostižniji su čak i od božijih kada je, evo, i šajkača stigla 
do Stenovitih Planina. Prišao je vodiču, zamolio je da ga upozna 
s njegovim čudno opremljenim sunarodnikom. Izviđač mu je sa-
opštio  kako je to poglavica ovog malog plemena Wenatchi i da 
mu slobodno priđe, jer govori engleski. Već kod upoznavanja, pri 
pozdravu, obojica su zametili svoj prilično tvrd, ne-engleski na-
glasak. Poglavica je uhvatio njegov ispitivački  pogled, lukavo se 
nasmešio i kada je ponovo progovorio Milan skoro da nije pao u 
nesvest od silnog iznenađenja. Obratio mu se njegovim jezikom: 

‒ Nu, bogumi, da te riješim dileme, biće da smo naši! 

Posle prvog šoka poglavica je objasnio kako je negde počet-
kom dvadesetog veka, iz okolice Mojkovca, iselio u Kanadu gde 
je odmah počeo da radi u šumi, kao drvoseča, jer to se najbolje 
plaćalo. Kada su ga, posle šest meseci, zarobili Wenatchi indijanci 
i nekim čudom ostavili u životu, upoznao je svoju buduću skvou, 
Ledenu Vatru. Milan se živo sećao njegove čudesne ispovesti i kao 
da ga ponovo sluša, kao da mu živo govori, evo, upravo ovog časa 
dok sedi pod njihovom, bjeloševdolskom smrčom. Zatvorio je oči 
i ponovo ugledao svog crnogorskog indijanca kako mu priča: 
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‒ Tada  sam  bio  još  đetić,  mišićav  i  lijepo  razvijen  i zvao 
sam se Petar, kao Njegoš, a njihovom tadašnjem poglavici svidio 
se dubok ožiljak koji sam imao preko prsiju. Zaradio sam ga u 
Crnu Goru đe sam se, jado moj, pobio zbog jedne đevojke i neki 
me, oca mu očinskog jebem, opalio sabljom, evo tunake. – poka-
zivao je rukom vukući kažiprstom od levog kuka, pa sve do vrha 
desnog ramena.

‒ Stari poglavica,  zvao se Oštro Oko,  smatrao me  poseb-
nim  junakom, jer nijesam molio za milost kao ostali dok su me 
vezivali za drveni stub. A, niko u cijelo pleme nije imao toliku 
posjekotinu preko tijela kano ja i to mi je, da rečem, spasilo ži-
vot. Osim toga ćopao sam tada na lijevu nogu, jer me dvije neđe-
lje prije toga, pri sječi, prignjiječilo poveće stablo. Oštro Oko je, 
bogumi, i to smatrao dovoljnim razlogom da mi ne skinu skalp, 
oslobodio me i podijelio mi ime, Ptica Koja Batrga. Poslije me 
ćerao da mu isprosim najstariju šćer, evo ovu ovđe, ovu čvrstu 
ženetinu što sjedi tu kraj mene. Vidim te u čudu, bogumi, kano 
da ᾿oćeš da me priupitaš nedostaje li mi ono naše dolje, u Crnu 
Goru... Evo, sad ću ti rečem! Brzo sam naučio njihov jezik i ostao 
š njima. Tad nijesam mogao da biram! Danas kad mogu, izabrao 
bi᾿ jopet ovo. 

Eto, tako se zbilo, a sad sam najstariji u pleme i izabraše me 
za poglavicu...

Crnogorski indijanac je napravio kratku pauzu i ustremio 
zaljubljen pogled u  svoju skvou koja je i dalje sedela nepomično; 
niti je treptala niti pokazivala ikakve emocije. Kao i sve uokolo i 
njeno ime imalo je direktnu simboliku. Milan svejedno nije mo-
gao da otkrije vatru ispod zaleđenog lica nedokučive indijanke. 

Poglavica je naglo okrenuo glavu i nastavio: 

‒ Nego, bogumi čoče, sve mi se nekako čini, da tebe muči 
ova moja šajkača na glavi. Vidim zagledaš. E, nju sam ti trampio 
za svoj najbolji nož s nekim Srbijancem koji je dolazio vođe prije 
nekoliko zima. Mnogo mi je draga! Ona me jedina podsjeća đe 
su mi korijeni.

Tako je, otprilike, govorio crnogorski poglavica. Dok se s 
njim opraštao  primetio je veselog indijanskog dečaka kako se 
uz rečicu igra s mladim dabrom kao da je domaća životinja. Na-
drealno! Dečak je skakutao levo-desno, a dabar, nespretno, po-
kušavao da mu uprati korak. Nasmejao se trapavosti simpatič-
ne životinje, ali kad je dabar skočio u vodu njegovo kretanje se 
odjednom pretvori u pravo majstorstvo.
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Ustao je s podmetnutog ranca kako bi iz njega mogao da 
izvuče svoj dnevnik. Pod poslednjim tracima dnevnog svetla 
otvorio je stranicu gde je svojevremeno opisivao taj događaj i, is-
pod, gde je ostalo još malo mesta, dodao sitnijim slovima:   

Posle izleta na obroncima Stenovitih Planina prvi put sam 
posumnjao u ispravnost odluke oko mog imigriranja u Ameriku, 
ali tada nisam bio potpuno siguran kao što sam danas. Svako biće 
ima svoje mesto gde pripada i treba da bude tu gde je nenadmašivo 
i srećno. Samo tada sve postaje čarobno i puno lepote. Crnogorski 
poglavica Wenatchi indijanaca bio je drugačijeg mišljenja što se 
tiče mesta gde pripada i tek sada shvatam da uvek postoje situaci-
je gde ponekog pojedinca treba izuzeti od pravila. Naturalizovani 
indijanac, Ptica koja Batrga, sasvim sigurno pripada tamo gde se 
nalazi, u indijanskom rezervatu,  Colville, među Stenovitim Plani-
nama, srećan i ostvaren. Neverovatno, ali ima smisla.

‒ A, šta je sa mnom, gde ja pripadam? – izgovorio je glasno 
zagledavši se u krošnju smrče kao da očekuje da iz nje progovori 
onaj njegov glas. 

‒ Ne, ne treba mi tvoje mišljenje ‒ dreknuo je u krošnju ‒ niti 
će mi trebati ikada više. Ovde je odgovor! ‒ odlučno je upro prstom 
u smrču, pa u podnožje brda gde se u tami gubilo njegovo selo.     

Uredno je pospremio dnevnik natrag u ranac i ponovo 
usredsredio misli na njihovo džinovsko drvo. Sećao se kako je 
kasnije, u njujorškoj biblioteci, pronašao knjigu iz koje je saznao 
sve o smrči čiji se izdanak nekim slučajem primio i ostao da za-
jedno sa krstačem krasi njihovo bjeloševdolsko brdo. Srebrna ili 
bodljiva smrča prirodni je ukras tog okruženja, prisećao se šta 
je tada o tome pročitao: Picea punsens Engelm Glauca ‒ drvo pi-
ramidalne krošnje prečnika do osam i visine do trideset metara, 
izrazito srebrnasto-plavih četina, dubokog, razgranatog korena 
otpornog na vazduh i letnju sušu, na vetrolome i snegolome, a 
može da živi i do šest stotina godina. Ova njihova ‘plava jela’, kako 
su Bjeloševljani od milja nazivali smrču, protegla se u nebo više 
od dvadeset metara. Sudeći po visini stara je najmanje tri stoti-
ne godina. A ko ju je doneo i posadio na brdu iznad njihovog 
sela, ostaće večita tajna. Dok je posmatrao moćno drvo polako se 
gubilo olovno plavetnilo. Zamračilo je veče. Penjanje po šiljatom 
kamenju bilo je naporno, ali spuštanje vijugavom i sunovratnom 
stazom, pri ovoj varljivo-svetlucavoj tami, nije ništa manje opa-
sno. Odlučio je da pričeka svitanje. Spustio se na tvrdu postelju 
između dve zaobljene stene koju je tako savršeno izvajala priroda, 
a uglancala leđa bjeloševdolskih seljaka dok su tu, generacijama, 
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čekali najave novih života. I ovo sad je, u neku ruku, rađanje iako, 
u njegovom slučaju, neće čuti prodoran povik primalje. Milan se 
udobno smestio u stoletnji ležaj i pod glavu, umesto jastuka, sta-
vio ranac na kojem je sedeo do pre kratko. Odmah je usnuo snom 
bezbrižnog dečaka. 

U praskozorje probudi ga ćurlik jarebice. Skočio je na noge 
i, iako iza brda još nije provirilo sunce, pokrio je čelo dlanom da 
bolje osmotri kotlinu. Ali, njegovo selo nije se dimilo kao pre; nije 
zablejala ovca niti je petao pozdravljao jutro. Telom mu prostruji 
čudna jeza. Vraćale su se slike bezbrižnog detinjstva. Istovremeno 
obuze ga i radost i briga. Šta li ga čeka tamo dole? Sve mu se čini, 
ništa! Još neko vreme je stajao kao da ga je strah da počne sa spu-
stom, a onda odjednom iskoči zora iza planine kao plamen. Jutar-
nja toplina beše ugodna, ali već kroz dva sata nastupiće pakao: ispa-
riće sunce rosu, dignuti je ka retkim belim oblacima i izgledaće kao 
da se znoji hercegovački kamen. Oprezno je krenuo nizbrdo vu-
kući za sobom težak prtljag. Nasmešio se pri pomisli kako je tuda, 
s lakoćom, trčkarao kao dečak. Pod nogama se obrušavalo sitno 
kamenje a on se trudio da uhvati barem delić onog mladalačkog 
koraka. Napokon se spustio do njihovog potoka i seo da predahne. 
Pogled su mu prikovale dve zaljubljene grlice koje su se kupale na 
brzaku. Zalepršale su krilima i odlepile od stene. Ponovo su se spu-
stile, visoko istegnule vratove i hrabro umočile svoje tanjušne no-
žice u grgurav, srebren brzak. Onda su spustile glave i kljunovima 
zahvatale vode pljuskajući krilima po površini, pa se ponovo vinule 
u vazduh i spuštale na obližnje, odjednom, ovaploćeno kamenje. 
Tu su nastavljale radosnu igru uvijajući vratove kao da razmenjuju 
vatrene poljupce. Bio je očaran prizorom, a duša mu zatrepta, ste-
gnuta tugom, dok je netremice posmatrao ovu neobičnu razmenu 
ptičije nežnosti. Vreme je neograničeno samo Bogu, prisetio se reči 
jereja, Ratka Bulovića, dok je gledao u ta dva nevina stvorenja kako 
se nedužno praćakaju u plićaku. Izgleda, došao je i njegov čas da se 
napokon nauči životu, divi običnim, lepim stvarima i istovreme-
no voli i oprašta, jer, uz dužno poštovanje svešteniku Buloviću, ne 
smatra da je vreme ikome neograničeno. Zato niko ne treba ništa 
da odgađa u životu. Evo, on, Milan Gordić, već je krenuo drugačije 
i odlučio da tera do kraja bez zaustavljanja, jer ako zastane kasnije 
više neće imati prilike.  

Ponovo je uprtio svoj težak prtljag i učas se našao u potpu-
no napuštenom i polusrušenom selu. Tamo gde jednom prođu 
armade ostanu samo ranjeni predeli. Bez ljudi, ostavljeni u samo-
ći, umiru brzo, pomislio je, ali neka, kada se vrati čovek zablistaće 
škrta zemlja ponovo. 

35

d
o
m

e
t
i



Predeo, iako okupan suncem, delovao je tužno. Selom se 
razastrla tišina koja je mamila svojom dubinom. Priroda kao da 
je zaspala na tren. Ptice, za razliku od one malopređašnje slike na 
potoku, kao da su ovde zamrle; niti glasak, barem, cvrčka koji se 
obično javlja u hercegovačkoj vrelini. Ono što mu se prikazalo 
pred očima delovalo je nadrealno, a njemu je, svejedno, izgledalo 
veličanstveno. Potpuno različito od onog mučnog, putovanja ne-
preglednim okeanom gde je brod snažno sekao tamne, nemirne 
talase i pretvarao ih u belinu koja je ključala proizvodeći šišteće 
tonove od kojih ga je tokom celog puta hvatala jeza. Tamo beše sve 
pokret i šum, prizor jednako uzbuđujući kao i ovaj bjeloševdolski 
mūk. U kratkom vremenskom periodu dve oprečne slike, a ipak 
skladne i veličanstvene, jednako ispunjene i životom i samoćom. 
Ova tišina u kojoj je počeo istinski da uživa najavljivala je koreni-
te promene u njegovom životu. Na tren je zatvorio oči kako bi što 
bolje upio sva uzbuđenja u čarobnoj tišini i istog momenta začu 
krik sokola koji se, u neposrednoj blizini, okomio i obrušio na 
svoj plen. Očni kapci automatski poskočiše i Milan ugleda sasvim 
drugu sliku prirode koja kao da se probudila, odjednom. U obli-
žnjem grmu koji je izrastao uz kamenu ogradu, koristeći jutarnju 
vlagu u senci, zacičao je miš kojeg je odneo soko i zatim opet sve 
utihnu. Ponekad, pomislio je, i običan, banalan ton može da ti 
izmeni ceo život. 

Znao je, obradovao mu se njegov Bjelošev Do.  

Našao se pred napola porušenom roditeljskom kućom. Bila 
je trošna, zakovana i zabravljena, ali njemu je izgledala još uvek 
čarobno; prljavo-bela sa zelenim kapcima na prozorima i strmim, 
visokim krovom od ćeramide kojeg je nedostajao veći deo. Teško 
da je mogla da se pritaji i u potpunom mraku. Osamljena kuća, 
tek neznatno izdignuta od svih ostalih u selu, zadnjim delom 
ukopana u brdo, nekako je štrčala između niskog raslinja koje se 
stidljivo naslanjalo na zidove. Izgledala je kao usedelica koja je 
pocepanom maramom povezala glavu. S prednje strane zaogr-
nula se krnjom, kamenom ogradom, suhozidom kako je nazivaju 
Herecegovci, a koja beše podeljena velikom, dvokrilnom, sad već 
prilično trulom drvenom kapijom. Sa desne strane, gde je nekad 
bila bašta, još uvek je stajalo strašilo, nakrivo zabodeno između 
kamenja, bolje reći ostaci onoga što je nekada ličilo na strašilo, 
kao upozorenje pridošlicama da je prostor, iako deluje napušten, 
ipak nadgledan svakodnevno i sa svih strana. Natrule prozorske 
šalukatre čuvale su tajnu od spoljnog sveta kao da naglašavaju 
kako tu umesto živog stvora možda ima duhova skrivenih u tami 
koji samo čekaju na svoju žrtvu. 
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Lako je odvalio zakovana vrata, koja su se držala na tek ne-
koliko zarđalih  eksera, i ušao u kuću gde ga zapuhnu ustajao vaz-
duh, u stanju raspadanja, i mirisao na odricanje. Na tren se uko-
pao buljeći u tamu. Odlučio je: promeniće vazduh u roditeljskoj 
kući energijom prkosa kojeg je doneo sa sobom iz Amerike, jer ne 
želi da živi kao svi Amerikanci koji su zatrovani borbom za ime-
tak s kojim nastoje da steknu položaj u društvu kao da će živeti 
večito, a onda umru kao da nikada nisu ni živeli. Malograđanima 
je potreban ritual, jer samo na takav način mogu da se dokazuju i 
to traje tako do kraja njihovih jadnih života.  

Previše razmišljam o onome šta je iza mene, pomislio je, i 
potom otvorio prozore, a šalukatre se, spolja, treskom stropošta-
še po okolnom kamenju. Nakon dugo vremena njegov roditeljski 
dom obasjala je dnevna svetlost. Unutrašnjost kuće, sa dotraja-
lim, iskrzanim zidovima i komadima krečnog maltera koji su vi-
sili na trsci, izgledala je prilično jadno. Nekadašnje šare bile su 
isprekidane dubokim zarezima i rupama od tanadi više raznih 
kalibara. Odmah se videlo da tu dugo nije bilo života iako unutar 
kuće, začudo, nije bilo paučine. Možda stvarno ima duhova unu-
tra, pomislio je i zasukao rukave. Tog prvog dana odlučio je da 
počisti i sredi samo najnužnije. 

Izlomljeni delovi drvenog nameštaja behu razbacani po 
podu na sve strane. Svojski je prionuo da raskrči prostor. U jed-
nom trenutku je zastao i zagledao se sa setom u delimično polo-
mljen, stari kredenac koji mu je budio posebne uspomene na se-
stru, Miljanu, koja ga je svakodnevno glancala s ljubavlju dok bi, 
usput, po njemu premeštala posuđe i namirnice. Primetio je kako 
jedna ladica još uvek stoji čvrsto zatvorena. Pokušao je da je izvu-
če, ali se prilično opirala dok nije potegnuo svom snagom i ladica 
napokon popusti. Zadrhtao je kada je ugledao njen sadržaj. Preko 
lica prelete mu potištenost. Ladica je bila ispunjena  suvom sla-
mom, a u njoj ušuškana čuvarkuća na kojoj behu utisnuta kvrga-
va slova HV i VV i brojka 41. Pored čuvarkuće stajala je Todorova 
zgužvana zavratka, a s njene unutrašnje strane beše zataknuta, 
na tri dela pocepana, stranica iz Malog pravoslavnog molitvenika 
koji je on svojevremeno darovao svojoj pobožnoj sestri, Miljani, 
s kojom je imao poseban odnos, jer se prema njemu odnosila kao 
majka i jedina u porodici imala razumevanja za njegovu naklo-
nost prema knjigama. I pored silnih obaveza u kućanstvu imala je 
volje da je Milan tajno pouči ćirilici kako bi bila u stanju da čita iz 
poklonjenog molitvenika. Drhtavim rukama nekako je uspeo da 
sastavi krajeve i pročitao: 
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Antioh Pandekt
Ako su demoni preklinjali Gospoda da ih ne pošalje u bezdan 

i molba im beše ispunjena, koliko li će pre biti uslišene molitve nas 
koji smo se obukli u Hrista, kada se molimo da se izbavimo od 
umne (duhovne) smrti? Posvetimo se stoga, molitvi, jer je velika 
njena sila.

Dok je držao parčad hartije u rukama pitao se zašto je nje-
gova sestrica izdvojila baš ovaj deo iz molitvenika i zataknula ga 
unutar Todorove zavratke? Odgovor se ukazao sām, veoma brzo. 
Ispod slame je našao još jedan papirić na  kojem je Miljana, kvr-
gavim, sve malim slovima, bez proreda, zapete i tačke, zapisala 
neveštom rukom:  

„jutros osvanu nedjelja osmi jun na svetu trojicu stiže nas 
velika nesreća ustaše kolju okonas bez milosti mnogo komšija uteče 
u planinu ILIJA ćaća je protiv bježanije kaže nije uradijo nikome 
ništa propašće duvan bez zalivanja šta će biti s nama ne znam neka 
barem tebe čuva dragi bog mili moj brate volite tvoja milja”

Milan je znao da mu je polovinom juna 1941. skoro cela 
familija pobijena i pobacana u ljubinsku jamu Kapavica. Jedino 
je preživela najstarija sestra Borka i njena porodica koji su se na 
vreme sklonili u šume planine Sitnice. Vera je stradala, s decom, 
u ženskom logoru Stara Gradiška, a muža joj, na samom početku 
rata, ubiše četnici kojima se usprotivio kada su hteli da mu ispra-
zne svinjac. Sve to saznao je iz Borkinog pisma kojeg je dobio 
1951. godine, putem Crvenog krsta, dok se nalazio na studiju u 
Cirihu. Pismo je putovalo više od godinu dana i voleo bi da ga 
nije ni dobio kolika ga je tada skolila tuga. Prisetio se kako je 
tada hteo da otputuje u otadžbinu i pronađe im grobove. Jozef 
ga je ponovo savetovao da ne putuje na prečac, teška je situacija 
u opustošenoj Jugoslaviji, uveravao ga je, a kao ‘Nemcu’ teško da 
bi mu uopšte odobrili ulaznu vizu. Tog časa bio je odlučan i nije 
imao razumevanja za poočima koji je, već po drugi put, pokušao 
da spreči njegov odlazak u Hercegovinu. Bio je ljut i odlučan da 
se ogluši o njegove savete. Ipak, nije otišao, sprečila ga je iznenad-
na smrt njegove pomajke, Marihen. Jozef je pošao za njom iste 
godine. Tek posle  poočimove sahrane, slušajući radio London, 
shvatio je koliko je Jozef bio u pravu. 

Hercegovina mu se, tada, činila tako daleka, udaljenija nego 
ikad.
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Tog dana Milan je presedeo unutar krša, umrtvljen na dr-
venoj skemliji,  jedinom čitavom komadu nameštaja koji je preo-
stao u roditeljskom domu. Bilo je to prvi put da ne dreždi samo 
nad knjigama. Zaokupiše ga misli o neviđenim zločinima koji 
neizostavno, mahom pogađaju njegovu Hercegovinu. Ako igde 
vlada najveće zlo onda je to sigurno na ovom njihovom kame-
nu. Sve tuđinske vlasti tu su stolećima održavale svoje prisustvo 
sistemom: Zavadi pa vladaj! To  datira iz daleke prošlosti, prou-
čavao je pomno, jer gde tuđin zna da iskoristi nacionalne i verske 
razlike tu ostaje malo dobra. Pravoslavnu mladež predvodili su 
igumani, katoličku franjevci, a muslimansku ulemi. U školama 
su učeni da mrze i tu lekciju ne zaboravljaju vekovima, pa kad 
izbije rat izbije svo zlo, do juče prikriveno, a hercegovački kamen 
se, potom, ubrzo puši od krvi raznih mučenika. U glavi mu je 
pulsiralo i nesvesno je rukom posegnuo u ranac, izvukao iz njega 
svoj dnevnik i odlučio da s njim podeli navrle misli. Nije stavio 
datum. U njegovom selu o datumima ne treba voditi veliku brigu, 
setio se kako je govorio ćaća, i onako su nevažni:

Jadan je čovek čija je duša zatrovana mržnjom. To je zlo koje 
pomućuje um. Jevreji mrze muslimane, muslimani jevreje, a onda 
tu, između njih, nalaze se i hrišćani koji mrze sve zajedno. Na sve 
strane opšta mržnja. Čak i samo sećanje ili pomisao na nju truje 
i prlja dušu. Teška je; teža od teških reči; teža i od najtežih. Prvo 
zamrziš te reči koje su melodija života, a onda zamrziš čoveka koji 
ih je izgovorio. Kako bi, uopšte, izgledao svet bez reči? Bez njih ne bi 
bili ono što jesmo! Upravo zato nam je potreban i bes, a ne samo di-
vota koja nas obuzima dok nas neko obasipa umilnim rečima. Ka-
znu treba da podnesemo istim žarom kao i nagradu, jer to je jedini 
način da se oslobodimo tog izuzetno nelagodnog osećanja. Zašto 
ljudi prihvataju, a ne mrze Božiju kaznu? Zar je manje nepraved-
na nego kada je učini običan smrtnik?Moj otac, Todor, nikada nije 
oprostio Bogu što mu je uzeo Milku, a deci prerano oteo majku, i, 
iako su mu reči bile najljuće oružje, nikada to nije izgovorio naglas. 
Ipak, siguran sam da nije mrzeo Boga. U dubini duše bio je dobar 
hrišćanin iako nije bio načisto koju istinu u sebi nose verski običaji, 
ali, ipak ih je poštovao smerno iako najčešće nije išao u crkvu. Mi-
slim da se više bojao osude njegovih Bjeloševljana, običnih smrtni-
ka koji ga okružuju, nego sāmog Boga. 

Ćaća me nesvesno poučio kakav stav da zauzmem u ka-
snijem životu a ipak mu ne bi bilo drago da je saznao da sam 
potpuno raskrstio s verom i kako se ne plašim nikakve kazne, a 
ponajmanje Božije. Kod popa, Bulovića, više me opčinila reč nego 
svi ᾽mitovi’ koje mi je servirao godinama dok je svim silama poku-
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šavao da me pripremi za budućeg popa. Naučio me da čitam i živu 
reč prenesem na hartiju. Naučio me da zavolim knjigu. Ni sanjao 
nije da ću čitajući izgraditi čvrste, vlastite stavove i da je upravo on 
taj koji me nesvesno okrenuo da o veri razmišljam drugačije. Za-
hvalan sam mu što mi je otvorio vidike i  pripremio za život! Vešto 
je manipulisao rečima, kao i moj Todor, govoreći pri svetlosti sveća 
u crkvi jedno, a kod kuće, pred popadijom, drugo. Ipak, moj ćaća je 
u nečemu bio pošteniji; na svim mestima govorio je isto. 

Reči odleću, spisi ostaju! Pisane reči moja su jedina vera. Od 
tada ih više volim umrtvljene i ovako ukoričene u svesci, jer tako 
opstaju i imam ih zauvek. A, samo izgovorene uvek i lako mogu da 
se poreknu. 

Dnevnik je zaklopio i spustio na kolena poklopivši ga ruka-
ma kao da drži ikonu. Nije bio u stanju da piše dalje. Ponovo se 
umrtvio na skemliji, a misli nisu prestajale da naviru. Za njega, 
Milana Gordića, zaključio je, rođenog pravoslavca i posvećenog 
nevernika, do juče usvojenog katolika, Mihaela Milera, funda-
mentalizam i ksenofobija jednako su dve nemoguće reči. Tako 
je ustrojen. Ponekad mrzi sāmog sebe što nije dovoljno dobro 
uredio svoj život, a i tu mu u najtežim situacijama uskače njegov 
drugi glas koji ga, i pored stalnih nesuglasica, dovodi u ravnotežu 
i ne dozvoljava da ga izjeda mržnja.   

Dok je tako sedeo u mučnom razmišljanju, nepomičan i 
spuštene glave, vreme je teklo mimo njega i nije ga doticalo sve 
dok ga kroz oslobođena, naprsla okna nije obasjalo sunce koje se 
napokon izdiglo iznad brda. U kući je odjednom postalo neobič-
no svetlo. Rasuti sunčevi zraci nahrupili su kroz prozore i obilno 
ispunili prostor zlatnom svetlošću. Ubrzo mu postade jasno da 
tako prikovan za stočicu dozvoljava prošlosti da nad njim pre-
uzima vlast. Svako sećanje na minule događaje, bili oni radosni 
ili tužni, rovariće i dalje bolno po njegovoj duši, a pokušaj da za-
boravi, ili makar potisne, neće uspeti na ovaj način. Sećanje je 
kao zatvoren tavan na kojem su pohranjene stare stvari koje si, 
vremenom, zaboravio, ali nikad zauvek. Promaja ponekad otvori 
vrata i tavan ti razbaca pregršt bolnih uspomena, ali i mnoštvo 
besmislenih, koje počinješ da sakupljaš i premećeš u mislima dok 
te ne zaboli glava, mislio je uzburkano, ali je i dalje ostajao priko-
van za mesto. Milan nije znao, tog trena, kako da potisne naviruće 
uspomene i odjednom je iza leđa začuo glas svog alter ega kojeg 
nije pozvao, niti je imao nameru da ga pozove, čak ni u podsvesti: 

‒ „Šta je s tobom čoveče? Zar si zaboravio šta je uvek govo-
rio tvoj otac, Todor? Sećanja se najbolje izbijaju motikom!” 
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Glas ga zateče odlutalog i trgnu iz bunila. Umesto da pri-
hvati upućen izazov kao spas odlučio je da bude tvrdoglav i ne 
reaguje, želeći da se na taj način, jednom za svagda, otarasi tog 
pratioca koji mu decenijama ne da mira. Ovo sada, govorilo mu 
je nešto unutar njega, jedini je delotvoran način kako da razbije 
bol. Glas je nepotreban tu na hercegovačkom kršu. Zato je od-
lučio da se ne upušta u verbalnu razmenu i polako je ustao sa 
zagrejane skemlije. Došavši do ulaza pritisnuo je svoj dnevnik na 
dovratak i nastavio da zapisuje:     

„Sreća zna da bude neuračunljiva, a jedino nesreća ume da 
računa. Nadam se da se nisam ogrešio o savest. Čuvaj se sine i slušaj 
ove dobre ljude, veruj mi da je ovako najbolje!” S tim rečima ispratio 
me otac Todor kada sam s Milerovima napuštao Hercegovinu i prvi 
put bio kratak, bez mnogo mudrolija. Nikada nisam bio načisto kada 
bih razmišljao o njegovoj roditeljskoj ljubavi. Prvo bi mi se namet-
nulo pitanje da li i koliko me voleo kada je tako olako dopustio da 
me Milerovi otrgnu od porodice i odvedu u Nemačku, pa potom u 
Švajcarsku. Onda bih sebe razuveravao kako sam mu, možda, bio 
poseban i da je bio vidovit, pa upravo zato blagoslovio Milerove da 
me usvoje, pokatoliče i izbave od nadolazeće pošasti. Sećam se da je 
Jozef tada ocu ostavio pozamašnu svotu novca i imao sam osećaj da 
me prodao kao duvan. Uvek mi je ostajalo da nagađam, jer nikoga 
ne možeš prisiliti da te voli kao što ni novac nije vredniji od onog ko si 
i šta si u svom životu. Ipak, bio bih nepravedan kada bih tvrdio da u 
detinjstvu nisam bio okružen ljubavlju, ali je bila rasparčana, pa me 
sve to, na neki način, zbunilo i zbog toga ostalo nedorečeno. Ponekad 
sam bio u situaciji da ne podnosim ni sebe, upravo zbog toga. Školo-
vanje mi je prošlo u samoći i, nekako kao po diktatu, zbunjenost je 
nastavila da se provlači tokom celog mog života. S vremenom čovek 
se navikne na sve, tako i na samoću. Kod mene je taj osećaj stanovi-
te otuđenosti postao opipljiva, fizička stvarnost koja se uvukla u sve 
moje pore i truje mi telo, a da toga, do dolaska u Ameriku, nisam 
bio ni svestan. U švajcarskom internatu bio sam upućen samo na 
sebe i veoma rano shvatio da je ljubav u takvom okruženju misaona 
imenica. Isto je bilo i tokom studija. Koliko sam primao toliko sam i 
davao; tamo sam naučio kako da se nosim s nedaćama, da ne budem 
previše zahtevan i nikad mi nije bilo potrebno mnogo. A, sada, ovde, 
treba mi još manje, a imaću više! Glas mi više nije potreban, jer ne 
želim da mi iko više crpi snagu. 
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Bolje te našao, draga Hercegovino! 

Dnevnik je zaklopio i brzo pospremio natrag u naprtnjaču. 
Ipak je, indirektno, poslušao glas koji mu se javio zgrabivši rđav bu-
dak, koji beše naslonjen kraj polusrušene krušne peći i, začudo, još 
uvek čvrsto nasađen. Izašao je napolje i počeo da udara po obližnjoj 
gromadi kamena. Bio je to prvi korak ka buđenju iz vlastitog živo-
ta. Dok je tukao po kamenu setio se šta je, još u Americi, zapisivao 
u dnevnik o velikom gradu. Sad mu je jasno da je imao pravo, kao i 
glas koji ga je na drvenoj klupici probudio iz bunila. Dok je živeo u 
Nemačkoj i Švajcarskoj dobro je podnosio samoću, jer je imao čvr-
sto zacrtan  cilj. U onoj američkoj gunguli postala je nepodnošljiva, 
a ovde se ponovo gubi prvim udarcem pijuka o ljuti, hercegovački 
kras. Pravo imade njegov Todor kada je kao neuk čovek bio svestan 
da rad oplemenjuje. Posle nekoliko žestokih zamaha nije više izdr-
žao da ćuti, kratko je zastao, uspravio telo podignuvši visoko glavu 
i podviknuo glasu u pravcu kuće: 

‒ Ne  brini  ti za mene, dobro znam šta mi je činiti ovde i 
bez tebe! Ovo šta ću sada da ti kažem smatraj našim oproštajem 
i poštedi me daljnjih upadica, jer u protivnom odmah prekidam 
i nećeš da saznaš ništa od toga što imam nameru da ti saopštim!

Milan je tu napravio kratku pauzu i nepomično stajao oče-
kujući hoće li glas da se javi, ali ovaj se ili prikrio ili stvarno ne-
stao. Još malo je počekao, potom zavitlao desnom rukom u kojoj 
je stiskao budak i nastavio:

‒ Mnogima  moj  put  nije  razumljiv, ali i ne treba im da 
bude, jer samo je moj i to se više ne tiče nikoga kao, evo sad, ni 
tebe! Ako nisi shvatio, da pojasnim! U Americi  nisam bio svoj 
kao što nisam pripadao ni Evropi. Na oba mesta bio sam sâmo 
bačeno seme koje nije niklo i koje bi tamo ostalo sāmo i besko-
risno. Zato sam ga pokupio i doneo sa sobom. Žarko želim da ga 
posejem ovde, jer jedino tako niknuće nešto iz njega, a to je mo-
guće samo u mom Bjelošev Dolu. Ako i ne proklija, nije važno, 
skončaće ovde gde mu je mesto. Siguran sam da bi ti sada rado 
uskočio da mi kažeš kako ću time da budem kažnjen, još ‘samlji’ 
nego pre, i ko zna šta bi još bio u stanju da smisliš dodatno!  Da, 
biću sām, ali ovaj put bez tvojih mudrih saveta, a sve buduće, ako 
mi budu potrebni, primaću od bjeloševdolskog kamena po ko-
jem trenutno gazim i gaziću ga dok me đavo ne odnese. Ovde 
mi je mesto, u mojoj Hercegovini, i nisam, niti smatram, da sam 
kažnjen zbog bilo čega. Naprotiv, srastao sam sa ovim kamenom. 
Sad napokon uzimam sve vreme samo za sebe i od danas te na-
puštam zauvek! 
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Ponovo je zamahnuo budakom i odjednom shvatio, raste-
rećen, koliko mu je roditeljsko ognjište utisnuto u dušu. Njega, 
Milana Gordića, odstranili su sa kamena još dok je bio dete, ali 
kamen iz njega nisu izvadili, i neće nikada!

Glas je zamuknuo.
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MARLBORO 

Ponovo je pozvala Metlu te večeri. On je sedeo zavaljen u 
belu naslonjaču i slušao nekakav kvazimuzički program pre nego 
što je telefon zazvonio. Trgao se na prvi zvuk, a kad je video nje-
no ime na telefonu, tako je pohrlio da dohvati daljinski upravljač 
da je svojim ogromnim stopalima povukao kablove i umalo srušio 
televizor. Nekako je ipak uspeo da uzme daljinski sa stola i pritisne  
‘mute’. „Gde ćemo? Imam veliki problem, je l’ možemo da popri-
čamo večeras?” Hodao je od jednog zida do drugog. „Gde i uvek.” 
Čulo se šuškanje s njene strane linije. Pomislio je kako možda i nije 
sama. Zastao je. „Samo ti dolaziš?” Zvučala je iziritirano: „Da, šta 
ti je? Henes pab. Devet?” Zaustavio se na jednom kraju sobe. „Važi 
se.” Pošto se veza prekinula, pošao je da se obrije. Žilet mu je bio 
toliko tup da je morao jako da povlači oštricom po koži, ali ipak 
nije bilo bojazni da se poseče. Sat vremena je stajao ispred ormara 
birajući košulje: svetlo plava, tamno plava, karirana crveno-crna, 
crna... Nakon dugotrajnog premišljanja, odabrao je crnu. Postavio 
je dasku za peglanje, sačekao da se pegla ugreje. Ispeglao košulju. 
Posekao je nokte grickalicom. Očistio cipele. Istuširao se i žestoko 
našpricao parfemom. Izašao na ulicu. 

Tek što je ušao u tramvaj, kad je telefon opet zazvonio. Ona 
„Imaš cigare možda? Ja nemam para, hajde kupiš?” Svratio je do 
trafike pre nego što je ušao u pab. Uzeo je marlboro, to su uvek 
pušili zajedno. Bilo je tačno devet kad je ušao u pab. Bila je živa 
svirka, neki rok-pank bend. Seo je za sto kraj šanka. Uvek je tu 
kako bi bio najbliže konobaru. Tako nije morao da ga doziva. Mr-
zeo je da dovikuje konobara. 

Naručio je što i obično, najjeftinije veliko točeno. Polako ga 
je ispijao i sedeo, ukočen, kakav je uvek bio za sve. Drven. Metla. 
Čekao je i čekao. Po koji put bacio je pogled na plazma televizor 
koji je visio s plafona. Prenos nekog teniskog meča. Mrzeo je tenis. 

jelena marinkov  

marlboro
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Ljudi su ulazili i izlazili. Pili pivo. Smejali se i flertovali. Ra-
dili sve što se inače čini u pabu. Nijednim gestom nije pokazao 
nestrpljenje. Vrlina je znati čekati. I znati slušati. I posavetovati. 
Od buke nije ni čuo zvuk telefona. Konobar mu je ukazao na to 
da telefon zvoni. Telefon zvoni na ivici stola. Ona. Poskočio je. 
Uzeo je telefon i brzo izašao na ulicu. „Hej, izvini što si čekao. 
Nisam mogla pre da ti se javim, ali zvao me je Milan da popriča-
mo večeras. Znam da sam te ja iscimala, ali ne mogu nikako da 
dođem. Je l’ se ljutiš?”

Neka devojka gurnula ga je kad se vratio unutra. Bend je 
svirao, ljudi su vrištali. Prebrojao je novac, ostavio ga na šanku. 
Probio se kroz gomilu i izašao na ulicu, uspravan. Nogavice su 
mu se naborale oko gležnjeva. 

Konobar se obradovao neotvorenoj kutiji marlbora ostav-
ljenoj na stolu do šanka. Treća u poslednje dve nedelje.

LET ME OUT 

Težak je život u pustinji. I smučio se Malom Surom. Ne 
život uopšte – samo život u pustinji. Sunce kao da je u zenitu 
celog bogovetnog dana, čuje se samo kako gušteri naokolo pala-
caju jezicima i oseća se smrad ustajalog vazduha, a sopstveni dah 
izgleda kao oblak prašine. Noću mile zmije, a kad svane, uočava 
se njihova zloslutna putanja. Težak je život u pustinji i Malom 
Surom se smučio. Rođen je ovde, ali čak ne može reći ni da je to 
njegova zemlja. Jer zemlje, jebote, nigde nema. Samo pesak, koji 
neprestano izbacuje iz iznošenih cipela. Mali Suri je želeo da ode 
i znao je da samo još sutra može to učiniti. Ne, ne – mora. Delati 
sutra ili zauvek živeti ovde. Nikad se više neće okuražiti. I ostaće 
zauvek na ovoj zemlji. Ne na zemlji – na pesku. 

Kad bih razmišljao o tome, nisam ni bio svestan da je prošlo 
trideset godina. Kao da je bilo juče. Ovde i nema vremena. Nema 
ulica. Nema zgrada. Nema zemlje. Samo pesak i šiblje i zmije. 
Bitno je da sam pomilovan, čak i nagrađen. Vreme nije bitno − 
vreme je prošlo, mislio sam kad sam izašao. Prošlo vreme je mr-
tvo. Nadoknadili su mi sve zlo, sve što sam postradao. Tamo su 
nas vezali, nisu hteli da nas puste. Sinak je rekao: „Ostaćemo ovde 
zauvek, pribijeni uza zid i silovani i šibani mokrim užadima.” Re-
kao sam: „Ne seri, sklopiće mir kad-tad, bićemo pušteni i odliko-
vani.” Ali onda bi ušli Govnar i  Daska. Govnar bi zgrabio Sinka i 
strgnuo mu pantalone. Sinak je cičao: „Pusti me!“, Daska bi pod-
viknuo stražarima: „Napolje!”, a ja bih menjao mišljenje o odliko-
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vanjima i o skorom završetku... Svega ovoga, hm. Dok se stražari 
ne bi vratili, proklinjao bih utrobu materinu, ali prošlo vreme će 
umreti. Voleo sam tako da mislim. Umreće i nikad neće oživeti, 
ja mu neću dozvoliti. Tada sam to mislio. Ali sad, sad znam da je 
vreme živo, nikad nije ni umiralo. Samo je Sinak mrtav. 

Mali Suri je uneo veš u kuću, protresao ga, savio i stavio u 
kredenac. Vreme je za premeštanje Matorog iz stolice na krevet! 
„Hajde, hajde, mrcino prostačka, gnjido mala, brže malo!” Suri 
je ćutao (uvek je ćutao), sklonio kosu sa čela i zavrnuo rukave. 
Prevrnuo je lopatu i gurnuo je pod starčevu dlakavu bulju. Matori 
je duvao na nos i frktao. Onda se lepo neosetno israo. Kad mu je 
Mali Suri namestio kateter, podviknuo je: „Pusti me! Napolje!” 

Stražar je došao i video me prebijenog, nisam mogao da 
govorim, zaplitao sam jezikom, rekao sam mu da ne osećam sto-
pala, Govnar me je lupio po kičmi, Sinak je još gore prošao, njega 
je presekao na pola, krv je tekla po podu, topla Sinkova krv, ovo je 
rat, mislio sam, ovo je rat, ali gde je bitka, je li ovo bitka, premesti-
li su me u ćeliju sledećeg dana, nekoliko dana sam bio van svesti, 
a kad sam se probudio nisam mogao da maknem ni noge ni ruke, 
samo vrat, plakao sam kad sam se prvi put upišao. 

Vreme za kašicu! Mali Suri je pokušavao da hrani Matorog 
nečim što nije ječmena kaša, ali starac je odbijao da jede bilo šta 
drugo otkad se davio pohovanim mesom. Mali Suri je Matorom 
vezao portiklu, i slučajno je malo jače gurnuo kašiku i udario Ma-
torog po protezi. „Mulo! Skotino! Ni da me nahraniš ne umeš! 
Izem ti tu glavudžu prokletu! Obriši sad to!” Mali Suri je obri-
sao to i pokrio starca podmetnuvši prekrivač tačno ispod brade i 
ruku. Izašao je napolje i tiho zatvorio vrata za sobom.

Vratio se posle tačno pola sata i premestio Matorog u ko-
lica. „Gde ćeš? Hej, bre, gde ćeš sa mnom?!” Izgurao je kolica na 
trem, gde se nalazio na brzinu sklepan drveni sanduk, otvoren. 
„Šta ćeš s tim? Šta je to?!” Matori ga je zblanuto posmatrao. Mali 
Suri se suvo nasmejao, prišao Matorom i podigao ga. Potom je 
odrvenelog starca polako premestio u sanduk. Starac se nije ni 
maknuo. 

pustili su me nas mene su pustili sedam godina je prošlo 
ušao sam s dve ruke i s dve noge izašao sam niko više nije hteo da 
čuje za nas deportovali su nas natrag zarekao sam se da nikad više 
neću preći granicu neću! neću! dakako da nikad više neću preći 
granicu žena koju zemlju, jebem ti, nema tu zemlje samo pesak 
nekada smo žena i ja izlazili noću nismo se plašili zmija prosipali 
smo pesak kroz šake kao kroz dva sita onda je došao rat i prošao 
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I evo me sada. Ležim u ovom kovčegu, pravljenog rukama 
onog mog malog smotanog bastarda, ali bolje je i to nego biti 
vezan uza zid. Ne vredi se koprcati. Ne vredi se opirati. To sam 
barem naučio. Sve je uzaludno. Zaslužio sam ovo. Bilo je samo 
pitanje. Ne vremena, njegovog kukavičluka. Trebalo je da uradi 
ovako nešto davnih dana. Ali i on će dobiti svoje. Govno malo 
pokvareno. Uhvatiće ga, deportovaće ga, privezaće ga uza zid. Pre 
ili kasnije svako dobije svoje.

I dok je Mali Suri uzalud pokušavao da pokrene motor, da 
bi zatim zaključio da će biti bolje da uzme svoj mali zavežljaj i 
uputi se na zapad, pa da usput već nađe neki prevoz do granice, 
Matori kao da se obraćao nekom drugom podzemniku: „Pusti me 
napolje!”, „Pusti me napolje!” 
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Vazduh je naglo osvežio i miris mora bio je kroz prozore 
automobila. Deca su se probudila i mumlala sa zadnjeg sedišta; 
nešto o mesecu koji je bio visoko na nebu i o zamišljanju želja. 
Vojislav se trudio da isprati svaku serpentinu i ne surva sebe i 
svoju porodicu niz krševitu nizbrdicu. Danica je zabavljala tek 
probuđenu decu, odmotavši sendvič i podelivši ga na pola. Ivan i 
Ksena brzo su ućutali, ustašca punih hleba, namaza i salame.

Oseća se more.
Vojislav zevnu, pa okrenu volan nadesno.
Mislim da sam video delić pučine.
Danica se uspravila u sedištu i pogledala mužu preko rame-

na, ali nije videla ništa do mračnog krajputaškog šipražja.
Sad je kasno.
Kad ćemo da stignemo?
Ksena je mljackala.
Za dvadesetak minuta.
Pola sata.
Ispravi Voja.
Dobro, pola sata.
Voja se nasmešio. Drum se pred njim otvarao kao negativ 

mraka. Mogao je i da ugasi svetla, toliko je meseca bilo po svemu 
oko njih.

Hoću kod mame.
Ne možeš sada kod mame. Strpi se još samo malo. Skoro 

smo stigli.
Čika Voja kaže…
Dete se uzvrpoljilo, ali je Danica zaustavi.
Čika Voja puno priča. Kažem ti, stižemo brzo. Ako ste zavr-

šili sa sendvičima, možemo da pevamo.

miloš k. ilić  

suve ribe
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Je l’ može Miš je dobio grip?!
Može.
Danica zapeva. Pratili su je Ivan i Ksena, sve podržavajući 

ritam tapšanjem šakicama. Danica se okrenula u sedištu. Stresla 
se kada joj je prohladni morski vazduh pogodio mokra leđa. Na-
stavila je da peva, gledajući između Ivana i Ksene, u dva fara koja 
su ih sve vreme pratila.

Milovan je pokušavao da pazi na put, a ne na kraj vojinog 
automobila ‒ dva svetlašca koja skreću i vijugaju zamalo su ga 
uspavala i nije želeo da se to ponovi. Kako bi se još više osigurao 
od sna, pričao je svojoj ženi sve što mu je padalo na pamet.

Ana, nije obraćala mnogo pažnje na muževljevo trtljanje. 
Bila je zavaljena preko oba zadnja sedišta, ruku prekrštenih na na-
breklom stomaku. Piljila je u mesec, uživajući u strujanju vazduha. 
Probala je da oseti trzaje majušnog organizma u sebi, ali je beba 
bila sasvim mirna – skrivena u toploj utrobi.

Misliš da je Ksena dobro?
Mile koncentrisan na drum. Niz brzih pogleda u retrovizo-

ru. Ana je ponovila pitanje i dalje zagledana u belu dojku.
A šta bi joj falilo?
Žena je slegnula ramenima, pa se uspravila, jednom rukom 

držeći stomak, a drugom se oslanjajući o sedište.
Ne znam. Samo sam zabrinuta.
Nema zašto da budeš zabrinuta. Voja je moj brat…
Naglo prekinu rečenicu shvativši da to što je neko nekome 

brat ne znači ništa. 
Naslonila se na prozor. Promaja joj više nije prijala – ježila 

je kožu i dražila bradavice, terala da zamišlja svoj plod skvrčen i 
tresuć od hladnoće.

Zatvori prozor, molim te.
Milovan se hitro okrenuo, pa vratio drumu. Prebrižni bu-

dući otac.
Šta, nije ti dobro?
Molim te, samo zatvori prozor i ne paniči.
Dobro, samo pitam…
I nastavi da priča unedogled, okrećući ručicu mehanizma 

za zatvaranje prozora.
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Stigli su za pola sata, kao što je Vojislav i predvideo. Zau-
stavili su kola kod zemljanog nasipa. Šljunak pod točkovima je 
krckao, dok su vozači pokušavali da izravnaju kola sa neposto-
jećim parking linijama. Svuda oko njih širio se miris soli, miris 
smilja. Skoro da su mogli da osete kako im se koža zateže i pecka 
ih; kako farba kola otpada, a metal pod njom se ljušti, odumire 
pred naletom čiste prirode. More nisu videli zbog nasipa i žbunja. 
Samo visoke planine koje su formirale zaliv, tama oblaka koji su 
zaklonili mesec.

Danica je prva stupila na šljunak i dotrčala do kraja nasipa. 
Pogledala je u mračne obronke, mrak-ploču iznad i ispod njih. 
Ražalostila se.

Ne može da se vidi.
Ksena je grlila Anu koja se jednom rukom pridržavala za 

automobil, a drugom prihvatala zagrljaj svoje devojčice.
Šta ne može da se vidi?
Pa more! Sve je crno.
Ivan je dotrčao do nje i sam pokušao da upre pogled i mož-

da vidi ono što njegova majka ne može, ali dečje oke su bile isto 
toliko nemoćne.

Videće se ujutru.
Milovan je mrmljao, vadeći kofere iz gepeka. Voja je radio 

isto. Kada je završio i zalupio vratnicu gepeka, uspravio se, oslo-
nio ruke o bokove i zagledao se ka žbunju i nasipu.

Da, ništa se ne vidi.
Kao da je celoj priči bilo potrebno njegovo odobrenje, pa 

da bude istinita.
Najednom, glas iz mraka.
Dobro veče.
Deca su se prepala i pripila uz majke, koje nisu bile ništa 

manje uplašene, samo sabranije. Voja i Mile su prišli jedan drugo-
me – čopor je sigurniji – i zagledali su se u priliku koja se u obri-
sima odvajala od tame. Farovi su bili upaljeni na oba automobila, 
ali usmereni u pogrešnom smeru, tako da je figura suvog čoveka 
srednjih godina postala vidljiva tek kada im je prišla na rukohvat.

Nasmešio se, pružio ruku.
Nisam vas valjda prepao? Ja sam Isa. Sa mnom ste pričali 

o kući.
Svima je laknulo.
Ja sam Voja.
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Rukovali su se.
Malo ste nas uplašili.
Nisam hteo.
Isa pruži ruku Milovanu. 
Milovan, drago mi je.
Isa se nasmeši. 
Ovo mora da su gospođe i deca.
Nije skidao smešak, dok je kratkim mahom šake pozdrav-

ljao ostatak.
Video sam svetla kad ste se spuštali niz planinu, pa sam po-

žurio da vas sačekam. Sad će i momci da dođu da pomognu oko 
kofera.

Momci?
Utom, kao magijom stvoreni, od crnog što ih je okruživalo, 

okrnjila su se još dva muška tela. Goli do pasa; senke su se igrale 
po njihovim vretenastim torzoima i grubim licima. Isa, ne ski-
dajući smešak, baci brz pogled na dvojicu pristiglih, pa pljesnu 
rukama.

Pa, da krenemo. Kuća nije daleko.
Šljunak se kroz nekoliko koraka pretvorio u sitni pesak, 

zbog kojeg su im koraci postali teški i lelujavi. Strah je malčice 
splasnuo: deca su trčala unaokolo i smejala se, majke su im se 
pokroviteljski smešile, a očevi su i dalje mislili kako je sve ovo 
greška, kako je trebalo da idu negde drugde na letovanje, a ne da 
ugovaraju privatni smeštaj kod ko zna koga.

Isa i dva momka hodali su bez reči. Njihova tela odbijala su 
mesečinu, ličili su na utvare – nemi, srebrni, prizvani iz mraka.

Kad ćemo da stignemo?
Isa se okrenuo, brzo pogledao u Voju, pa vratio pogled pred 

sebe.
Skoro da smo stigli.
More se ubrzo pojavilo u svačijim očima. Nekih sto metara 

udaljeno, gicalo se u blagim, niskim talasima. Pljuskanje vode sve 
je okrepilo, kao i miris soli koji se pojačao i zaludeo im tela. Na 
sredini plaže od beličastog peska, stajala je kuća na sprat. Drve-
na građa činila se novom ili barem dobro očuvanom. Na donjem 
spratu žmirkala je sijalica.

Ubrzo su se našli na pragu i prošli kroz vrata koja je Isa 
otvorio, sve se smešeći. Unutra je bilo sređeno: kompjuter, tele-
vizor, nov nameštaj, uredna kuhinja puna šerpi, lonaca i tiganja. 
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Jedino što je ružilo prizor bila je starica – vreme samo, izborana i 
zgrčena kao da se teret celog sveta sručio na njeno telo, zavijena u 
crnu ešarpu i crnu haljinu.

Dobro veče?
Danica je stala ispred stare.
Ko je ovo?
Histerično će Ana.
Isa pomazi babu po ramenu.
Moja majka. Nisam mogao da je ostavim u selu.
Onda je dao nekoliko instrukcija momcima, na šta su ovi 

otišli na sprat.
Neće vam smetati.
Nadam se da ona ne ide uz kuću.
Milovan se trudio da ovo kaže kao šalu, ali ispalo je sasvim 

drugačije.
Ne. Ne ide.
Dvojica mišićavih su se spustili niz stepenice, bez kofera.
Sviđa li vam se?
Isa je širio ruke, grlio prostor i smeškao se.
Odlično je. Sve je kao na sajtu.
Voja je ždraknuo po sobi, stojeći sa rukama na kukovima.
Mislili ste da sam vas lagao?
Uvek kroz smešak.
Ne, ovaj…
I Vojislavu se reči pogubiše od mlakog srama koji ga je is-

punio.
Nismo mislili da ste lagali, ali takve stvari se dešavaju.
Izvinite. 
Ma, ništa. Nemojte da se izvinjavate.
Vojislav je nastavio da se vadi.
Kuća je stvarno fenomenalna. 
Treba tek da vidite plažu.
Mama, ‘ajmo na plažu!
Jedno dete je počelo, a drugo ga zdušno pratilo u kukanju.
Ana ih je pomilovala
Ne možemo sad na plažu. Moramo da se raspakujemo i 

spavamo.
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Zašto ne bi gospođe ostale sa decom i raspakovale se, a mi 
muški pošli na plažu?

Starica je zamrmljala, na šta joj je Isa odgovorio na nerazu-
mljivom jeziku. Izborana se primirila, zaklimala glavom.

Umorni smo. Ne bismo sad na plažu.
Nisam mislio da se kupamo. Uveče, kad je ovako jaka mese-

čina, može da se hvata riba. Momci će da uhvate nekoliko koma-
da, pa možemo sutra da vam ih ispečemo na roštilju.

Šta će vam onda Voja i Milovan?
Ana je bila besna od straha.
Pa i ne trebaju nam. Ali riba je slađa čoveku kada je sam 

uhvati. Je l’ tako? 
Voju je ovo neverovatno oraspoložilo, pa se nasmešio.
Možda bismo mogli da odemo? Što kaže čovek, taman dok 

se raspakujete.
Danica uputi Vojislavu pogled koji je trebalo da mu kaže 

kako je idiot i da neće da ostane tu sama sa Anom i decom. Njen 
muž, međutim, strese njenu mimiku u jednom sleganju ramena.

Šta kažeš, Mile? Idemo?
Ne idi.
Ana je siktala Milovanu u uho. 
Šta ti je?
Milovan obgrli ženu, pa je poljubi u čelo.
Ne želim da ostanem sama.
Nisi sama. Tu su Danica i deca.
I njihova baba!
Pa da. Eto vidiš da nisi sama.
Neću da ideš tamo!
Milovan je shvatio ovo ponašanje kao ženine poludele hor-

mone, pa se udaljio od nje. Zaklimao je glavom, skupljajući usta. 
Što da ne?
Zatim je bacio pogled po ostalima u prostoriji.
Idemo da uhvatimo ribu za sutra.
Videćete, mnogo je lepo na moru.
Momci su izašli iz kuće i ostavili otvorena vrata. Isa se zapu-

tio ka njima, pa stao na dovratku.
Bićemo mi napolju dok se spremite.
Spremni smo.
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Voja je već bio pored Ise. Isa ga potapša po ramenu, pa Vo-
jislav izađe iz kuće.

Ne ostavljaj me.
Ne ostavljam te. Idemo po ribu i brzo se vraćamo.
Milovan je poljubio ženu. Ova se izvila i lupila mu šamar. 

Milovan je zavrteo glavom, pa izašao i tresnuo vratima.
Poslednje što su žene čule bilo je Isino izvinjavanje i Milo-

vanovo brundanje o tome kako su trudnice lude.

Deca su, izmorena putovanjem, brzo zaspala. Baba je mirno 
sedela i ćutala, ne obraćajući pažnju ni na koga. Kao da je posto-
jala van vremena i prostora u kojem su se kretale Danica i Ana. 
Njih dve su shvatile da su ipak ostale same, pa su prišle jedna 
drugoj i zagrlile se. Zatim, ne želeći da priznaju strah i ranjivost, 
brzo su se udaljile, prekrstile ruke, pa ih otromboljile kraj tela. To 
ih je nasmejalo, ali su ubrzo prestale sa smehom, jer im se učinilo 
kao da je tuđ i previše glasan u nepoznatoj kući.

Šta da radimo?
Ana je gledala oko sebe, kao da traži skrovište u kom može 

da se sakrije.
Kako to misliš?
Kako kako to mislim? Mislim na to da smo došli u ovu vu-

kojebinu u nepoznatu kuću nepoznatih ljudi i da su oni odveli 
Voju i Mileta sa sobom, a mi ostale ovde same sa nekom babom. 
Ko zna šta rade. Možda će da nas kidnapuju ili da nam otmu decu 
ili tako nešto.

Danica je sve ovo slušala i ma koliko želela da urazumi Anu, 
nije mogla. Piljila je u dečicu i zamišljala kako dva snažna momka 
kolju njihove muževe, a zatim se vraćaju da dokrajče njih dve i 
uzmu im decu.

I? Šta ćemo?
Ma, pričaš gluposti.
Ja pričam gluposti?!
Naglo su ućutale i pogledale ka starici, ali ova nije ništa re-

kla, niti se pomerila.
Tiše malo.
Što tiše kad pričam gluposti?
Dobro. Šta hoćeš da radimo?
Ne znam. Ali moramo da smislimo.
Opet se obazrela oko sebe, pa prikovala pogled na kuhinj-

ske elemente.
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Uzećemo po nož. Pa ako ginemo, da ne ostanemo dužne.
Danici je ovaj komentar bio smešan, ali su joj se ubrzo vra-

tila lica nepoznatih ljudi; iskežena, nakazna lica od mraka uzeta 
i umetnuta u njen život, u život njenog muža i njenog deteta ‒ 
ubistvena lica.

Nije trebalo da odu.
Ja sam lepo rekla. Još sam i trudna, samo mi treba da poba-

cim od straha.
Danica je klimala. 
Dobro. Uzmi nož.

Momci su odnekud izvukli baterijske lampe i sekli noć žuć-
kastim trakama.

Šta će im lampe kad se vidi od meseca?
Ali vide i životinje.
Vojislav je gledao u Isin potiljak, ali je znao da se čovek si-

gurno nacerio, kada mu je odgovorio.
Ne razumem?
Svetlo lampe ih plaši.
Mile je jednom bio u lovu. Zato se našao prozvanim da se 

ozbiljno uključi u priču.
A čega ovde sve ima?
Mislite na životinje?
Isa se okrenu i mesec mu obasja profil – srebrn i leden.
Pa, da. Mislim... Ima li divljači?
Kažem vam, koliko hoćete. Najviše ima vukova.
Milovan se okrenuo levo, pa desno, osluškujući. Međutim, 

ni traga od zveri.
Čega još ima?
Dva mladića su razmenila nekoliko reči, a Isa je na to pro-

mrmljao.
Još malo, pa smo stigli.
Vojislav i Milovan su bili zbunjeni ovim zvaničnim objav-

ljivanjem. Isin smešak učinio im se ispunjen zadnjom namerom.
Zajebali smo se.
Što?
Zato što smo krenuli. Žene su tamo same, ko zna šta može 

da im se desi.
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Voja vrati pogled sa meseca na Milovana.
U kom smislu?
U smislu da su nas ovi odvukli od kuće i žena toliko daleko 

da ne možemo ni da ih vidimo ni da ih čujemo.
Voja je okrenuo glavu i video šipražje, pesak i pobeljeni mrak.
Idemo samo po ribu za roštilj. Šta ti je?
Šta mi je? Pa, čuj, možda i idemo po ribu, a možda i ne. 

Shvataš? Možda nas odvlače da nas ubiju i opljačkaju, a posle se 
vraćaju po žene i decu.

Voji je mrak naterao najstrašnije slike u mozak, pa se ner-
vozno nasmejao.

Nisu Huni da pljačkaju i siluju.
Nisu, jebi ga, ali otkud znaš da neće nešto da urade. Razmi-

sli, nema nigde nikoga, one tamo same sa onom babom. Ko zna 
šta može da se desi.

Misliš?
Bolje mi da se spremimo.
Kako?
Je l’ sve u redu?
Isa se okrenuo.
Super je. Pričamo samo.
Isa se nasmešio, pa nastavio kroz pesak.
Voja i Milovan su poćutali nekoliko koraka, pa su nastavili.
Čuj, vuci noge po pesku, pa kad zapneš za neki kamen, a ti 

ga uzmi i drži u ruci da ga ovi ne vide.
Šta će nam kamen?
A šta misliš, jebi ga?
Zbunjeni slegnu ramenima.
Za odbranu.

Danica i Ana stajale su kraj fioke u kuhinji i gledale čas u 
ručicu za povlačenje, čas u staricu. Ana je polako spustila ruku na 
fioku i, gledajući u babu, povukla je ka sebi. Escajg u pretencu se 
pomerio od cima, metal je zašuštao. Danica i Ana su zažmurele, 
nakratko, pa otvorile oči i pogledale ka ženi zavijenoj u crno ‒ 
stara se nije ni pomerila. Oprezno su, zatim, spustile svoje oči ka 
fioci i u njoj potražile nož. Bilo je raznih – za mazanje, za sečenje 
hleba, za sir. Ana je pogledala Danicu, a ova slegnula ramenima. 
Trudnica vrati pogled na oružje, pa, uz uzdah, uze veliki reckavi 
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nož za hleb. Izvuče ga oprezno iz ležista, pazeći da ne napravi ni 
najmanji šum, niti da poremeti ostale noževe, kašike i viljuške. 
Radila je to kao da igra mikado od kojeg joj zavisi život. Kada 
je izvukla celu oštricu iz fioke, stisnula je dršku noža i stavila ga 
iza leđa. Obazrivo je zatvorila fioku – bez ijednog šuma – te se 
odvojila od Danice i pohrlila ka deci, držeći nož pripijen uz pod-
lakticu. Nagnula se nad decu i slobodnom rukom ih dotakla po 
nosićima. Malci su se promeškoljili, ali ih je njen glas sasvim pri-
zvao iz sna.

A̓jde. A̓jde da vas stavimo u krevet.
A neeećuuu!
Danica se stvorila tik iza Ane. Pomazila je i ona decu, pa 

im rekla da moraju da pođu. Klinci su se teško pomerili i jedva 
ustali. Majke su ih usmerile ka stepenicama, uz koje su se gegali 
tako poluuspavani.

Kad su smestile malce u jedan krevet i poljubile ih za laku 
noć, našle su se zbunjene. Nisu znale da li da siđu u dnevni bora-
vak ili da ostanu tu, sa decom. Svaka odluka činila im se glupom 
ili nedovoljno bezbednom po mladunce, po njih.

Šta ćemo sad?
Pozvaću Mileta.
Ana je dala Danici nož i pohrlila ka tašni na komodi. No, 

čim je otključala telefon, svhatila je da nema dometa.
Jebem ti planinčuge.
Probaću ja.
Ali ni Daničin telefon nije pokazivao nijednu crticu.
Šta ćemo sad?
Ne znam. Čekamo, pa ćemo da vidimo.
Trebalo je da ostanemo u Nedođinu.

Vojislav i Milovan našli su svako po kamen; vešto su ih krili 
iza leđa, praveći se da im odgovara da drže ruke prekrštene na 
trticama.

Možda da pozovemo ove dve da vidimo šta rade?
Zaboravio sam mobilni u kolima.
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Jebi ga.
Šta je?
I ja.
Mile se nasmešio i zavrteo glavom.
Jači smo ti mi.
Stižemo za par minuta.
O. K. 
Šta ti je?
Ne znam.
Mile je pogledao u mesec ‒ oblačić je tumarao nebom i po-

lako ga zaklanjao.
Mladići su se smejali i pričali nešto što Mile i Voja nisu ra-

zumeli. Isa se uključivao u razgovor i smejao.
Ovi nešto mute.
Mislim da se samo zezaju.
Kurac zezaju. Sigurno se dogovaraju gde će da nas roknu.
Daj šta je tebi?
Razmisli malo. Ne budi blesav. Vidi gde su nas odvukli. I po-

red kuće je more, jebi ga, mogli su i tamo da hvataju ribu. Je l’ tako?
Voja je ćutao. Gledao je u Milovana i nije znao šta da mu 

kaže. U mislima su mu sve vreme bili Danica i Ivan.
Kažem ti, ovi hoće da nas ubiju.
Ma daj, što bi nas ubili?
Ali ni Voja nije verovao u bezbrižnost svog pitanja.
Slušaj. Ti radi šta hoćeš, ali ja se vraćam nazad i to trčećim 

korakom.
Milovan je krenuo ka Isi i položio mu ruku na rame. Isa se 

okrenuo.
Ovaj, ja moram nazad. Voja takođe.
Pokazao je palcem na brata.
Zašto? Nešto nije u redu?
Sve je u redu, samo moramo nazad.
Ali, zašto, skoro smo stigli? Eno, vidite gde su one bove.
Isa je upro prstom ka moru, ali Milovan i Voja nisu ni po-

gledali.
Samo još nekoliko koraka.
Zajebi! Vraćamo se natrag i neću da nas pratite!
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Šta vam je?
Kažem, idemo nazad u kuću i neću da idete za nama!
Ali, tamo mi je majka.
Voja je zavrteo glavom i nervozno stisnuo kamen. Milovan 

je zamlatarao rukama kao da se brani od nevidljivih muva.
Boli me kurac za tvoju majku! Hoću da se vratim i da nas 

vi ne pratite!
Isa je primetio kamen i ustuknuo. Dva mladića su takođe 

spazila oružje u rukama Vojislava i Milovana, pa su istupili ispred 
Ise i ispružili ruke.

Šta vam je, ljudi?!
Milovan je i dalje mlatarao. Jedan od mladića je pokušao 

da mu prepreči ruku i izbije kamen. Milovan, pun adrenalina, ci-
mnuo je telo u stranu. Mladić ga je promašio, a Milovan mu je 
sručio oružje u lobanju. Mladić je pao na kolena, uhvatio se za 
potiljak, a onda se sručio u pesak svom težinom tela.

Šta to radite?!
Drugi mladić je probao da zaustavi Milovana koji se usprav-

ljao da još jednom udari prvog mladića. Vojislavu se pomuti pred 
očima, pobrka mesečinu sa oštricom nepostojećeg noža u mladi-
ćevim rukama i navali na njega svom snagom ‒ obema rukama 
mu munu kamen u rebra. Mladić se pognuo i uhvatio za bolno 
mesto, što je Voja iskoristio da ga još jednom udari, ovog puta u 
rame. Rana se otvorila i krv potekla niz mladićevu ruku, zajedno 
s jaukom. Mladić se, zatim, zakoprcao po pesku i latio se jednog 
kamena. Milovan, kad ga je spazio, skočio je iznad njega i, izvija-
jući svoje telo visoko iznad mladića, bacio mu kamen u lice, koje 
je odmah popustilo i izbacilo iz sebe nešto tamno i gusto.

Isa je kriknuo, pa potrčao. Milovan je zgrabio kamen, pa 
ga bacio ka pobeglom. Isu je projektil pogodio u leđa i on pade, 
rasprskavajući pesak svuda oko svog tela. Teško se pridizao, ka-
šljao je.

Šta stojiš tu ko posran?!
Mile je bio besan. Uzeo je Voji kamen iz ruke i potrčao ka 

Isi koji se uzdizao na kolena i krstio ruke na leđima.  
Mene si našo, a?!
Urlao je, dok je kamenom pravio rupu u Isinoj glavi.
Zatim muk.
Voja koji je ukipljeno gledao u tela.
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Milovan koji se vraćao do Vojislava – ogromna ropćuća 
senka spram meseca.

Idemo. Kupimo žene i decu i bežimo u pičku materinu 
odavde.

Nemi Vojislav.  Milovan mu je odvalio šamar.
Idemo.
I trčali su kroz pesak, teško, ka svojim ženama; ka svojim 

ženama sa noževima u rukama.
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ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ НЕСТАО

1.
Александар је постао невидљив. Додуше, нису га ни 

раније много примећивали, али су га, барем, могли видети, 
чути, опипати и оњушити. Тог јутра, једанаестог фебруа-
ра у седам и четрдесет, Александар је схватио да га његови 
суграђани више ничим не региструју. То је закључио из низа 
узастопних ситница које су се, све заједно, врло брзо претво-
риле у недвомислени доказ његове невидљивости. 

Најпре су му пред носом залупили улазна врата згра-
де. Комшија, чије име није знао па га је за себе звао Црни, и 
његова кћер, као и увек, спуштали су се степеницама испред 
њега, весело ћеретали, отац је носио својој кћерки школску 
торбу, а лепо сређена дванаестогодишњакиња весело је  ска-
кутала: час степеник унатраг, час два унапред. 

Губио их је и поново хватао у видокруг ритмом степе-
нишних низова и плитких одморишта са светларником. По 
логици зграде у којој се станари међусобно јављају, али не 
заустављају нити се питају за здравље, чињеница да нису 
били окренути једни другима лицем била је довољна да се 
ни не поздраве. 

Отац и кћер прошли су кроз унутрашња, двокрилна, 
стаклена врата, крило се уз шум зањихало и стало, кћерка 
је, по утаначеном ритуалу, пристисла дугме на зиду, тихо 
зујање је потврдило да су спољна врата откључана и отац је 
снажно повукао масивно крило од тешког стакла пустивши 
девојчицу испред себе. Потом је сам изашао, пустивши да 
крило тресне баш испред Александровог носа. Александар 
је отворио врата и изашао на рески фебруарски ваздух. Отац 
и кћерка лагано су корачали према паркираном аутомобилу, 
Александар се запутио у супротном правцу, према пешачком 

чедомир јаничић  

човек који је нестао
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прелазу. Успут је на сату-датумару-термометру постављеном 
изнад врата апотеке сачекао да се појави температура. Било 
је минус три. Већ је заборавио оца, кћерку и врата. Било је 
црвено светло и на тротоару је чекало доста света. Нико га 
није ни окрзнуо погледом. Зелено светло је покренуло масу 
у оба смера и нико се није сударио са њим. Сви су ишли по 
непогрешивим путањама не гледајући га. 

Онда је наишао на свог познаника. Познавали су се тако 
што би се јављали један другом на улици и, у малобројним 
приликама када нису имали куд, питали би се за здравље или 
коментарисали метеоролошке прилике. Александар је био 
метеоропата али није волео о томе да говори. Уосталом, било 
је свега минус три, дан је био ведар, а биоритамска скала у 
стабилном успону. Александар је заборавио како се тај његов 
познаник зове. Личио је на прасе, па га је за себе звао Прасе. 

„Ох, Прасе”, помислио је.
Прасе је гледао у свој мобител, журно наступао улицом 

и дебелим палцем шарао по екрану. Прошао је поред Алек-
сандра замало га не срушивши. Александар је осетио коктел 
мириса зноја и мемле у ветрићу који је Прасе оставио за со-
бом. Као све тешке ствари које се брзо крећу.

„Ох, добро је”, одахнуо је Александар. 
На пространом тргу поплочаном сивим гранитом угле-

дао је групице људи које су се кретале у различитим прав-
цима. Када се нашао у жижи свих ових, вољних, кретања ‒ 
негде баш испод уличног сата ‒ Александар је схватио да не 
корача у истој димензији са другим људима. Имао је осећај да 
је опкољен зидом од огледала и да је заштићен истовремено 
од додира и погледа. Није ни морао да проверава. И да се 
спотакне и падне глумећи срчани напад, нико му не би при-
шао. То ништа не доказује, као што ни шкрти поздрав на који 
нема одговора ништа не доказује. Али Александар је знао да 
је готово. Људи су престали да га примећују. Додуше, он њих 
јесте примећивао али све више као сенке, као дводимезио-
налне исечене силуете, као покрете... 

Александар је ишчезао са радара човечанства и то му је 
постало јасно баш тог фебруарског јутра на минус три.
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2.
Драгољуб је на телевизији, Јутарњем програму, стрп-

љиво чекао да угледа назив свог града и температуру за то 
јутро. Његова жена је кувала кафу и живо се препирала с 
њиховом дванаестогодишњом кћерком око гардеробе за 
школу. Кћерка је маукала да је у школи претопло и да су 
лаке крпице које је спремила и на које се спремила, сасвим 
довољне и прикладне за фебруарски дан. Драгољуб је рутин-
ским покретима везао машну када је схватио да је промашио 
појаву свог града. Подигао је браду, дужи крај кравате про-
летео је испред његовог ока, нешто је помислио и готово. 
На екрану, испод насмешене водитељке Јутарњег програма, 
већ је био неки други град са својом температуром. Ништа, 
сачекаће да се све понови и тако укруг. Почињале су вести и 
градови су нестали. Месната избријана лица политичара у 
тоталима смењивала су се на екрану уз радиофоничан глас 
спикерке неодређених година старости.  Жена и кћерка су 
се и даље препирале. Очекивао се његов глас који је требао 
да одлучи о гардероби дванаестогодишњакиње која иде у 
школу аутомобилом свог оца једног фебруарског дана, „за 
ово доба године” чак и топлог. Вести су потрајале. Било је 
доста домаћих бламажа, а и железничких несрећа, снежних 
олуја и потреса свуда по свету. Водитељка је најзад прозва-
ла девојку поред синоптичке карте. Европски континент 
су шарали жућкасти и плавичасти облаци изотерми. Наша 
земља је била светложута, а претећи плави фронтови са за-
пада расплињавали су се далеко изван наших граница. Карта 
је затим попримила изглед хоризонталног рељефа читавог 
региона са градовима и једноцифреним бројевима, изузетак 
су била сунчана места на мору са двоцифреним температу-
рама. На крају се појавила мапа наше земље. Уз Драгољубов 
град била је тек пројектована највиша температура за тај 
дан. Мораће да сачека наставак Јутарњег програма и градо-
ве са тренутном температуром. Жена и кћерка су сада већ 
биле изван себе од беса. Свака је хтела оно на шта друга 
није могла да пристане. Зазвонио је телефон. Чуо је мумлав 
глас кћеркине другарице и слушалица му је излетела из руке 
у кћеркину покретом који није успео ни да региструје. На 
телевизији је поново промашио свој град. Ништа, рећи ће 
минус три. Толико је у суседству. Кћерки је рекао да се обуче. 
Обући ће и своје крпице и оно што је жена била замислила. 
Носиће пуну опрему напољу, а будући да је редар и да неће 
излазити, крпице ће доћи до изражаја у прегрејаној учиони-
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ци коју нико не проветрава до међусмене. Изгледало је да су 
обе задовољне. Силазио је са девојчицом која је скакутала по 
степеништу када је на спрату изнад чуо откључавање врата. 
Није волео да се јавља никоме у згради и мало је пожурио. 
Кћерка је прескакала по два степеника, али се и враћала ско-
ком унатраг за један. Врата изнад су се отворила и чуо се на-
тегнути кашаљ. То је био знак да пожуре јер се ни њему, звао 
га је Бели, није дружило по степеништу.

„Ох, Бели”, помислио је Драгољуб.
Кћерка је брбљала о школи, својим другарићима, кли-

залишту, екскурзији... Драгољуб је чуо Белог на одморишту 
изнад своје главе. И ако подигне поглед видеће само његову 
ципелу, можда и ногавицу панталона. Али морао је да од-
ржава ритам. Није се плашио да би Бели могао да пожури. 
Али није ни успоравао. Мала је почела да прескаче по три 
степеника. Онај један унатраг се срећом изгубио и брзо су 
стигли до приземља. Изненада се кћерка вратила до поштан-
ског сандучета. Драгољуб ју је нестрпљиво позвао и махнуо. 
Притрчала је са флајером и загушљивим мирисом штам-
парске боје. Бели се појављивао на последњем одморишту. 
Фијукнула су двокрилна врата према излазном степениш-
ту. Кћерка је већ притискала тастер и чуло се тихо зујање. 
Драгољуб је повукао тешко крило излазних врата и обоје су 
већ били на фебруарском мразу када су иза њих врата метал-
но одзвонила.

„Ох, добро је”, одахнуо је Драгољуб.
Не осврћући се прилазио је аутомобилу у ком није било 

ни капи бензина. Мотаће се око браве неко време, рећи ће 
малој да не може да откључа врата од мраза и кренуће према 
семафору. Белог није више било на видику. Збуњено и срет-
но, још увек у неверици, Драгољуб је извиривао иза удаљеног 
угла. Врат му је био прекратак, као да је желео да га продужи 
до зграде преко пута и увери се у чудо: Бели је ишчезао!

3.

Сава је журно грабио према семафору. Заборавио је 
свој у-ес-бе флеш на ком је била презентација пројекта за 
фирму. Десило се нешто што је често сањао. Био је неодевен, 
покушавао је истовремено да се сети где је оставио одећу и 
да се онако наг или само у вешу сакрије од туђих погледа. А 
њих је баш било много. Налазио се усред неког медитеран-
ског, туристичког града, уске улице биле су препуне људи, 
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на пјацетама, под сунцобранима, гости су лежерно испијали 
своја пића и јели сладолед, дворишта су врвела од поцрнеле, 
босоноге дечурлије и праља које су качиле веш. Сава се наг 
припијао уз хладне камене зидове кућа, скривао иза канти за 
смеће и паркираних трицикала са празним гајбама из продав-
ница мешовите робе. Заборављао је упорном прогресијом, 
нико није обраћао претерану пажњу на њега и то га је још 
више збуњивало. Уопште, никоме није стало да ли ће се или 
можда уопште неће сетити где се свукао, а заборав који се 
ширио на општи ментални план утолико што више није 
умео ништа сувисло да каже ни да помисли, претварали су га 
у ствар, или још горе, невидљиву ствар. Та гунгула у којој он 
није постојао ни као узгредна тема, уз његов страх да ће сви 
ипак некако схватити да је наг и да ће, на крају, завршити у 
затвору јер нема документа, нема никога да сведочи за њега, 
плашила га је највише баш тим одсуством: себе у њој и ње у 
себи јер више није могао ништа ван свог страха да разуме. 

Сава се из тог сна будио без панике. Отварајући очи 
изговарао је своје име, сасвим сигуран да заборав из сна 
није директно, већ посредно упозорење и да има везе са не-
чим што би аналитичари повезали са његовим детињством, 
мајком, стилом дефекације или тако већ нечим о чему Сава 
уопште није ни размишљао. 

Устао је, обавио све у купатилу, обукао се и изашао на 
минус три. Једноличан пут преваљивао је превлачећи прстом 
по тач скрину мобитела. Вести, рекламе, поруке, све је брзим 
покретима мењао на екрану осветљеном лед сијалицом фе-
бруарског сунца. Прошао је поред ружне сиве зграде из које 
су испали човек и девојчица, чуо је тресак врата, па наново 
шкрипање и опрезни излазак још једног човека. Деловало је 
да се избегавају. Онај други ког често виђа и повремено му се 
јавља, затечено је погледао у његовом правцу, спустио главу 
и пројурио. Тај баш има проблем с људима. После семафора 
као да је некуд нестао. Сава је извивши врат покушао да види 
где је, али човека није било. Нестао.

На послу је отворио лаптоп торбу и схватио да је флеш 
остао код куће на столу. Јоше боље: на веш машини.  Старао 
се да га не заборави, свуда га је носио са собом, из страха да 
га не заборави чак ни судове од синоћ није опрао, облачио се 
једном руком, ушао је још једном у купатило да провери свој 
изглед, помокрио се и... 

Неће закаснити. Имао је доста времена. Враћао се кући 
истим путем, превлачио прстом по мобителу, сунце је нешто 
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јаче одскочило али још увек је имао доста времена. Ништа 
се није догодило. Заправо, ова шетња му ионако прија. Није 
много хладно, ваздух је оштар и свеж, сенке спокојно нестају 
у улазима зграда, дрвеће је одахнуло од ноћног мраза. Лепа 
промена уместо загушљиве канцеларијске атмосфере, досад-
них колега, неонског светла, мириса дезодоранса, хартије и 
кафе, хрпе регистратора, фасцикли, компјутерских екрана, 
смеха и сашаптавања, уобичајеног вентилаторског шума 
света који нестаје...
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ПРИЧЕ О МАЛИМ УБИЦАМА 
И ОНИМА КОЈИ ИХ УБИЈАЈУ

La Moule / Cette roublarde a évité la moule de la société.
Elle s’est coulée dans le sien propre.

D’autres, ressemblantes partagent avec elle l’anti-mer. 
Elle est parfaite. 

Marcel Broodthaers

Дагња/Тај паметни створ избегао је друштвени калуп.
Изливена је на своју руку.

Други налик њој деле с њом анти-море.
Она је савршена.

Марсел Бродерс

УБИЦА ЛЕПТИРА, За Лиду

Она каже: „Колико сам само трчала за свим твојим 
лутањима!”

„На крају сам ти ипак побегао, зар не?”, питам је и смејем 
се њеним комичним покушајима да дође до даха.

„Добио си оно што си хтео...”, поче, али не издржах: „Не, 
баш обрнуто, бежао сам од тебе која си ловила моје жеље и 
окрутно им откидала крила, таква суровост која је само део 
игре може бити  безазлена само у детињству.”

„Били смо краљ и краљица...”
„Никада нисам био твој краљ.”
„Хтео си то да постанеш, замало ниси умро покушавајући.”
„Отрезнио сам се и отишао на другу страну...”
„И оставио ме... Твоју краљицу...”
„Није ме брига!”
„Остала сам заувек девојчица у хаљиници, убица 

лептира...”
Девојчица у светлоплавој хаљини, сламнатом округлом 

шеширићу, црвенокоса, пегава, засмејана, трчи и маше мре-
жом за лептире, хвата сваку моју реч, пажљиво је вади и бол-
но, о како болно, откида јој крила!!! 

Она потрча пољем маслачка дижући облаке слепих 
кресница за собом. Смех и трчање ‒ њена слика из тих дана.
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Довољно је да заклопим књигу сећања и сва моја туга 
ће ишчезнути.

Никада није била моја краљица! Била је недостижна. 
Поверовао сам – што је, мислим, природно – да нисам онај 
прави. Све је врвело, као што и сада врви, од самозванаца, 
фалш краљева, лажљиваца... Нисам хтео ни да помисли да 
сам такав.

„Какав?”, упита и озбиљним плавим очима заустави мој 
покушај да и овог пута весело одлетим у недођију од једног 
дана. Те очи више нису биле детиње.

„Никада нису ни биле”, загонетно рече. 
Довољно је, рекох, да заклопим ту проклету књигу.  

Она сигурно нема вампирске зубе. Могу после слободно да 
прошетам улицама које се пресецају под правим углом, сто-
га делују строго и разумно. Могу лако да је заборавим. То је 
предност мојих сто осамдесет година...

Само када су тешки кишни дани, када је прохлад-
но почетком јесени, дозвољавам ти да се јавиш, девојчице. 
Похватај тих пар залуталих лепитира-вампира, поиграј се 
кидањем тих бесмислених, шарених свилених опни, нека те 
лепљиви прах с њих на твојим малим, грубим прстима теши 
до следеће јесени...

Ох, кад бих само то могао! ... 
„Али ја сам само једна мала, у телесном развоју, заоста-

ла девојчица са мрежом за лептире. Разумеш ли шта ти го-
ворим?”

Истина, она више не седи у свом тршчаном газибу, не сви-
ра више ону њену лауту, не дозива ме нечујним гласом ниот-
кудног ветра. Али за њен тужан живот не осећам баш никак-
ву одговорност. Ни жаљење. Никад нисам пожалио краљеве и 
краљице убица лептира. Ни они мене нису никада пожалили. 

„Мој свет је свет без самосажаљења”, рекох трудећи 
се да својим речима дам чврстину коју нигде у себи нисам 
осећао, „Окружен сам хуљама и беспомоћним мекушцима. 
Као Хамлет.”

„Ох, не, никако Хамлет”, рекла је смејући се. 
Хамлет је мали нарцис који није имао храбрости да се 

сам утопи па је послао своју драгу да то учини уместо њега. 
Превише сличности? То сам и рекао. 

„Изненађује ме да то спомињеш!”, примети нешто 
слабијим гласом. До сада је викала као да сам глув.

68Д
О
М

Е
Т
И



„Ништа нисам рекао”, рекох збуњено, а онда се сетих: 
„Ох, па наравно, ти чујеш и моје мисли!”

Она је убица лептира, изненада ми сину. Сажаљење 
дозива њену малолетничку претећу појаву са оном злокоб-
ном мрежом налик на кукуљицу средњoвековног монаха. 
Девојчица сва шарена као воћни сладолед носи нешто тако 
ружно и сиво као што је та мрежа...

И таман што ми мисао обујми реч „ружно”, мрежа 
фијукну и помеша моје удове и крила у сапети згужвани 
завежљај.

А онда је из сивог, октобарског неба почело да испада 
нешто налик на ледене крљушти, као да је неко извадио све 
рибе из океана и кренуо да их спрема за гозбу. Киша се за-
тим прибрала и стала да пада густим безбојним капима. Рибе 
су запливале ваздухом. Трава је пребледела као да се по њој 
просула нечија старост. Обриси тужних духова помаљали су 
се и нестајали под велом кише.

Ту се батргах још неко време онако мокар и без крила, а 
онда угинух. Неки гадан инсект, трчећи до првог склоништа, 
обрадова се изненадном оброку. Успут, та бештија прекрати 
моје немуште муке.

УБИЦЕ ДЕЧИЈИХ ОСМЕХА, За Лакија

Мали џепарош Лаки. Протувица, шерет, подваљивач. 
Брзноги, брзореки, брзоживући мали Цига, црн као тигањ, 
крупних, лепих паметних очију. 

У школи се трудио да са свом децом буде добар, по 
пљуску би трчао до другова који нису били тог дана у школи 
због болести да им покаже шта су ново радили и шта ће има-
ти за домаћи задатак. На заједничким фотографијама увек 
је био поред неког друга кога би присно загрлио и насме-
шен у објектив камере остављао скромни доказ да се нису 
сва дечија срца временом охладила. А хладнела су, од првог 
до осмог разреда, то се могло видети по лицима тих малих 
успешних и неуспешних снобова. Само је Лакијево срце оста- 
ло исто. Онда су га избацили из школе јер је кварио омла-
дину. Као Сократ. Понекад би направио авион од папира и 
хитнуо га усред часа јер није могао поднети смрт ни у себи 
ни око себе. Постоје неки (само неки?) часови у школи који 
су заиста нешто као генерална проба за умирање. Баба га је 
уписала у вечерњу школу. Отац му је давно умро, мајка се 
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преудала, добила нову децу, а очух га је тукао за сваку ситни-
цу. Ипак, волео је смех, имао петице из ликовног и физичког, 
његове идеје на маскенбалима увек су биле награђиване. У 
вечерњој школи је брзо пропушио, почео да пије и глувари са 
старијим друштвом познатим полицији. Очи му више нису 
биле веселе. Обузела их је непробојна скрама оне страшне 
дечије суровости која долази од животних демантија, уза-
лудног куцања на врата која се не отварају. Није више сли-
као, није више вежбао на вратилу и разбоју, није се више ни 
смејао. Срео сам Лакија, седео је поред киоска с новинама. 
Памтим још увек његов угашени поглед на ком су тињали 
последњи остаци патње, изгубљености и неиземерне туге. 
Од тог погледа остао сам без речи, ништа нисам могао да 
учиним осим да му се јавим климањем главе. Ништа нисам 
учинио за тебе, Лаки. Опрости ми! ... 

На град који није могао поднети Лакија једног дана 
стуштила се правда у облику гашења фирми, отказа, бру-
талне тајкунизације, рушења заштићеног урбаног језгра и 
деложације дужника који сами нису никоме опраштали ни-
какав дуг. Ту правду Лакијеви џелати назвали су гвозденом 
логиком историје, сударом континенталних плоча епоха, ду-
хом новог миленијума и сличним бесмислицама. Наравно, 
нико се није освртао на изјаве тих детеубица – убица дечијих 
осмеха. Ни неће. Збогом, Лаки.

АНТИ-МОРЕ, за крај

Нико га није научио да себе сазда у таквом облику. Ње-
га су обликовале негације. Меке моделације долазиле су од 
пријатељских „не”, оне оштрије откидале су му делове тела 
као сечивом скулпторског длета које га ништа није питало.  

Своја анти-лета проводио је на анти-мору. Тамо је дрхтао 
од зиме у плићаку и лагано улазио све дубље док су га по сто-
маку обливали анти-таласи. Сви његови другови ускакали су 
нагло, трчећи кроз плићак и урањајући у анти-воду. После би 
га прскали, он би се бранио испруживши руке пред собом као 
да се брани од паса. Потом би плутао и пуштао да му анти-
море улази у уши. Био би глув за све осим за потмуло брујање 
свог крвотока. Поглед на анти-небо плашио би га више него 
дубина анти-мора. Плашио се да се свет не окрене као пешча-
ник, да не одлети и потоне у анти-небо.

Кад год би се нечег плашио, морао је да замисли догађај 
који је доводио баш до тог страха. Кугла би се окренула и сав 
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свет би летео у неуредним ритама свог насумичног постојања 
према том другом, неугаженом, девичанском плаветни-
лу... Чезнуо би за смрћу као што су други дечаци чезнули за 
заљубљеношћу. Делио би, на површини тог анти-мора, своје 
снове са анти-јунацима своје маште, призивао име оне која је 
у тачки пресека два света: овог, плутајућег и оног, у који тек 
треба да утоне. Она је тамо насмешена стајала као какав анти-
смисао његовог живота.

„О, кад би ме само нешто повукло у дубину и обесмис-
лило ужас који осећам пред овим анти-небом над собом!!!”

Спасоносних руку или раља, на жалост, није било. Плу-
тао је својим анти-морем сигурно и непотопиво као комад 
олупине.

Пустио је време да тече слободније, у млазу које није 
везао ни за једно своје искуство. И оно је истицало, он је плу-
тао, анти-море се никада није излило у анти-небо. 

„Како је то дивно!!! Како је дивно плутати у вечитом сада 
где си мртав, где си жив, где је још много тога пред тобом!”

Онда би га повукли за ноге, наскочили на његов стомак, 
а кикотање би се изгубило у клокотавом звуку безбројних 
мехурића од смеха под водом....
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slađana šimrak 

nedovoljno za smrt  

NEDOVOLJNO ZA SMRT

Pojedi tu grudvu odmah, raspali vatru.
Gledaj kako, naočigled straha, nasrćem
na more, odjekujem.
Otisci kojima se nadaš nisu moji.
Mene će ubiti živi, prokrvljeni 
pikseli, grob će biti privid izvesnosti.
Pre kraja ću reći: daj mi paru
a ti mi navuci Bratz helanke
kužnu krpicu ostavi za bolnicu
i plati. Izdašno, izlišno,
kao da džabe idem.
Ostavljam ti tri mala sleganja
ramenima. Hoćeš li se, preko njih,
raskiketiti?

BEZ PRETERIVANJA

Svemir, pa to nisu mravi. Uskočiš 
u njega neprimereno, nenajavljeno,
ne puštajući zaustavnom putu da 
useče tragove kočenja. Neprekidan je,
ali zašiljen. Razuđen. Zvučan. Vodostajan
i vodootporan. Svemir je rege. On je
jaje u čeličnoj ljusci. Jaje oportunizma.
Jaje koje rodi četvorke i nijedna od njih
ne zna koliko Zemalja staje u jednu oluju
na Jupiteru. Prizemlji se u njemu. Nakapaj
u oko supernovu. Ispiški mikrokosmose.
Ako ti kažem da si jedan moj,
hoće li mi od tebe ostati samo
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luknje u snegu
ili ćemo pazariti plac na Mesecu,
39.99$ jedno jutro?

NA CRVENO SLOVO
I’ve got an itch to scrath, I need asistance

Eksiram kafu ne znajući da je crvljiva.
Raspem po kostima. Ne škakljam ih spolja,
rđaju. Za stolom pored sedi usamljena koka,
prodaje se za kroasan, kida ga i skreće pogled.
Čujem švalere kako, iza vunica, viču: 
Riba nije meso, riba nije meso!
Riba je kramba, kaže T.
Vetrim njihove prevare dok gole, pred
zidovima dece, izgledaju nečovečno.
Gledam koku i pirim u Kolu.

Sutra prosipam kafu, po svoj prilici
neverna, i sterilna, kao kakva naliv-ljubavnica,
creature of the night.

KROZ RENDE

zavukla si me u paragrafe i tačke
prebila mi glas 
uništila omiljenu fleku
odsanjala noć kako svršava na jastuk
pustila trbuh da klija
presekla vrpcu
izvagala plač
počastila me lošim prvencima
usisala celu u inkubator
ispalila
otkinula crven pupak
i spalila ga da pobeli
ljubeći zadnjicu
sigurna da ne želiš žene
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KRANOVI U MAGLI

Crvena svetla rastaču se u žute oči,
izvedu flik flak iza gelendera, vrisnu.
Negde u Gentu, Đole rasipa poljske 
prostore po minskim poljima. 
Kušaj, ćuti. Operi čašu posle ljubavi. 
Uguši one mačke, prvi put kada spaziš
da gmižu po stepeništu i svakog trećeg 
trenutka, kao samoobmane, izgube boju.
I ovaj Božić nosim na guzici.
Narušena analitičnost gubi mi 
ponedeljke i srede. Tim danima je,
po dogovoru, matematika posna,
pa sednem i brojim neodlaske u
Sarajevo. Baškarim bubreg  i trljam 
oči dok ih ne isteram, samo da 
izbegnem kranove u magli. Ruku mi 
sa lica sklanja medicinski tehničar. 
Udari me iglom po fakirskom 
guzu i odlazi, ali čeka na svakom koraku.
Čeka, fakinčić. Nanišanimo dlanove.
Raziđemo se u vatrometu. Oprostimo.
Đole, koliko peče belgijska čokolada?
Mogu li se sklupčati u n-dimenzionalnoj lopti?
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danilo lučić 

limbičko-neokorteksni konsenzus  

LIMBIČKO-NEOKORTEKSNI KONSENZUS

mali od strica se najzad zaposlio. služba laka, plata sigurna.
o propasti vizantije i vranja

pravi klik
tastaturu u ženku
& vice versa

mom životu, u svim nijansama somota

za nigde te ja pitam, budalo!

ovaj se manevar istrošio (u) lučiću
kraj će uskoro. nedelja. i dan za kupanje.

astrologija poezije je neumoljiva:
uskoro će se najbliže približiti apsolutnom tekstu
a posle toga i apsolutnoj umetnosti

zašto ovaj čovek s puškom stoji kraj bunara
zašto čuva bunar
šta je u bunaru

prepuna me je ova soba

kolac u šezdesetosmaškim procesima
muzicira po mojim crevima
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klinci znoje majice u šutkama
koje su im majke peglale
Pank je mrtav.

neobično nadahnut i bolestan
u ovo letnje svitanje

POLICE ZA TEKSTUALNE OBJEKTE

a bila je užasna ta zima u njenoj hladnoj sobi
goli podovi i sirotinjske žarulje

u mom srcu raste neka kost
ili se sebi udaljavam od kože

ćerka dao ime berlin

laž čuvati u ulju da ogrezne
cviliš kao mišja smrt

gde živiš sad? tu? a kako živiš? ne mogu više

ne sklapati čeljusti još
čim nađem akta o nutrini

pred tobom leži gepard u otvorenom kavezu

EXPORT BRENDIRANIH REFLEKSIJA

tugovanko moja vrati mi se
srž od srži / istina od lepog
kud ću bez tebe

u crvu jabuka
pisanje ukočenim vratom

brini o meni
budi o meni
kost o meni
danilovog oca pismo o meni
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rogovi što veselo pevaju o mom plemenu
o drveću punom mojih prijatelja i rođaka

spuštaće ih lagano na dlan
na dan na san na gram

Lezi ranije. Dobro se naspavaj.
Sutra će rat.

KULT ŽANROVSKIH PREZUPČENJA 

moj otekli stomak sa kojim se vučem naokolo
karlica mi krcka dok se razmiče, ne mogu sto-
licu da kontrolišem skotan i bremenit, pod re-
brima mi počinje da diše neka nova estetika

slika se izgubila
razaranja šiljaka

vrište veštice vešto;

a ja sedim ovde sam u kini
špijunka mi je prazna i vidi se unutra
gas u mleku

torzom gnjecavim od strasti

Krilati duh Nikopolisa 2.0
5 cm od asfalta instalirana armatura vazduha

UGOVOR O INTERPRETACIJI SA ILI BEZ BENEFITA

Ali biće još karavana da se na njih laje.

#KOSMET ‒ kada razgrnete dublje slojeve 
mestimično počinju pikseli da pucaju

prišao sam da vidim da li dišu onda
izvadio pištolj i opalio još po jedan metak 
u reči andergraund i alternativa
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Koliko imam vremena da mi se ubrizga nov grad?
napokon mi je dodeljena žena sa vulvom koja je odgovarajuća

politikansko korekturni govor
ja bih ga jebao 

milozvučja puna krckanja lobanja
kao recimo – istina i zakon

Pesmo! ti pravljenje grimasa od reči
tkanje hijeroglifa
zaludna mistrijo
dobra samo kad nam izmičeš

DRUGOSTEPENOVANJE MOGUĆIH ŽIVOTA

ližemo tetovaže mitologija 
tvoj hrist je ekspozitura d.o.o.

koračam od smisla sa pijavicama na slepoočnicama
nasmejana sam na divove
uplašena tišinama muzeja

ne umem da se nasmejem cveću / ne umem da ispeglam 
                                                                                ručni sat
ne umem da zadovoljim ručak / ne umem da udenem konac 
                                                                          kroz ključaonicu

slabo ćemo bilo šta sa stihom ako nije fitilj bombe

od misli privrednika poezija:
neorasformacija, nadrestruktuiranje, postpredstilističnost

Darko Pančev Pijemont?
poslednje lepo što se svima dogodilo
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LIRICOPUZZLE ZA RAZLIČITO MODELOVANE

kao zapaljen univerzitet ili biblioteka
kao sin na slavi sa buttplug-om

suficit promašaja na margini
tačke na mapama su boginje

tekst je redovito nezadovoljan zadovoljenjima zadojenosti

daću im džojsa da se rešavaju 400 godina
IX zemaljski kongres činovnika
a meni nešto došlo smešno od svog tog brašna

olimpijada kiborga na tržištu rada
twitter ilijada

patim od vodostaja
kukavički strah od nepažnje čitalica

da se iskupimo u ludilu pa u kontraofanzivu
afera sokal kontaminirala kur’an na prvi maj
ništa mi ne veruješ a ja bih te rado oknjižio
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marija pavlović 

imperativi  

IMPERATIVI

Odvrni šraf hardvera 
koji upravlja tvojim osećajem straha.
Sažvaći taj užas i 
kreni da padaš ka 
najmračnijoj dubini sopstvenog softvera.
Siđi u svoj pakleni Tor brauzer 
i suoči se sa govnima i grebanjem 
devijantnog binarnog koda.
Pljuni čipovima u rigidne ćelije 
i zaurlaj im melodije 
nekog meditativnog sranja 
koje je okačeno na Jutjubu 
za pospešivanje koncentracije.
Da bi postao kiborg,
moraš položiti test!
Moraš napraviti palačinke za ceo kolektiv 
i posejati crv sumnje sebi u optimizam.
Moraš naučiti da se ne budiš zbog kobila noći 
već da uljem podmazuješ pokretljivost svojih zglobova.
DOSTA JE BILO OKOŠTAVANJA!

JEDNA PESMA, JEDNA ŽELJA

Da si pesma, gde bi te puštali?
U liftu? Vozu?
Na sahrani? Svadbi?
Tokom poziva na čekanju?
Ili si tema Super Maria?
U seks šopu? Igraonici?
U zamagljenim hodnicima sužene svesti?
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U kloaci voajerida, 
unapređene verzije robota iz Galaksije Tantrum?
U naletu besa? Menopauzi?
U reprizi ekranizovane crte lica 
koja kroz 45 epizoda opisuje uzroke i posledice 
promena na koži uzrokovane gravitacijom?
U pauzama za ručak na Vojnomedicinskoj akademiji?
Kao saundtrek u romantičnoj komediji o dvoje ljudi 
koje je spojio zajednički devijantni fetiš prema pucanju balona?
U rialitiju koji prati život 
depresivnog reditelja filmova na temu seksploatacije?
Ne znam.
Mogu li da zamenim pitanje?
Možeš, ali onda ne možeš dobiti više od 7.
U redu je.
Mogu da živim s tim.

NE KRADI

Smrdljivom si se poslu predao, konjokradice.
Pre ili kasnije, ugazićeš u konjski izmet 
i on se sprati neće sa tvojih ogrubelih peta
koje nisu čule za kamen
spoticanja o higijenske smese
što se u beskrajnim reklamnim blokovima smenjuju 
estetikom mentalno zaostalog robota
starije generacije.
Na magarca sa konja pređi 
i baci se donkihotovski na poeziju
svinjskih iznutrica
samo rima njihovih vonjeva
dozvoljena je,
sve ostale su kič.

PODELI SA PRIJATELJIMA

Sadržaju,
nekad si popis na kraju knjige bio
nedužnih poglavlja jedne literarne celine.
Nekada si na nalepnicama upozoravao 
na emulgatore kobnije od rokova prošlih.
Sada se deliš po zidovima trošnim
profila mreža socijalnih slučajeva
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i iz napetih žila se trudiš da postaneš viralan.
Kao da se seksualno prenosive bolesti ne bojiš.
Postao si kurva* sadržaju, 
podilaziš senzaciji i smanjenom opsegu pažnje
a držiš se priče da si pretenciozan smisao 
što za samoaktualizacijom vapi.
Kurva* si sadržaju,  za to ti se mora čast (p)odati!

*Kurva je, naravno, kompliment.

NEGA TELA

Uzalud mažeš jeftini preparat sa lažnim Q10 obećanjem
Bolje uzmi antipsihotik ili sedativ
da preduprediš taj faktor
koji stvara bore na tvom licu
zbog facijalnih grčeva koje praviš,
agresivnih epizoda ili
dok napregnuto razmišljaš o smislu,
misleći da kontrolišeš svoj tok misli
više od šećera koji si uneo u organizam.

SVE JE U REDU

U suštini, bilo joj je hladno u snu. Ali to je u redu. Noći još 
uvek nisu bile ledene, ali su ipak bile noći, a one su uvek hladne 
kad si u REM fazi. Kad si u dekadentnoj PMS fazi. Kad si u fazi 
krize identiteta pred zoru.

Sanja

Vrata
Jedna od stotine vrata u prizemnom tornju
Otvore se jednom
Mitološki ekvivalent ljudskog bića u vidu himere gviri 

unutra, spazi raj.
Prođe opet, pokuca, uđe.
Igra, peva, raduje se, urliče.
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Dođe opet, kuca, uđe, vrti se okolo, egzaltirana.
Dođe opet, kuca, uđe, postaje sumnjičava da je neko 

posmatra.
Dođe opet, kuca, uđe, okreće se besno oko sebe pokušavajući 

da uhvati pretnju.
Dođe opet, kuca, uđe, uvređeno se vrti što neko može da 

pomisli da nju može nešto da prevari.
Dođe, opet, kuca, smeška se lukavo, crta skaredne stvari 

po zidu, polne organe, osakaćena tela i masne psovke ružnim 
uznemirenim rukopisom, kukavički pobegne.

Dođe opet, kuca, uđe, popiša se na drvena vrata, koja mogu 
da upiju smrad.

Dođe opet, kuca, uđe, posere se i razmaže svoja govna po 
svemu, uz nekoliko krvavih tragova od raspuklih hemoroida.

Dođe opet, kuca, uđe, vandalizuje biljke postavljene svugde 
po prostoru.

Dođe opet, kuca, uđe, demolira sve, slomi prozore, uništi 
nameštaj, vandalizuje umetnine.

Dođe opet, kuca, zapne, vrata su zatvorena.
Kroz prozor vidi demoliran prostor.
Dođe opet, kuca, zapne, vrata su zatvorena.
Kroz prozor vidi da se prostor regeneriše.
Dođe opet, kuca, zapne, vrata su zaključana.
Gleda kroz prozor prostor koji je sve lepši. Pih, zabole je.
Dođe opet, kuca, zapne, vrata su zaključana.
Drmusa ih besno, pokušava da uđe na silu. Očajnički ide od 

vrata do vrata, u krug, do mentalne upale. Prostor se pretvara u 
fantazmagoričnu estetsku misao.

Dođe opet, kuca, zapne, vrata su zaključana.
Plače što ne može da uđe.
Udara glavom o taj zid koji ne može da probije. Riče i 

zapomaže.
Budi se, žedna je. Iz ranca koji je grčevito stezala vadi fla-

šicu vode, pije, smiruje otkucaje srca, briše čelo, vraća se nazad 
u dremež, srećna što je brzo osvestila da je ta nelagodnost samo 
košmar.

xxx

Kasnije tog dana, u beleškama u telefonu pronašla je jednu 
koja je nastala pre nekoliko godina koje iz ove perspektive deluju 
kao vremenski i kontekstualni eoni. Ova beleška je izgledala kao 
neka arheološka iskopina nekadašnje visoko razvijene civilizacije 
života. Tada je, zatočena u sopstvenom besu u predgrađu Liona, 
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bez interneta, mirno ključala i čekala osobu koja se do tog 
momenta možda i mogla nazvati njenim partnerom. Kada sada 
razmisli malo bolje o tome, upravo to veče je možda i dovelo do 
toga da večeras bude u redu. Nakon te večeri je definitivno rešila 
da se nakon završenih studija ipak vrati iz Francuske u svoju ze-
mlju. 

Flešbek činjenica 1: Bila je u predgrađu Liona bez interneta 
i mogućnosti da dođe do grada jer je poslednji dostupni prevoz 
bio satima iza nje.

Flešbek činjenica 2: Tu se našla na njegovo insistiranje da 
po dolasku iz Pariza odsedne kod njega, iako je njen predlog bio 
da iznajmi neku jeftinu sobu preko airbnb-a, neku bliže centru, 
upravo iz razloga što nije htela da zavisi ni od koga niti da mu se 
nameće.

Flešbek činjenica 3: Pola tog dana su proveli šetajući gradom 
u neprijatnoj tišini. On se očigledno durio iz nepoznatog razloga, 
pa mu je rekla da je možda bolje da se razdvoje bar to popodne, 
jer su sve vreme od kad je došla zajedno i on sigurno zapostavlja 
svoje obaveze, možda mu treba predah od te skučenosti. 

Flešbek činjenica 4: Trebalo je da joj javi pre 4 sata da li je 
nabavio karte za koncert kako bi ostala u gradu ili se vratila kući. 
Na poruke joj nije odgovarao sve do njenog povratka u stan. Javio 
joj se kada se ona već vratila kući da joj kaže da on ipak ide na kon-
cert, ali da je za nju nemoguće da stigne pošto se već vratila u stan, 
a i on je umesto kolima otišao svojim ljubljenim Pegasus bajsom, 
pa ne bi ni mogao da je vrati kući, morala bi sada da dolazi taksijem 
i da se njime i vraća, a to je skupo, što bi to radila.

Flešbek činjenica 5: Jebeni folirant. Sve ovo je banalni primer 
emotivne kazne i vređa njen koeficijent inteligencije. 

Flešbek činjenica 6: Ovo je zaključak izveden iz niza pre-
thodnih premisa koje su sve jasno ukazivale na njegov sve hladniji 
odnos prema njoj od  one večeri i analize njegove ličnosti koja je 
nedvosmisleno ukazivala na to da je evolutivno nesposoban da is-
komunicira ono što zaista oseća, pa to mora da zavije u komplek-
sni amalgam kurtoazije, sumanutih planova i emotivnog i fizičkog 
sakrivanja od njenog prisustva.

Flešbek činjenica 7: To nije plod kulturološke razlike i 
jezičke barijere, to je plod govnjivih birokratskih vrtloga i bodlji-
kavih žica postavljenih na obodu teritorija prosečnog mužjaka i 
ženke navodno najinteligentnijeg sisara.

Flešbek činjenica 8: Bes je prvenstveno osećala zbog toga 
što se uopšte bavi jebenim smrdljivim, muško-ženskim odnosom 
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kao neka bedna klinka, a najviše zbog toga što sedi u stanu bez 
interneta, to jest mogućnosti da komunicira sa bilo kim, konzu-
mira neki sadržaj ili uplati neku sobu i dramatično izjuri iz tog 
iscurelog patetičnog odnosa.

Beleške su joj pale na pamet kao jedini način da na tera-
peutski način skrati vreme koje je odlučila da provede u čekanju 
da se on vrati, da bi eutanazirala taj odnos jednim otrežnjujućim 
razgovorom. 

Bile su to obične crtice, napisane kao neki intimni 
aforizmi, klice ideja i podsetnici na neke usputne scene.

Srebrni letač kod majstora za daske za surf.
Berberin britvom brije mušteriju asocirajući na umetnika 

(Pronaći) Barber shop.
Hladno mi je, ali nemam mamurluk. Previše sam popila za 

večerom.
Obey ispis na glavama stilizovanih hipstera u potrazi za do-

brim provodom sa kačketom Marvel.
Komunikacioni problemi su baza svake komunikacije.
Ipak je problem u meni – ja sam sociopata, to je sve. 
Sojino mleko je snob. 
U glavama nestrpljivih roje se ulepljene pčele koje se na psilo-

cibinskim pečurkama valjaju u sopstvenom medu.
Ma šta se ja preispitujem zbog jebenog mizogena, nikada mi 

nije lizao pičku, tad je već trebalo da mi bude jasno.
Erudicija je cicija. 
Neke stvari razumeju samo ljubitelji MAC kozmetike.
Nije se valjda naljutio što sam mu prigovarala što smo celo 

veče proveli sa gomilom njegovih nenajavljenih kućnih prijatelja. 
Pa bila sam pijana, napaljena i nestrpljiva, to bi trebalo da mu 
laska, a ne da od toga pravi dramu.

Vertikalne bašte su samo pridevski verodostojne. 
Pačvork je tako nezgrapna usvojenica. 
Dobro, možda nije baš morala da priča okolo sredovečnim 

komšijama kako mu je mali kurac. I da mu se diže samo uz gej 
porniće. I da jebe koze po okolnim selima. Mislim, ti ljudi ionako 
ne razumeju engleski, samo ju je zabavljalo da priča skaredne laži 
pred njima. Otkud je mogla da zna da je u međuvremenu stigao i 
njegov otac, profesor engleske književnosti. Nikad ga nije upoznala 
pre toga, nije joj ni pomenuo da on dolazi. Kako je mogla da pret-
postavi da, sve i da razume, stariji gospodin poput njega može da 
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zna šta je fisting koji mu je uz pijani groktaj smeha ponudila? A i 
koga boli kurac za veličinu kurca, da li je realan, nije valjda to?

Sitne fraktalne šare sa greškom kao mreža nepovezanih neu-
rona gospodare mojim snovima.

Da li je meditacija placebo poput ljubavi?

xxx

Flešbek činjenica 9: Te večeri posle koncerta joj nije pružio 
to zadovoljstvo da se posvađaju. Jednostavno je tendenciozno 
došao toliko kasno da je ona, iako budna, morala od intenziteta 
uvređenosti da se pretvara da spava, jer je do tada već pregladnela 
od besa i nije više mogla ništa osim da se pravi da spava, nervozna. 
Bez razrešenja, da pusti bes da se gnoji u sputanosti. Sutradan je 
otišao na posao pre nego što se probudila. Nije se vratio ni pred 
njen odlazak na avion. Ali to je u redu.

xxx

Zvuk koji je blokirao sve ostale zvuke spoljašnosti prekinut 
je nakon stiha „Go to the mountains if you must” kada je podigla 
glavu sa ekrana telefona i izvadila slušalice iz hladnih ušiju kako 
bi videla šta želi žena sa musavim i nervoznim detetom u ruka-
ma iza nje. Bez reči, žena joj je rukom samo umorno pokazala 
da se pomeri napred, kolona se pomerila za čitava dva metra ka 
granici, što bi možda i primetila da nije bila preduboko u sebi. 
Tamo gde je verovala da to pomeranje ne čini nikakvu suštinsku 
razliku, jer će, sve i da uspe da je pređe, i sa druge strane granice 
zauvek biti u redu.
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LOKACIJA: BLUMINGTON, ILINOIS
DATUMI: 11‒13. SEPTEMBAR 2001.
PREDMET: OČIGLEDAN

SINEGDOHA U pravom maniru Srednjeg zapada, stanov-
nici Blumingtona nisu nedruželjubivi, ali zaista imaju običaj da 
budu rezervisani. Nepoznata osoba će ti se toplo osmehnuti, ali 
inače nema onog čavrljanja s nepoznatima u čekaonicama ili re-
dovima na kasi. Ali sad, zahvaljujući Užasu, postoji tema za priču 
koja prevazilazi svaku inhibiciju, kao da smo svi nekako stajali 
upravo tamo i naprosto videli istu saobraćajnu nesreću. Primer: 
Iz reda na kasi u Bervel oilu (što je neka vrsta one luksuzne robne 
kuće Niman-Markus među benzinskim stanicama/prodavnica-
ma mešovite robe – locirana u centru naspram obe jednosmerne 
glavne džade i s najboljim cenama duvana u gradu, ona je pravo 
njegovo blago) između gospođe u kasirskoj kecelji firme Osko i 
muškarca u teksas jakni s odsečenim rukavima kako bi se dobio 
nekakav prsluk kućne izrade: „A moji su ti momci mislili da je to 
sve neki film kao onaj Dan nezavisnosti, dok onda nisu primetili 
kako je taj isti film na svim kanalima.” (Gospođa nije rekla koliko 
godina imaju njeni momci.)

SREDA Svi su istakli zastave. Kuće, firme. Čudno je: nikad 
nikog ne vidiš da stavlja zastavu, ali do srede ujutro sve su već tu. 
Velike zastave, male, zastave veličine obične zastave. Mnogi vla-
snici kuća ovde imaju one posebne iskošene držače za zastave po-
red ulaznih vrata, one za čije nosače su potrebna četiri Filipsova 
zavrtnja. Plus hiljade malih ručnih zastava na štapićima koje se 
obično viđaju na paradama – u nekim dvorištima desetine njih je 
pobodeno u zemlju na sve strane, kao da su nekako sve jednostav-
no iždžikljale preko noći. Ljudi pored seoskih puteva postavljaju 
zastavice na svoje poštanske sandučiće uz bankinu. Na priličnom 
broju vozila one su uglavljene u rešetke iznad branika ili prikačene 
za antenu. Neki imućniji imaju prave jarbole; njihove zastave su na 

dejvid foster volas  

pogled iz doma gospođe tompson



pola koplja. Ne tako malo ogromnih kuća oko Frenklin Parka ili 
na istočnoj strani grada ima čak i džinovske, višespratne zastave 
koje im poput srednjovekovnih barjaka vise niz fasadu. Prava je 
misterija gde ljudi mogu da kupe tako velike zastave i kako su ih 
podigli gore, ili kad. 

I moj prvi komšija, penzionisani knjigovođa i veteran Ame-
ričkog vojnog vazduhoplovstva čija je briga o kući i travnjaku u 
najmanju ruku fenomenalna, ima anodiran jarbol propisane ve-
ličine posađen u četrdeset šest centimetara armiranog betona 
koji se nikom od ostalih komšija ne dopada previše jer misle da 
privlači munje. On kaže da postoje veoma određena pravila po-
stupanja kad postavljaš zastavu na pola koplja: prvo moraš da je 
podigneš do samog vrška jarbola, a onda da je spustiš na njegovu 
polovinu. U suprotnom ćeš počiniti neku vrstu uvrede. Njegova 
zastava je jasno istaknuta i otmeno lepeće na vetru. To je daleko 
najveća zastava u našoj ulici. Vetar može da se čuje i u kukuru-
znim poljima tik na jugu; zvuči otprilike kao što talasići zvuče 
kad si dve dine daleko od linije obale. Podigač na jarbolu g. N—-a 
ima metalne delove koji zveče o jarbol kad je vetrovito, što je još 
jedna stvar koju komšije ne ljube previše. Njegov kolski prilaz i 
moj su gotovo jedan uz drugi, a on je upravo tu na molerskim 
merdevinama i glanca svoj jarbol s nekakvom specijalnom mašću 
i jelenskom krpom – ne zajebavam vas – iako je sušta istina da se 
na jutarnjem suncu njegov metalni jarbol presijava kao sam gnev 
Božji. 

„Svaka čast kakva lepa zastava i mehanizam za dizanje, g. 
N—.”

„Valjda jeste. Nije malo para.”
„Jeste videli one silne zastave na sve strane od jutros?”
Ovo pitanje ga je nagnalo da obori pogled i osmehne se, 

doduše pomalo turobno. „Kakav prizor, a?” G. N— nije baš što 
bi se reklo najdruželjubiviji prvi komšija. Znam ga zapravo samo 
zato što su njegova i moja crkva u istoj ligi amaterskog bejzbola, 
za koju on radi s velikom ozbiljnošću i preciznošću kao statističar 
svog tima. Nismo bliski. Pa ipak, on je prvi kog pitam:

„Recimo, g. N—, na primer da neki stranac ili TV reporter 
ili tako neko naiđe i pita vas šta je svrha svih ovih zastava nakon 
onog što se juče dogodilo, šta mislite – šta biste mu tačno rekli?”

„Pa” (nakon kratkog trenutka u kojem me je pogledao ona-
ko kako obično gleda moj travnjak), „da iskažemo podršku ovom 
što se događa, kao Amerikanci.”1

1 Plus: Izabrani drugi odgovori iz različitih doba dana lova na zastavu kad su 
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Sveukupna poenta je da ovde u sredu postoji neki čudan 
rastući pritisak da se istakne zastava. Ako je svrha isticanja za-
stave da se nešto iskaže, deluje kao da u određenom trenutku 
gustine zastava snažnije iskazuješ nešto ako ne istakneš zastavu. 
Nije potpuno jasno, ipak, šta se to iskazuje. Šta ako jednostavno 
nekim slučajem nemaš zastavu? Otkud svima ove zastave, naro-
čito te male koje možeš da postaviš na poštansko sanduče? Jesu 
li sve od proslave Četvrtog  jula, pa su ih ljudi jednostavno sa-
čuvali, kao božićne ukrase? Kako znaju da to treba da urade? U 
poslovnom imeniku nema ništa pod Zastave. U nekom trenutku 
počinje da se oseća prava napetost. Niko ne korača pored ili staje 
autom i kaže: „Hej, otkud to da na tvojoj kući nema zastave?”, 
ali sve je lakše zamisliti kako to ljudi misle. Čak i na nekakvoj 
polusrušenoj kući niz ulicu za koju svi misle da je napuštena ima 
jedna zastavica na štapiću u korovu pored prilaza. Ispostavlja se 
da nijedna radnja u Blumingtonu ne drži zastave. Velika, nova 
prodavnica u centru ima samo stvari za Noć veštica. Tek nekoliko 
firmi je zapravo otvoreno, ali čak i one zatvorene imaju istaknutu 
nekakvu zastavu. Gotovo je nadrealno. Sedište Veterana preko-
morskih ratova je dobra ideja, ali ono ne sme da bude otvoreno 
pre podneva, ako ga uopšte i otvore (ima bar). Gospođa za kasom 
u Bervel oilu pominje izvesni ogavni market pored autoputa I-55 
u kojem je prilično sigurna da se seća da je videla neke plastične 
zastavice na policama s maramama i NASCAR kačketima, ali dok 
sam stigao tamo, ispostavlja se da su sve već nestale, razgrabila 
su ih nepoznata lica. Surova realnost je da u ovom gradu ne mo-
žeš nabaviti nijednu zastavu. Jasno, ne dolazi u obzir da ukradem 
jednu iz nečijeg dvorišta.  Stojim u onoj fluorescentno obasjanoj 
prodavnici i strah me je da odem kući. Toliki ljudi su pomrli, a 
ja sam na ivici živaca zbog plastične zastave. Zaista loše postaje 
kad ljudi krenu da mi prilaze i da me pitaju jesam li dobro i onda 
moram da legnem i kažem im da je to reakcija na benadril (što se 
u stvari može dogoditi). 

… I tako dalje sve dok mi, u još jednom čudnom obrtu sud-
bine i okolnosti Užasa, lično vlasnik dotične prodavnice (Paki-
stanac, uzgred) ne ponudi utehu i rame za plakanje i neku čud-
nu vrstu prećutnog razumevanja i pusti me iza pulta da sednem 

okolnosti dopustile da se pitanje postavi, a da čovek ne deluje kao pametnja-
ković ili dijabola:
„Da pokažemo da smo Amerikanci i da se ni pred kim nećemo saginjati”;
„Radi se o klasičnom pseudoarhetipu, odnosno, refleksivnom semionu smi-
šljenom da predupredi i negira kritičku funkciju” (postdiplomac);
„Zbog ponosa.”
„One su simbol jedinstva i toga da svi zajedno stojimo iza žrtava u ovom ratu 
i da su se ovaj put zajebali jer su udarili na pogrešne, amigo.”
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u njegov magacin među sve zamislive sitne grehe i užitke koje 
Amerika ima da ponudi kako bih se sabrao, te mi nemalo kasnije, 
uz neki čudan mirišljavi čaj s mnogo mleka u čašama od stiropo-
ra, predloži kolaž-papir i „magične markere”, što objašnjava moju 
sad omiljenu i ponosno istaknutu zastavu kućne izrade.

POGLEDI IZ VAZDUHA I SA ZEMLJE Ovde svi dobija-
ju lokalno novinsko glasilo, Pantagraph, koji žestoko mrzi većina 
meni poznatih meštana. Zamislimo, recimo, bogato finansirane 
univerzitetske novine čiji su urednici Bil O’Rajli i Marta Stjuart. 
Naslov za sredu je: NAPADNUTI!. Nakon dve stranice vesti AP-
a, dolazi na red pravi Pantagraph. Sve što sledi je sic. Veliki lokalni 
naslovi za sredu su: ZAPANJENI GRAĐANI PROLAZE KROZ 
BROJNE EMOCIJE; SVEŠTENSTVO PRUŽA RUKE KAKO BI 
POMOGLO LJUDIMA DA SE IZBORE S TRAGEDIJOM; PRO-
FESOR ISU-A: B-N NIJE VEROVATNA META; SKOK CENA 
NA BENZINSKIM PUMPAMA; ČOVEK S AMPUTIRANIM 
UDOM ODRŽAO NADAHNUT GOVOR. Tu je i preko pola 
stranice fotografija učenika Srednje katoličke škole Blumington 
sentral koji moli krunicu reagujući na Užas, što znači da je neki 
redakcijski fotograf prišao i okinuo blic u lice traumiranom de-
tetu usred molitve. Dnevna kolumna za 12. 9. počinje ovako: 
„Krvoproliće koje smo videli kroz oči objektiva u Njujorku i Va-
šingtonu i dalje podseća na holivudske filmove namenjene gleda-
ocima iznad sedamnaest godina.”

Blumington je grad od 65.000 duša u centralnom delu dr-
žave koji je krajnje emfatično ravan tako da se visoke znamenito-
sti grada vide iz velike daljine. Tri glavna međudržavna autoputa 
seku se ovde, kao i nekoliko železničkih pruga. Grad je gotovo 
tačno na pola puta između Čikaga i Sent Luisa, a na svojim poče-
cima bio je važna železnička stanica. Blumington je rodno mesto 
Adleja Stivensona i tobože grad iz kojeg je pukovnik Blejk iz seri-
je Meš. Na njega se nadovezuje nešto manji grad Normal, sagra-
đen oko državnog univerziteta i potpuno druga priča. Oba grada 
zajedno imaju otprilike 110.000 stanovnika.

Kad su u pitanju gradovi na Srednjem zapadu, jedina osobe-
nost Blumingtona jeste njegov prosperitet. Gotovo da je otporan 
na recesiju. Delimičan razlog tome je obradiva zemlja u okrugu, 
čija je plodnost svetske klase, a cena po jutru toliko visoka da obi-
čan građanin ne može ni da sazna koliko košta. Ali Blumington je 
i nacionalno sedište Stejt farma, kompanije koja je veliki mračni 
bog američkog potrošačkog osiguranja i vlasnik grada u svakom 
smislu, a zbog koje je istočno krilo Blumingtona sad celo u kom-
pleksima od zatamnjenog stakla, u novogradnji podignutoj po 

90d
o
m

e
t
i



meri iznajmljivača i obilaznici od šest traka s tržnim centrima i 
zvaničnim prodajnim mestima koja do kraja ubija staru poslovnu 
četvrt u centru, plus je tu i sve širi jaz između dve osnovne klase 
i kulture u gradu, tako dobro i verno simbolizovane modernim 
terencima i starim kamionetima, ponaosob.2

Zima ovde jebe kevu, ali je u toplim mesecima Blumington 
umnogome nalik primorskim mestima izuzev što je ovdašnji oke-
an kukuruz, koji raste kao na steroidima i prostire se do zakrivlje-
nog horizonta u svim pravcima. Sam grad je leti intenzivne zelene 
boje – ulice okupane senom stabala, bujne bašte kuća i desetine 
manikiranih parkova i terena za bejzbol ili golf, a za njih gotovo 
da je potrebna zaštita za oči ako želiš da ih pogledaš, kao i široki, 
oplevljeni, nađubreni travnjaci udešeni specijalnim alatkama za 
ivice tako da su pod konac poravnati s trotoarom.3 Iskreno, sve je 
to pomalo jezivo, naročito u jeku leta, kad niko nije napolju, a svo 
to zelenilo tek tako leži na vrelini i kipti. 

Kao i većina gradova na Srednjem zapadu, B-N je krcat 
crkvama: četiri pune stranice u telefonskom imeniku. Svi su tu, 
od unitaraca do iskolačenih pentekostalaca. Postoji čak i crkva 
za agnostike. Ali izuzev crkava – plus valjda onih uobičajenih pa-
rada, vatrometa i dva festivala kukuruza – nema mnogo javnih 
okupljanja. Svako ima svoju porodicu i komšije i uzak krug pri-
jatelja. Svako se drži za sebe (lokalni izraz za opušten razgovor je 
poseta). Svi u suštini igraju amaterski bejzbol ili golf ili roštiljaju, 
gledaju kako im deca igraju evropski fudbal i ponekad idu u ko-
mercijalne bioskope…

… I neverovatno, zastrašujuće mnogo gledaju televiziju. 
Pri tom ne mislim samo na decu. Očigledna, ali važna stvar koju 
treba imati na umu u vezi s Blumingtonom i Užasom jeste da je 
stvarnost – svako doživljeno poimanje šireg sveta – pretežno tele-
vizijska. Obrisi Njujorka, primera radi, jednako su prepoznatljivi 
ovde kao i bilo gde drugde, ali su prepoznatljivi s televizije. Tele-
vizija je ovde društveni fenomen više nego na Istočnoj obali, gde 
ljudi, iz mog iskustva, stalno negde izlaze iz kuće da bi se našli s 
drugima licem u lice na javnim mestima. Ovde baš i nema zabava 
ili druženja per se – u Blumingtonu se svi zajedno okupe u nečijoj 
kući i nešto gledaju.

U Blumingtonu, stoga, ako u svojoj kući nemaš televizor, 
2 Uz sve poštovanje utiska nekih ljudi, ovdašnji akcenat nije južnjački koliko je 

jednostavno ruralan. Korporacijski došljaci u gradu, s druge strane, nemaju 
nikakav akcenat – kako kaže gospođa Brasero, ljudi iz Stejt farma „zvuče kō 
oni s televizije”.

3 Ljudi ovde izuzetno, izuzetno vode računa o travnjacima; moje komšije kose 
travu jednako često koliko se briju. 
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postaješ u neku ruku neprestano i kramerovski prisutan u tuđim 
domovima, večni gost ljudi koji ne mogu baš da pojme zašto neko 
ne bi imao televizor, ali u potpunosti poštuju tvoju potrebu da 
gledaš televiziju, i koji će ti ponuditi pristup njihovim televizo-
rima isto onako nagonski kao što bi se sagnuli da ti pruže ruku 
ukoliko padneš na ulici. To naročito vredi za neke kritične situ-
acije koje se moraju videti, poput izbora 2000. ili ovonedeljnog 
Užasa. Treba samo da pozoveš nekog koga poznaješ i kažeš da 
nemaš televizor: „Bog te mazō, dečko, dolazi ovamo.”

UTORAK Ima nekih desetak dana godišnje kad je u Blu-
mingtonu božanstveno, a 11. septembar je jedan od njih. Vazduh 
je čist i prijatan i predivno suv, nakon nekoliko nedelja prove-
denih kao da živiš pod nečijim pazuhom. Taj period je tik pre 
nego što počne ozbiljna žetva, kad je nivo polena u ovoj oblasti 
na maksimumu, pa dobar procenat grada bude stondiran od be-
nadrila, koji kao što verovatno znate najčešće daje ranim jutrima 
snoliku, podvodnu prirodu. Vremenski smo jedan sat iza Istočne 
obale. Do 8.00, svi koji imaju posao su na njemu, a skoro svi drugi 
su kod kuće gde piju kafu, duvaju nos i gledaju Danas ili neku od 
ostalih emisija jutarnjeg programa koje svi prenose (podrazume-
va se) iz Njujorka. U 8.00 u utorak, ja lično bio sam pod tušem 
i pokušavao da odslušam postmortem za Čikago Bers na sport-
skom radiju WSCR iz Čikaga.

Crkva kojoj ja pripadam nalazi se na južnoj strani Blumin-
gtona, u blizini moje kuće. Većina ljudi koje poznajem dovolj-
no dobro da mogu da ih zamolim da dođem kod njih i gledam 
njihov TV pripadaju mojoj crkvi. Nije to jedna od onih crkava 
gde se ljudi mnogo frljaju Isusovim imenom ili pričaju o Sudnjem 
danu, već je umereno ozbiljna, a članovi pastve se dobro upozna-
ju i zbliže. Koliko ja znam, svi parohijani su meštani iz ovog kraja. 
Većina pripada radničkoj klasi ili je penzionisana kao ista. Ima 
i nekih vlasnika malih preduzeća. Znatan broj su vojni veterani 
i/ili ljudi koji imaju decu u armiji ili – naročito – u rezervnom 
sastavu jer mnoge te porodice jedino tako mogu da plate koledž.

Kuća gde na kraju završim sa šamponom u kosi da bih gle-
dao većinu Užasa koji se trenutno odvija pripada gospođi Tomp-
son, jednoj od najgotivnijih sedamdesetčetvorogodišnjakinja na 
svetu i onoj vrsti osobe kod koje u hitnom slučaju, čak i ako joj 
je telefon zauzet, znaš da možeš naprosto da baneš. Ona živi ot-
prilike kilometar i po od mene na drugoj strani parkinga za kuće 
na točkovima. Na ulicama nema gužve, ali one još nisu ni prazne 
kakve će uskoro biti. Dom gospođe Tompson je besprekorna jed-
nospratnica koju bi na Zapadnoj obali zvali bungalov, a koja se 

92d
o
m

e
t
i



na južnoj strani Blumingtona zove kuća. Gospođa Tompson je 
dugogodišnji član pastve i jedna od vodećih ljudi u njoj, a njena 
dnevna soba je svojevrsno okupljalište. Ona je takođe mama jed-
nog od mojih najboljih prijatelja ovde, F—-a, koji je bio pripad-
nik rendžera dok je služio u Vijetnamu gde je ranjen u koleno, a 
danas radi kao ugovarač i postavlja razne vrste zvaničnih prodaj-
nih mesta u tržnim centrima. On je usred razvoda (duga priča) 
i živi s gospođom T. dok sud ne odluči kome će pripasti njegova 
kuća. F— je jedan od onih veterana koji ne priča o ratu, niti pri-
pada Udruženju veterana prekomorskih ratova, ali je povremeno 
zamišljen na neki mračan način i onda se tiho izvuče i ode sam 
na vikend da kampuje za Dan sećanja na pale borce, i jasno se vidi 
na njemu da ima neko ozbiljno sranje u glavi. Kao i većina ljudi 
koji se bave građevinom, F— ustaje veoma rano i već je odavno 
bio otišao kad sam ja stigao kod njegove mame, netom pošto se 
drugi avion zakucao u Južnu kulu, što će reći verovatno oko 8.10.

Kad se osvrnem, prvi znak mogućeg šoka bila je činjenica 
da nisam zvonio već sam jednostavno ušao kod gospođe Tomp-
son, što ljudi ovde inače nikad ne bi uradili. Delom zahvaljujući 
poslovnim vezama njenog sina, gospođa T. ima Filipsov televizor 
s ravnim ekranom od četrdeset inča na kojem se Den Rader na 
tren pojavljuje bez sakoa i s blago razbarušenom frizurom. (Sta-
novnici Blumingtona većinski preferiraju vesti na CBS-u; nije 
jasno zašto.) Nekoliko drugih gospođa iz crkve već su tu, ali ne 
znam da li sam se i sa kim pozdravio jer se sećam da su svi, kad 
sam ušao, zurili skamenjeni u jedan od malobrojnih priloga koje 
CBS nikad više nije reprizirao: širokougaoni kadar Severne kule iz 
daljine i ogoljene armaturne čelične mreže njenih najviših sprato-
va u plamenu, i tačkice kako se odvajaju od zgrade i lete kroz dim 
niz ekran, što se nakon iznenadnog i drhtavog zumiranja snimka 
ispostavlja da su pravi ljudi u sakoima i kravatama i suknjama 
kojima cipele spadaju dok padaju; neki se drže za sims ili nosače 
i onda se puštaju, naglavačke okrenuti ili se migolje dok padaju i 
dvoje gotovo naizgled (nedokazivo) u zagrljaju sve dok nisu pali 
tih nekoliko spratova i skupili se opet u tačke budući da se kame-
ra potom sasvim nenadano ponovo odaljila – nemam predstavu 
koliko je ceo snimak trajao – nakon čega je delovalo da se usta 
Dena Radera na sekund pomeraju pre nego što se čuo ikakav ton, 
i svi u sobi su se uspravili na svojim mestima i pogledali jedni 
druge s izrazima lica koji su izgledali nekako i detinje i užasno 
staro. Mislim da su jedna ili dve osobe ispustile nekakav zvuk. Ne 
znam šta još da kažem. Nekako je groteskno pričati o traumi koju 
si doživeo zbog televizijskog snimka kad su ljudi na tom snimku 

93

d
o
m

e
t
i



umirali. Nešto u vezi s tim cipelama koje su takođe padale čini-
lo je celu stvar gorom. Mislim da su stare gospođe podnele sve 
to bolje od mene. Potom ona ogavna lepota ponovljenog snimka 
drugog aviona koji udara u kulu, njegove plava i siva i crna i spek-
takularna narandžasta, i još pokretnih tačkica u padu. Gospođa 
Tompson je sedela na svojoj stolici, jednoj od onih za ljuljanje s 
jastucima u cvetnom dezenu. U dnevnoj sobi se nalaze još dve 
stolice i ogromna sofa od rebrastog somota zbog koje smo F— i ja 
morali da skinemo ulazna vrata sa šarki da bismo je uneli u kuću. 
Sva mesta su bila zauzeta, što mislim da znači još pet ili šest ljudi, 
većinom žena, sve preko pedeset godina, a iz kuhinje se čulo još 
glasova, od kojih je jedan zvučao veoma uznemireno i pripadao 
je psihološki krhkoj gospođi R—, koju ne poznajem baš dobro, 
ali za koju se priča da je nekad bila lepotica od velikog ugleda u 
ovom kraju. Mnogi od tih ljudi su komšije gospođe T. i neke žene 
su još u kućnim haljinama,  a u različitim trenucima ljudi izlaze i 
odlaze kući i telefoniraju i vraćaju se nazad, ili odu pa se ne vrate 
(jedna mlađa gospođa je otišla da izvede decu iz škole), a dru-
gi stignu. U izvesnom momentu, otprilike u vreme dok se Južna 
kula urušavala tako savršeno naizgled u samu sebe (sećam se da 
sam razmišljao da je padala kao što otmena dama pada u nesvest, 
ali je upravo inače manje-više beskorisni i iritantni sin gospođe 
Brasero, Dvejn, istakao da taj pad zapravo izgleda kao kad uzmeš 
neki snimak poletanja Nasinog šatla i pustiš ga unazad, za šta se 
sad nakon nekoliko ponovnih gledanja čini da je savršeno uboo), 
bilo je najmanje dvanaestak ljudi u kući. Dnevna soba je bila za-
mračena jer leti ovde svi drže navučene zavese.4

Da li je normalno ne sećati se veoma dobro nečega nakon 
svega dva dana, ili bar redosleda događaja? Znam da se u nekom 
trenutku izvesno vreme spolja čulo kako neki komšija kosi svoj 
travnjak,  što je delovalo krajnje bizarno, ali ne sećam se da je 
iko išta rekao o tome. Ponekad se činilo da niko ništa ne govo-
ri, a ponekad da svi pričaju uglas. I telefon je bio izuzetno akti-
van. Nijedna od tih žena nema mobilni (Dvejn ima pejdžer čija 
je funkcija nepoznata), pa je preostao samo stari telefon gospođe 
T. na zidu njene kuhinje. Nisu svi pozivi imali razuman smisao. 

4 I dnevna soba gospođe Tompson je prototipična za radničku klasu Blumin-
gtona; prozori s dva okna, bele zavese s karnerima iz robne kuće Sirs,  kata-
loški sat s divljim patkama u pozadini, držač za časopise s finišom u imitaciji 
drveta, gde su CSM i Reader’s Digest, police u zidu na kojima su izložene ko-
lekcionarske figurice i uokvirene fotografije rođaka i njihovih porodica. Tu 
su i dva uzorka mustri za pletenje s Dezideratom i Molitvom svetog Franje, i 
zaštitne presvlake na naslonu svih dobrih stolica, kao i tepih od zida do zida 
toliko debeo da ne vidiš vlastita stopala u njemu (ljudi se izuvaju na vratima 
– to je uobičajena osnovna pristojnost).
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Jedna od posledica Užasa bila je neodoljiva želja da nazoveš sve 
koje voliš. Odmah je postalo jasno da se Njujork ne može dobi-
ti – biranjem pozivnog broja 212 dobijao se samo neki čudan, 
sipljiv ton. Ljudi su neprestano pitali gospođu T. za odobrenje sve 
dok im ona nije rekla da je se manu i za ime božje slobodno te-
lefoniraju. Neke gospođe su dobile muževe, koji su se navodno 
okupili oko televizora i radijā na svojim radnim mestima; neko 
vreme šefovi su u prevelikom šoku da bi se setili da pošalju ljude 
kući. Gospođa T. je skuvala kafu, ali kriza se ogleda i u tome da 
moraš sam da odeš po nju ako hoćeš da je piješ – inače se jedno-
stavno pojavi. Na vratima kuhinje sećam se da sam video kako 
druga kula pada i da sam zbunjeno razmišljao da li je to repriza 
pada prve kule. Još jedna osobina polenske kijavice jeste da nikad 
ne možeš u potpunosti biti siguran da li neko plače, ali tokom 
dva sata prvo-prikazanog Užasa, s dodatnim izveštajima o padu 
aviona u Pensilvaniji i premeštanju Buša u bunker za vanredne 
situacije i bombe koja je eksplodirala ispod automobila u Čikagu 
(potonje je demantovano), manje-više svi su ili plakali ili bili na 
ivici suza, u skladu sa svojim relativnim sposobnostima. Gospođa 
Tompson govori manje od gotovo svih. Mislim da ne plače, ali 
se ni ne ljulja u stolici kao inače. Smrt njenog prvog muža bila je 
iznenadna i jeziva, a znam da je za vreme rata F— bio na frontu 
i da ona ponekad nedeljama ne bi čula vesti od njega i da nije 
znala da li je uopšte živ. Glavni doprinos Dvejna Brasera jeste da 
neprestano ponavlja koliko sve ovo liči na film. Dvejn, koji gazi 
najmanje dvadeset petu ali još živi s roditeljima dok tobože uči za 
varioca, jedan je od onih što uvek nose maskirne majice kratkih 
rukava i vojničke čizme, ali se ni u ludilu ne bi prijavili za vojsku 
(što, ako ćemo pošteno, ne bih ni ja). Takođe, kad je ušao u kuću 
gospođe Tompson, nije skinuo kačket, koji promoviše nešto što 
se zove SLIPKNOT. Uvek deluje da je važno imati makar jednu 
omraženu osobu u blizini.

Ispostavlja se da je uzrok sloma jadne, žilave gospođe R— u 
kuhinji činjenica da ona ima ili unuku ili daleku rođaku koja je 
na nekoj vrsti stažiranja u nedeljniku Time, u zgradi Time-Life ili 
već kako se zove, o kojoj gospođa R— i osoba koju je već uspe-
la da dobije znaju samo da je vrtoglavo visok neboder negde u 
Njujorku, pa je sad van sebe od brige; dve druge gospođe su uz 
nju sve vreme i drže joj obe ruke i pokušavaju da odluče da li da 
zovu njenog lekara (gospođa R— ima svojevrstan istorijat), te na 
kraju ja činim manje-više jedinu dobru stvar koju sam uradio za 
ceo dan objašnjavajući gospođi R— gde je centralni deo Menhet-
na. Na šta izlazi na videlo da niko od ovih ljudi s kojima gledam 

95

d
o
m

e
t
i



Užas – čak ni dve gospođe koje su išle da gledaju mjuzikl Mačke u 
okviru neke grupne ekskurzije preko crkve 1991. – nema blagog 
pojma o tome kako Njujork izgleda i ne zna, na primer, koliko su 
krajnje daleko na jugu Finansijska četvrt i Kip slobode; to im se 
mora objasniti pokazivanjem okeana u prvom planu ispred obri-
sa grada koji svi tako dobro poznaju (s televizije).

Kratka smandrljana lekcija iz geografije početak je osećanja 
otuđenosti od ovih dobrih ljudi koje raste u meni tokom dela Uža-
sa gde ljudi beže od šuta i prašine. Ove gospođe nisu glupe, niti su 
neuke. Gospođa Tompson zna i latinski i španski, a g. Fojtlender 
je zvanični logoped i jednom mi je objasnila da je onaj čudni zvuk 
gutanja zbog kojeg je Toma Brokoa s NBC-a tako teško slušati 
zapravo govorna mana pod nazivom glotalno L. Upravo je jedna 
od tih gospođa u kuhinji koje su pazile na gospođu R— istakla 
da je 11. septembar godišnjica potpisivanja egipatsko-izraelskog 
sporazuma u Kamp Dejvidu, što je meni svakako bila novost.

Nevinost je ono što obeležava ove dame iz Blumingtona, ili 
to meni tako počinje da se čini. U ovoj sobi se primećuje, kako bi 
se to mnogim Amerikancima učinilo, zapanjujuće odsustvo ci-
nizma. Nikome, primera radi, ne pada na pamet da primeti kako 
je možda malčice čudno da su izveštači na sve tri televizijske 
mreže samo u košulji, niti da razmotri mogućnost da kosa Dena 
Radera nije možda u potpunosti slučajno razbarušena, niti da se 
užasni snimci iznova prikazuju možda ne zato što su se neki gle-
daoci tek sad uključili, pa ih još nisu videli. Nijedna od tih dama 
kao da ne primećuje kako su predsednikove neobične, sitne, za-
gasite oči naizgled sve bliže tokom snimka njegovog obraćanja, 
niti da su neke njegove rečenice gotovo plagijatorski identične 
onima koje izgovara Brus Vilis (kao desničarska dijabola, setimo 
se) u Opsadi pre dve godine. Niti da je makar deo puke uvrnutosti 
gledanja Užasa u tome koliko blisko razni snimci i scene naliku-
ju zapletima viđenim u svemu, od Umri muški I-III do Predsed-
ničkog aviona. Niko nije dovoljno fensi da izrazi onu bolesnu i 
očiglednu postmod pritužbu: Ovo Smo Već Videli. Umesto toga, 
one samo sede zajedno i osećaju se zaista loše, i mole se. Niko iz 
ekipe gospođe Tompson nikad ne bi bio tako odvratan da pokuša 
da natera sve da se uglas mole i načine molitveni krug, ali opet ti 
je jasno šta svi rade.

Da ne bude zabune, ovo je uglavnom dobro. Tera te da raz-
mišljaš i radiš stvari koje najverovatnije sam ne bi radio, primera 
radi, dok gledaš predsednikovo obraćanje i njegove oči, da se mo-
liš, tiho i svesrdno, da nisi u pravu u vezi s njim, da je tvoje viđe-
nje njega možda iskrivljeno i da je on zapravo daleko pametniji 
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i postojaniji nego što ti veruješ, da nije tek neki bezdušni golem 
niti neksus korporativnih interesa odeven u odelo, već odvažan 
i čestit državnik i … i dobro je, dobro je kad se ovako moliš. Je-
dino je malo samotno što moraš. Istinski pristojni, nevini ljudi 
umeju da budu zahtevno društvo. Ni na trenutak ne pokušavam 
da ukažem kako su svi koje znam iz Blumingtona nalik gospođi 
Tompson (npr., njen sin F— nije, iako je izvanredna osoba). Već 
pokušavam da objasnim kako je deo užasa Užasa svest, u dubini 
duše, da ma kakva da je Amerika koju su ljudi u tim avionima 
toliko mrzeli, to ipak daleko više moja i F—-ova Amerika, i onog 
jadnog đubreta Dvejna, nego Amerika ovih dama. 

2001.

(Iz zbirke eseja Pogledajte jastoga koja je u pripremi za Kul-
turni centar Novog Sada)

Sa engleskog preveo Igor Cvijanović
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Психофизички аутор у нашој књижевности од 16. до 18. 
вијека, човјек од крви и меса, са идентитетом од пера и масти-
ла, има свог савременика, такође са психофизичком датошћу, 
али без имена у заглављу или на крају свог дјела. То је ано-
нимни  аутор и он у одређеној стваралачкој фази, или, пак, на 
крају нестаје из свог дјела. Одсуство аутора је врста анонимне 
текстуалности и фигурира како у великом, колонизаторском 
жанру, епици, тако у минорним жанровимa, попут записâ 
вјерских писаца (манускриптски аутори у скрипторијима) и 
другим фрагментарним облицима писмености.

Анонимност није иста у свим епохама. Анонимитет је 
доживљавао трансформације, као и ауторство. Навика чита-
оца, односно слушаоца, на анонимитет или ауторство у по-
гледу дјела пред њим, двије су различите ствари. Аутор тек-
стуалности, или епике у њеном претекстуалном, музичко-
сценском и оралном облику, одувијек доживљава будућност 
текста више са неизвјесношћу а много мање са сигурношћу. 
Није искључено да ће у будућности улоге анонимне и аутор-
ске текстуалности бити измијењене, и то ће мање зависи-
ти од самих писаца а више од начина читања или слушања 
текста. Тачније, од подлоге не којој ће текст бити писан или 
пренесен неком ванписменом, или, рецимо, параписменом 
дјелатношћу (електронска трака, итд.).

Пажња у овом раду није усредсређена само на дискон-
тинуитет писмености и промјенљиву срећу писма у кон-
тексту говорних жанрова – попијевке, клетве, похвалнице, 
загонетке, басне, бајалице, почашнице, бугарштице, и толи-
ких других –  на тај пад писмености у оралној епохи, него 
и на њини, условно речено, узлет текстуалитета и каснију 
књижевну обраду ових вокалних жанрова.

Тешко је тврдити гдје спада анонимни текст, у прву 
или у другу раван, у лет или суноврат писмености. У сва-

гојко челебић 

анонимна текстуалност



ком случају спада у зону кризе текста и могуће га је илу-
стровати конкретним амбијентом и књижевно-историјским 
околностима. Не треба заборавити да околности вокалних 
епоха више теже уништењу него очувању, блокади него 
инспирацији, брисању него акумулацији текста на подлози 
од папира. Са дрвеном подлогом су боље прилике, са металом 
много боље а са каменом, на примјер (стећаци) понајбоље.

Да ли је анонимус аутор или постоји нека друга, његова 
и њему иманентна врста ауторства или контра ауторства? 
Текст налазимо свуда у нашим изворима од 16. до 18. стољећа, 
у епици, хајдучкој преписци, судским аналима и пресудама, 
у приватним и јавним епистоларијама, у писмима државног 
и јавног карактера, док је аутор присутан повремено. Текст 
је чешћи од аутора и текстуалност од ауторства. Оно што 
аутор жели да саопшти саговорнику, пријатељу, драгани 
или драгану, ривалу или противнику, налазимо у овој епохи 
знатно чешће од личне (приватне) ауторске  потврде  пот-
писане именом и презименом. Аутрство и ауторски глас је 
велика тајна ова три стољећа и степенована је по интезитету 
тајанствености истим редоследом, шеснаесто (највећа), се-
дамнаесто и најзад осамнаесто.

Свуда налазимо текстуалност – ауторство не баш. У 
манастиру Пиви и око њега, чини се, више је написано на 
дрвету, металу и камену него на хартији. И познати и не-
познати аутор, потписник и анонимус, рве се са страшним 
контрaтекстом. Комплетна османска освајања, као и сва 
друга, разумије се, у књижевно-историјском смислу нису 
ништа друго до контратекст. Ауторство удара у зид контра-
текста и ломи своју оштрицу, поготово текстуалну, док се 
орална димензија епике и вокалних жанрова жилаво држи 
и обнавља у свјетлу својих простих музичких прерогатива.

Текстуални аутор, а ту мислим прије свега на манастир-
ске преписиваче и компилаторе у скрипторијима, грчевито 
се бори да сачува какав-такав мост између свог књижевног 
језика и неког другог, новог, пучког, којег ће бакљу упали-
ти народ на крају тунела, негдје почетком седамнаестог 
вијека. Он, чини се, не полаже наду у своје епско окружење 
(преузимање функције текста вокалним средствима и орал-
ним путем), јер зна да је функцију текстуалности немогуће 
преузети или суплирати до краја.

Анонимов текст, почев од 16. вијека, налазимо најпри- 
је у слуху и музици. Епика је колонизовала минорне 
умјетничке жанрове и потчинила својој жанровској ћуди 
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све докле је допрла, дакле све до манастирских компилатора. 
Црквенословенски је био један од четири свјетска језика, по-
ред хебрејског, грчког и латинског и он је, као, уосталом, и 
ови велики језици, остао имун и нетакнут у својој елитној 
љуштури до данас (феноменалан у области апстракције и 
компилације, недоречен у реалном свијету). Остало је коло-
низовала епика као најмоћнији жанр (моћнији од свих дру-
гих укупно) и подредила свом ритму и тону. Анонимну тек-
стуалност, осим у епици, гдје она већ није ни текстуалност 
него говорни жанр, налазимо на папиру, али и у камену, на 
дрвету, кожи и металу.

Све ово јасно говори о кризном добу када писању није 
било наклоњено скоро ништа, осим критичког ума (тексту-
алност је најоштрији облик критичке свијести) притјераног 
уза зид.

Вријеме је као тијело, има своје духовне и тјелесне ране. 
Духовна рана једног времена није ништа друго до ожиљак на 
тексту. Анонимна текстуалност и принудно бјекство аутора 
из текста није ништа друго до ожиљак на платну текстуал-
ности.

Анонимна текстуалност неће, нажалост, оставити 
дубљи траг на књижевноисторијском платну тога доба. Она 
неће одиграти значајнију улогу нити остати записана злат-
ним словима у историји идеја. Но, она ће постићи нешто 
друго – пренос текстуалне комуникације из средњег у нови 
вијек, из говорног у текстуално доба. Изградиће мост, се-
миотички мост. Анонимни текст (манастирске ћате, рапсо-
ди, протагонисти вокалних жанрова као улични телали, на 
примјер, иако ће овај дискурс тек касније прерасти у текст, и 
др.), отвориће врата за сноп свјетла да се епска епоха рукује 
са новом, текстуалном, са епохом институција и медицине, 
јер епохе се рукују преко текста и кроз текстове.  

Манастир Пива је примјер у пресјеку времена и окол-
ности, у једном посебном хронотопу вјерског књижевног 
рада да једно мјесто, један genius locci, представља последњу 
адресу за писменост и њену поруку пред уништењем писма 
и одумирањем језика. Током турских надирања и контра-
текста, пивски је скрипторијум био и остао тежиште тексту-
алности и један од ријетких ослонаца. У мрежи манастир-
ских скрипторија у долини Лима, Мораче, Таре и Пиве, то 
се у пуном смислу може казати још само за пљеваљску Св. 
Тројицу (интензиван континуитет у шеснаестом стољећу све 
до смрти Гаврила Тројичанина средином седамнаестог [? – 
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посл. 1651] а даље са осјетним падом књижне продукције); 
остали скрипторији раде с промјенљивом срећом без пуног 
континуитета, осим, дјелимично, Шудикове на Лиму, али и 
она с пуном снагом само у другој половини 17. в. (Данил из 
Шудикове: [? – посл. 1592]). 

То тежиште можемо назвати адреса, база, вјерски и 
књижевни центар: у датом случају манастирски скрипториј, 
преписивачница.

Скрипториј у Пиви (претпоставља се да га је основао 
Саватије Ђакон 1569. г., будући патријарх српски и саздатељ 
садашњег манастира Пиве), окружен мраком без евиденције, 
у тзв. мрачном стољећу, тачније стољећима 16/17/18-ом, 
обезбиједио је и учинио све могуће. Сачувао је и пренио пис-
меност у доба семиотичке кризе, једног, некоћ култивисаног 
књижевног језика, склоног суптилном тумачењу и семиоти-
ци. Шта више могу четири камена зида?

Ту своју мисију манускриптски кутак у Пиви није могао 
обавити посредством само једног познатог аутора (психофи-
зичко лице звано писац), нити трудом само једног анонима. 
Анонимних аутора је било више. Зато свим пивским анони-
мима – у Пиви и Тројици има највише непотписаних текстова 
– припада простор и улога као да су они, у неку руку, један. 
Зато нас живље занима епоха коју у стопу прати ауторска ано-
нимност. Зато је занимљива позиција аутора у свијету какав 
бива и може бити: у контратекстуалном, самим тим и кон-
траауторском, свијету. Лучоноше у кризној епохи, пивски и 
тројички аноними, прави су примјер изгубљеног и затуреног 
ауторства, или, пак, намјерно анонимне текстуалности.

Ако су савременици, они морају знати један другог у 
добро умреженом систему на малом простору. Ако их дијеле 
деценије, па и стољећа, они располажу конзистентном базом 
текста  и колективног искуства и знања. Ова база текстуал-
ности, разумије се, зависи од скрипторија до скрипторија, 
до када је развијао живи преписивачки рад односно кад је 
изгорио (Шудикова је на примјер потпуно запаљена 1728), 
абскрипториј у манастиру Довоља, у ком је рукоположен 
патријарх Арсеније Чарнојевић, и сам писац, тек 1876. Зато 
се чини да сви пишу један текст и једну књигу.
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***
Пратим динамику ауторског и неауторског писма у 

скрипторијској мрежи из свих семиотички, тј. графички и 
значењски препознатљивих углова. Укључујем овдје ма-
кар и најмањи писмени траг као и мање или више реалну 
аспирацију за неком сређенијом хроником писмених траго-
ва у том малом и забаченом басену писмености, алегорично 
речено претечи неког интернета манускриптске дјелатности.

Највише анонима има у Пиви, можда зато што се пив-
ски скрипторијум у старом манастиру на обали некадашње 
ријеке (сада акумулационо језеро) најдуже одржао у тунелу 
дисконтинуиране писмености, до појаве раних Бокеља по-
четком седамнаестог вијека (Маријан Болица, Тимотеј Цизи-
ла, Јероним Пима и др.).

Називам их метафорично једним заједничким именом, 
Аноним, иако пивски манастирски архив свједочи да их је 
било више (поготово архив Цетињског манастира, камо је 
пребачен нејвећи дио вишевјековне продукције пивског 
скрипторија). Они пишу различитим нијансама једног језика 
на самрти, старословенског, и једним у фази рађања и смиса-
оне консолидације, словинског (код Бокеља словински, код 
неких других славски језик).

Аутори смјењују један другог на истом задатку – видје-
ћемо у постмодерни како је тај проседе сложен и тежак – у бит-
но различитим околностима. Мијеша им се рукопис и аутори-
зација копни. (Такав је, на примјер, Златоуст манастира Пиве, 
исцртан црним мастилом са вријежама, писан уставом ресав-
ског правописа, трећа четвртина 16. в., доба настанка пивског 
скрипторија.) Они инклинирају анонимном дискурсу, задат-
ку да се писменост пренесе напријед по сваку цијену, па и по 
цијену анонимности. Или, можда, баш захваљујући аноним-
ности? Можда је анонимни дискурзивни режим најбезболније 
пренио рањено писмо кроз ватру и стихију, непримијетан као 
што анонимитет може бити. Да, можда баш тако. Социјални 
коријени анонимности сежу дубоко.

Посветимо још једном мало пажње проблему с почет-
ка овог рада: анонимитет и аноним, шта је то? Ријеч вуче 
поријекло из грчког (а [не] и ôнима [име]) и алудира на 
неку неименост, безименост, готово смишљену књижевну 
нијемост у погледу имена аутора. Међутим, текст остаје са 
својом пуноћом и то је оно што ову пуноћу квалификује као 
атрактиван проблем. Пуноћа, без обзира на аутора, сугери-
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ше да је сам књижевни рад, заправо, већ име. Стил и радни 
проседе довољан је да заступа књижевно име. Писац је писац 
и прије него што потпише свој рад. 

У новије вријеме циљ да се ауторство сакрије из ових 
или оних разлога има политичку позадину, што моја ма-
ленкост добро зна, из скромног личног и, много више, из 
искуства мојих другова и учитеља, отпадничких писаца у 
Источној Европи. Дисиденти, ти њежни крвници комуниз-
ма, како сам их назвао у роману Псеудо (1994: и сам наслов 
вуче у анонимност, у псеудоауторство) одржали су конти-
нуитет источноевропске а обогатили европску књижевност. 

Одржати континуитет, саградити мостић, макар од па-
учине, куда језик може прећи с једне обале на другу, са обале 
црквенословенског на обалу словинског (славски) – не звучи 
ли ово однекуд познато?

Некад је та позадинска драперија личне природе, стид или 
страх, некад готово безличне – екстравагантна намјера да се не-
коме замажу очи. Таквих драперија за псеудоауторство увијек 
је било и свуда има. Порив за анонимитетом кружи око текста 
исто као порив за публицитетом, само што га је много мање а и 
разлогâ је данас неупоредиво мање. Кад је воља да се буде ано-
ниман суштински везана са својом епохом, анонимитет је, ван 
сумње, препознатљив по осталим карактерним цртама те епохе 
и тада се јавља као органски и природни члан организма званог 
књижевни укус. Анонимност манускриптских аутора је при-
родни и органски дио писмености 16/17/18-ог вијека.

Зна се да је Гете свог Вертера објавио анонимно, са 
свијешћу о привременом анонимитету, премда ниједан од 
наведених проблема контратекста ком су изложени минор-
ни манускриптски аутори (цензура, оспоравање домаћег 
текста, продор туђег, забрана или уништавање вјерске лите-
ратуре, итд., итд.) њега није мучио.

И неки други романтичари су користили овај проседе.
Шилер: Лопови.
Ричардсон: Памела.
Бајрон: Дон Хуан.
Случај им је приближно исти: велики су они именом 

својим, а из неког разлога у датом тренутку нису потписа-
ли свој рад; били су аутори под псеудонимом само за кратко 
вријеме, и свјесни своје дефинитивно привремене аноним-
ности. Могли су, ако су хтјели, посматрати своје дјело иза 
драперије како живи за неко вријеме без имена свог аутора.
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Домаћи аноними, све од чувене ресавске школе до краја 
манастирских преписивачница, било у Манасији било у 
скрипторију Заступ (истоимени манастир близу Пријепоља: 
име вуче отуд што је било планирано да заступа Пећку 
патријаршију) имају другачију судбину. Они су анонимни 
заувијек и свјесно заувијек. Анонимитет манускриптских 
аутора нема границу. Они су тотално анонимни.

Манускриптски минорни аутор одбацује своје име као 
што други, на  примјер ми, постмодерни аутори, одбацују 
анонимитет. Једни посматрају свој рад како траје без њиховог 
имена привремено, док се други опраштају последњим по-
гледом са својим дјелом да му се ауторско име никад више 
не придружи. Ни ови први ни ови други нису усамљени у 
историји књижевности.

У области народног говорног стваралаштва аноним-
ност природно извире из колектива и укида могућност да 
било ко и на било који начин ауторизује заједничку твореви-
ну. Говорни жанрови су круна анонимности. Ту су сви ано-
нимни а потенцијални аутори највише. Ту ауторска ствара-
лачка снага делегира тотални анонимитет. У средњовјековној 
књижевности анонимност је питање социјалне културе. 
Ту појединац избјегава протагонизам било чега изван оп-
штег тока. Манускриптски аутор не само да избјегава 
ауторизацију, он је не жели. Штавише, он не познаје и не 
жели да упозна неко такво ауторство које би сматрао дубоко 
релативним и непостојаним.

Наш аноним жели неауторство. Његов циљ је безус-
ловна анонимност. Стиче се утисак, кад бацимо поглед на 
маргине, писане руком пивских анонима, да је безусловна 
анонимност једини услов пристанка да он нешто напише. На 
Псалтиру српске редакције исписаном на хартији (листови 
у Цетињском манастиру данас су искрпљени хартијом тек-
стилног поријекла и јапанским папиром), дјелу трудившаго 
се Томе Јеромонаха (? – посл. 1560), на примјер, ауторство 
појединих дописивача је дотле минорно да се ређају само 
имена прве, друге, треће и даљих писарских руку. Стиче 
се утисак да ниједан од њих, чак сви скупа не говоре нити 
откривају са ауторског станивишта ни колико печат мана-
стира Пиве (4,7 цм) са композицијом Успења Богороди-
це на одру. Иначе, Псалтир је књига псалама Давидових у 
византијској и старословенској литургијској књижевности 
и рано је раширио свој утицај на нашу писменост. Први 
превод псалама на народни, словински, колико се засад зна 
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сачинио је бокељски теолог и проповједник Доминик Бућа 
(Котор, око 1480 – Котор, посл. 1557) свакако прије овог То-
миног  литургијског, службеног преписа.

Текст има смисла, име аутора нема. Текст има свој на-
слов, или му се може надјенути, дочим се ауторство, све 
ако понегдје изрони, расплине као пишчев цинобер и обоји 
хартију у колору псеудоауторства. Обнова старог система 
равнотеже између текста и смисла води томе да, на неки па-
радоксалан начин, текст постане властити аутор. Аутор сам 
себи. Текстуалност је ауторство. Привидно, минорно аутор-
ство последња је обнова равнотеже између текста с једне и 
индивидуалног мишљења са друге стране. 

Након ове обнове у шеснаестом стољећу стваралачку 
превласт је узела једна другачија, орална, вокална обнова 
културе (епика), али то је већ друга прича у односу на стару 
текстуалност, и друга врста анонимног ауторства.

***
Анонимност у одумирућем црквенословенском (некоћ 

свјетски службени језик), односно у очуваној напоредности 
овог језика са народним, шта је то? Је ли то бјекство психофи-
зичког аутора уз оно друго и озбиљније, споро али извјесно 
бјекство језика из свакодневног употребног времена, од-
лучно бјекство право у ограничени изражајни потенцијал 
(вјерска и апстрактна тематика)?

Психофизичког аутора у нашој књижевности од 16. до 
18. вијека често нема гдје смо навикли да га тражимо прије 
и након ове епохе. Некоћ бисмо нашли аутора у конкрет-
ном и мјерљивом дјелу, потписаног именом и презименом 
и са дискурзивном одговорношћу појединца. Одговорност 
појединца у тексту – један од битних дискурзивних пара-
метара – нестаје са нестанком имена аутора из текста. Овај 
параметар вратиће у културни живот тек рани Бокељи са 
својим критичким, приватним текстом и са својом јавном 
текстуалношћу од које се наша традиција давно била одвик-
ла. Давно је за нама нестанак аутора из текста на начин како 
то чини пивски Аноним, или, пак, одрицање од ауторства у 
нешто блажем виду како то чини Сава из Заступа (? – 1545), 
Лука Инок из Ђурђевића Таре (? – посл. 1602), односно То-
маш Писац (? – посл. 1660).

Анонимни аутор у свом тексту има само привремени бо-
равак, па чак ни док ствара није ту. Он ствара под маском, али 
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та маска није име нити ауторство. Оно што ствара он никад 
неће назвати стварањем (ми постмодернисти хоћемо јер зна-
мо да је и преписивање или читање креација). Он има интерес 
да не буде ту, него другдје. Текстуалност му је уска (у нашем, 
постмодерном дискурзивном режиму текстуалност је широ-
ка). Он је пробија одбијањем да је ауторизује. Ми се крећемо 
унутар ње с позивом на наш приватни ауторски режим.

Он је био јак у службеном и апстрактном дискурсу, тамо 
гдје му је језик јак. Његов је интерес био језик иако одумире, те 
је он, потенцијални аутор који се са дистанце захваљује за све 
почасти психофизичког идентитета у општем гашењу свјетла 
прво гасио своје име.

Анонимно ауторство као вид лимитираног ауторског 
гласа није ништа ново, премда, може то бити, под околно-
стима умирућег језика кад се свјетла гасе. Риједак је случај 
у манускриптологији (грана херменеутике која опсервира 
књижевно дјело у најужим околностима његова настанка) да 
аутор, дакле, преиначава ауторски режим не из личних или 
политичких разлога него због нечег другог. Он дубоко осјећа 
угроженост језика и штити га, солидарише се с њим тако што 
своје скромно дјело оставља без сувишности. Оставља га као 
неки православни хаику, по могућности без имена. Оставља 
га у безауторском стању, увјерен да ни приватност ни име не 
спадају у дати дискурзивни режим.

Псеудоним није Аноним. Неопходно их је разликова-
ти. Поменуо сам Гетеову епизоду у вези са свјесно скованим 
безауторским стањем, када је своје Јаде младог Вертера при-
времено потписао псеудонимом. Поменуо сам овај примјер 
у вези с могућностима које дјело пружа у свом безаутор-
ском (полуауторском) издању. Он је тиме инаугурисао мла-
дост као најзначајнији дио живота и то је било нешто ново 
у европској култури. Отуда привремено псеудоауторство – 
дио умјетничког поступка а не идеолошка премиса.1

Безауторско стање текста – овдје се помиње Пива али 
примјера има више: манастир Никољац (у његовом озрачју За-
ступ), Вранштица, Тројица, Цетиње, Морача – запостављено је 
поглавље писмености. Кад је одумирао језик и аутори бјежали 
не из њега, већ са њим, не из политичких или каквих личних 
разлога, већ по инерцији скупљања и очувања фрагмената, 
1 This novel marks simultaneously the birth of the Billdungsroman (the form 

which will dominate, or, more precisely, make possible the Golden Century of 
Western narrative). 

 Уп. детаљније: Franco Moretti: From The Way of the World: The Bildungsroman 
in European Culture, Johns Hopkins University Press, 2000, 554.
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миноритета, све се урушавало и ауторство је било секундар-
но. Анонимна текстуалност напаја и службени црквеносло-
венски, и народни језик, све до раних Бокеља у 17. вијеку.

У новије вријеме удаљавањем аутора из текста и ауре 
приватности највише се бавио француски теоретичар Ролан 
Барт. Он мање користи историјске узорке мишљења а више 
разматра актуелно стање постмодерног текста из ког се ау-
тор удаљава. Рад му је илустративан и за тзв. антиклимакс, 
реторичку фигуру карактеристичну за пад дискурзивног ин-
тензитета. 

Но, когод се тиме бавио и који год тип текста узео у 
разматрање, мора кренути од тога да личност аутора допу- 
њује умјетнички контекст књижевног дјела и утиче на рецеп- 
цију. Живот и дјело аутора су међусобно у динамичном од-
носу, у једном од приснијих односа познатих историји идеја. 
Ауторство је неприсилан, природан однос између приватног 
имена и ширег значења ван приватности.

С друге стране, није реално превидјети ни чињеницу – 
долазимо до Анонима пивског и више њих с овим именом – 
да и дјело без аутора ипак открива одређени стил или правац 
или епоху. Нема дјела без неке врсте ауторства. Ауторства се 
разликују и анонимност није до краја безауторско стање, већ 
само једно од нетипичних ауторских стања.

Вријеме формира слику о личностима умрлих аутора 
сврставајући их у своје друштвене, идеолошке, културне 
слојеве и тиме намеће релативно ново гледиште у односу на 
дјело. Једно доба некад сугерише а некад, опет, присиљава 
нас да формирамо афирмативни или опозитни однос према 
једном имену и презимену.

Све ово морам заборавити када је ријеч о анонимима у 
мом избору из епохе од Црнојевића до Петровића (Аноним 
Пивљанин, Аноним Морачанин, Бокељ Аноним, Аноним Пе-
раштанин, Аноним из Блишкове, Аноним Доброћанин, Ано-
ним Ловћенски, Аноним Батрахомиомах [батрахомиомахија 
је аристофановски израз за тзв. жабље-мишје ратове], Ано-
ним Цетињски, Аноним Драматург, Анонимна Ришњанка 
и др.) Ту не рачунам на комуникацију у традиционалном 
значењу, већ на метакомуникацију са свим контекстуалним 
аспектима дјела (доба, интерпретација, језик, доктрина, по-
етика, итд.), осим с ауторским именом и презименом.

У минорном интернету скрипторијске мреже у доли-
нама Лима, Таре и Пиве другачије размишљам. Удаљавам се 
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од традиционалне феноменолошке корелације и навике на 
аутора и ауторство. Навикавам се на више нивоа ауторства. 
Осјећам под ногама тло утопије. Но, упркос свему, одсуство 
психофизичког аутора опет је неко књижевно и неко по-
етичко стање.
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Марко Томаш спада у најпознатије песнике на просто-
ру бивше Југославије. Рођен је у Љубљани, али је често мењао 
адресе, те је његова поезија писана и у Кљајићеву, Сарајеву, 
Загребу, Сплиту, док тренутно живи и ради у Мостару. Добит-
ник је награде Super Cyber Story за кратку причу (2004) као и 
награде „Фарах Тахирбеговић” за ангажман у култури Босне 
и Херцеговине (2015), а бави се и уредничким и новинарским 
радом. Песник је којем поезија служи да комуницира са вели-
ким бројем људи који су упознати са његовим радом и да ис-
тим тим стиховима привлачи нову публику. Често је називан 
номадом, али је можда управо то мењање адреса од њега на-
правило песника већег простора од само једног града у којем 
је тренутно настањен. Марко Томаш лута у настојању да се не-
где насели и једино кретањем може да живи свој живот. На-
жалост, публика у Србији је лишена претходних издања овог 
песника те се само окрзнула са изборима његове поезије. 

Прву самосталну збирку песама објавио је 2002. године 
под називом С рукама под главом, након чега долазе збирке 
Мама, ја сам успјешан (2004), Живот је шала (2005), Марко То-
маш и друге пјесме (2007), Збогом, фашисти (2009), Булевар 
народне револуције (2013), Варање смрти – изабране песме 
(2014), Одрастање меланхолије (2014, избор) и Црни молит-
веник (2015). Уз ове самосталне збирке и изборе, Томаш је 
објавио и три збирке песама са другим ауторима – L’Amore Al 
primo Binocolо, Три пута тридест и три једнако и Поноћни раз-
говори са Недимом Ћишићем, Мехмедом Бегићем и Весели-
ном Гаталом, као и два наслова која нису песничког карактера: 
Ивица Осим – Утакмице живота: биографија (2014) и Колод-
вор и параноја: изабране колумне (2016).

тамара б. крстић  

„толико је једноставно створити 
усамљеног човјека”: о (новијој) поезији 
марка томаша
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Поетика Марка Томаша је проткана бесом, патњом, зано-
сом, деструкцијом, она својим стиховима покреће унутрашњи 
отпор којим подиже бунт, док песник варира између бунтов-
ника и усамљеника, уносећи дозу ироније у свакодневни жи-
вот. Медитација самоће и бунта је најплодоносније тло у којем 
ствара овај аутор заљубљен међу нитима мржње, трагач за 
капима љубави у мору одсечних емоција. Самоћа је простор 
у којем се Томаш налази и проналази, а усамљеност је, поред 
мотива љубави, основа његове поезије. Укратко, аутор верује 
у љубав и проналази се у самоћи.

Томаш се не боји патетике, већ је зналачки урезује у своје 
стихове и провлачи је као осећање срасло за губитак љубави, 
постојања и идентитета. Ово осећање је саставни део његовог 
постојања и неодвојиви чинилац поетике његовог ствара-
лаштва. Аутор не бежи од овог осећања него га амортизује 
са дозом ироније и у увлачи у своју поетику. Патетика је са-
ставни део поезије самоће и љубави те је Томаш не избегава 
него се поиграва са овим стањем. Његова поетика је препуна 
лирских афоризама: стихови који се налазе у песмама могу се 
извући као засебна сведочења о одређеним сферама живота – 
од афористичних коментара о номадском начину живљења, 
љубавима које су га дотакле, политичким ситуацијама, мести-
ма у којима је живео и других чинилаца његове стварности.

У поезији Марка Томаша нема баналности већ превла-
дава искреност и емоција. Љубав је религија за аутора, чак и 
када га та љубав уништава и кида, и у тим тренуцима она даје 
јаку емоцију. Томаш је подвлачи једноставним речима, без 
претераних украса, те она стоји огољена, као и сам песник у 
својој поезији. Он је рањен између ствари којих се присећа, 
ствари које се дешавају, и оних којима се нада.

* * *

Најновије песничко издање Томаша, прошлогодишња 
збирка Црни молитвеник у издању београдске куће Лом, 
поздравља нихилизам, даје смисао бесмислу и упошљава 
читаоца да прихвати стихове у којима песник слави бол. 
Они одишу меланхолијом, тугом и мотивима смрти који су 
свеприсутни у целокупној поезији аутора. Песме су лишене 
сувишног детаљисања те нам он даје огољене структуре, пре-
пуне емотивног и физичког набоја. Без сувишних додатака, 
усиљеног римовања, кићења песама повезаним речима без 
смисла, само са кратким и једноставним стиховима, аутор 
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успева да уради оно што многима не полази за руком – да 
својим песмама да смисао.

Збирка представља заокружену целину 84 песме поде-
љене у два циклуса, са две пролошке песме од којих је једна 
издвојена и дата у виду посвете. Овај елемент, посвета у виду 
песме, опет упућена оној којој пише, даје нам, одмах на по-
четку, јасан увод у то шта нас очекује у даљем читању Црног 
молитвеника. „Посвета” нас упознаје и са предметом ауторо-
ве жеље, основе која се јавља у целој збирци и остаје његова 
тежња. Објашњење наслова збирке се може пронаћи у речима 
аутора који тврди да је молитвеник црн јер молитве у збирци 
неће никоме пружити утеху – у питању је, дакле, молитвеник 
за оне који верују и траже спас, како у љубави, тако и у самоћи.

У првом делу збирке (Основни принципи самоубојства), 
аутор кокетира са темом суицида, док нам други циклус (На-
цизам за почетнике) доноси још елегија којима је у фокусу 
самоћа. Мотиви као што су фашизам, нацизам и револуција 
се јављају и у насловима Томашевих ранијих песама и збир-
ки, неретко са призвуцима благе критике и носталгије. При-
сутан је утицај политике чији дискурс се провлачи кроз пес-
ме (ово је очигледно у, рецимо, почетку песме „Крадљивци”: 
„Начини на које те мучим / немају ништа с политичким 
увјерењима.”), те се тако смрт Бродског ставља у контекст оп-
саде Стаљинграда („Bellevue”: „Знаш ли да је Бродски умро 
од глади? / Глад је болест коју је немогуће заборавити. / Стиг-
ла га је годинама након опсаде Стаљинграда.”) Свакодневица 
је фашизам, представљена са свим нормама, док Томаш ни-
хилистичком молитвом негира постојање.

Тапкајући у мраку да ухвати идеју љубави, песник се 
одлично сналази хватајући нит искрене емоције помешане 
са искуствима која је имао у љубави, била она болно или 
пријатно сећање. Процеси који се одвијају у заљубљеном чо-
веку су дати без отрцаних флоскула које затрпавају читаоца, 
те, уместо тога, Томаш увлачи дозу песимизма, пажљиво, и 
непрестано у потрази.

У својој поезији, аутор нам даје слике само онога у шта 
и сам верује. Пише о самоћи, окружен људима и љубавима, 
спознаје тај осећај, био сам или у друштву. Можда управо 
због тога што је упознао самоћу на личном примеру, он зна 
како да буде сам међу људима. Стога и читава збирка одише 
тоном узалудности, чежње и самоће. Томашева песма љубави 
је ода усамљености, а таква је, на пример, песма „Немој се 
заљубити у мене” која поентира стиховима: „и ништа неће 
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промјенити / начин на који смо усамљени”. Фокус певања 
аутора је самоспознаја у самоћи, љубав у самоћи, самоћа у 
љубави и самоћа у самоћи. Он све даје љубави, али, како от-
крива малочас цитирана песма, „ниједна љубав није помак-
ла планине”. Управо стихови као овај показују колико аутор, 
иако верује у снагу љубави, свесно признаје да не постоји 
тако јака љубав. У неким стиховима себе, као и читаоце, раз-
уверава и због љубави чини необичне ствари, чак и када је 
она непозната и неискушана. На крају, оно што спаја самоћу 
и љубав јесте мотив чежње у којем се огледа занос аутора.

У песми „Како створити усамљеног човјека”, Томаш нам 
даје дашак онога што ствара усамљеног човека и то се касније 
надограђује добијеним и изгубљеним љубавима, стварима које 
се успут догоде, једноставно, животом. Околности живљења у 
разним градовима, љубави које је доживео или пожелео, иску-
ства која је проживео, обриси су концентричних кругова око 
самог аутора и представљају његов одраз у води када се нађе 
пред празним платном:

„Не могу се ријешити одгоја.
Моји су непријатељи насљедни.
Слушао сам како се умире
прије него сам постао свјестан живота.
[...]
Толико је једноставно створити
усамљеног човјека.”

Са друге стране, песма „Парафраза” из циклуса Наци-
зам за почетнике – једна од ретких коју аутор, по сопственом 
признању, не воли да чита због сталних захтева публике за ис-
том – даје нам занимљиво поигравање. Ово је још једна песма 
у прозном запису (попут песама „Нихилистичка молитва” и 
„Предаја”), препуна ироничних и саркастичних коментара. 
Њоме Томаш изражава бунт према љубави и истиче да је све 
што је једном било слатко сада постало горко. Он се обраћа 
конкретној особи коју означава именом „Нина” и пројектује 
своје мисли на њу, док је интригантно да се ово име појављује 
и у, рецимо, песми која непосредно претходи овој, „Пјесма о 
једном сну”, где песник контрастира две слике и манифестације 
љубави: „Нина, људи се негдје далеко убијају, / али треба рећи 
да твоје очи нису плаве.” и „Нина, сањао сам те, била си нага / 
и ја сам потпуно полудио.” Овде пак он користи фразу која се 
понавља у форми рефрена, и наглашава сваки стих чинећи га 
одвојивом изјавом коју директно упућује оној којој пише песму. 
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Томаш повезује своја два честа мотива и у песми „Од-
говор” где говори да је он тај који уистину спаја смрт и љубав 
јер истовремено пише о обе теме („Једном си питала зашто 
тврдим / да кад пишем о љубави / заправо пишем о смрти. 
[...] Љубав претвара човјека / у неопрезну будалу. // Зато 
је она исто што и смрт.”) Песник уноси и кратку црту која 
заокреће целу причу о смртности, поигравајући се са тиме 
што говори да се он уз своју љубав осећа бесмртним. Остаје 
нам да се запитамо: ако пишући о љубави говори о смрти, а 
понекад се осећа и бесмртним, која је то ствар која чини ту 
антитезу? Да ли је то љубав која га уздиже, са једне стране, и 
љубав која је за њега неухватљива, са друге?

Стил аутора одликују кратке реченице, слободни стих, 
често се поиграва са прозом у стиху – толико да се његова 
поезија у појединим случајевима граничи са песмама у 
прози1 – а својим изразима хвата ток мисли и емоције које 
преноси у стихове. Он одаје утисак да пише скоро ауто-
матски, онако како му мисли навиру, и због тога добијамо 
једноставност израза који преноси искреност емоција које 
аутор осећа и доживљава. Самим тиме нам је ова поезија 
блиска. Јавља се дух Буковског, одласци у кафану и уживање 
у пићу, камијевски бунт који лебди над поезијом Марка То-
маша, као и утицај савремене поп културе. Најзад, Томаш 
велича имагинацију љубави провлачећи типично бодлеров-
ско-макабричне мотиве.

* * *
Наслов Варање смрти – изабране песме објављен је 

2014. године у два издања издавачке куће Лом из Београда, 
а овај избор, који је сачинио Флавио Ригонат, даје одличан 
преглед развоја Марка Томаша као песника и његово песнич-
ко одрастање у погледу стила. Песме, одабране из свих шест 
претходних збирки аутора, подељене су у три циклуса – прве 
четири збирке (С рукама под главом, Мама, ја сам успјешан, 

1 „Песма у прози се тако, с маргине канонизованог родовско-жанров-
ског система који је почивао на опозицији стих (везани)/прозна рече-
ница, полако померала у само средиште његове измењене структурне и 
вредносне конфигурације, амалгамишући елементе поезије, прозе, али 
и драме. Тако је овај облик, који уједно у себи носи наизглед темељну 
противречност између стихова и прозног исказа, постепено постао 
идеална могућност за ослобађање од крутих норми везаног стиха, 
приближавајући се и паралелно егзистирајући са слободним стихом, 
који се појављује већ у делима романтичара.”
Бојана Стојановић Пантовић. Песма у прози или прозаида. Београд: 
Службени гласник, 2012, стр. 11‒12.
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Живот је шала и Марко Томаш и друге пјесме) чине први ци-
клус насловљен по првенцу, док други и трећи циклус чине 
избори из самосталних збирки Збогом, фашисти и Булевар 
народне револуције.

Песме су поређане хронолошки што нам даје два лица 
аутора – са једне стране, у почетку, видимо панкерског бун-
товника, док нам се, са друге, у каснијем раду обраћа искус-
ни лиричар. Из тог разлога се може закључити да збирка 
представља не само тематску слојевитост поетике аутора, 
већ и звучну динамику једног одрастања.

Сам наслов Варање смрти (позајмљен из песме „Писмо 
Марти” из збирке Булевар народне револуције: „Марта, само 
љубав с тобом / је варање смрти.”) је за аутора који о њој често 
говори оксиморон пошто Томаш вара смрт тиме што живи. 
Сходно томе, збирка одише меланхолијом, само у другим об-
лицима одређених раздобља ауторовог живота. Приређивач 
се одлучио за песме које су фокусиране на мотиве који су ис-
товремено и опште одлике ауторове поетике – љубав, самоћа, 
политички ставови. Један од његових постулата – патетика 
– свесно је одабрана и аутор је сматра неопходном. Збирка 
представља Томаша као углавном љубавног песника, што је 
можда једина замерка овом избору јер је он много више од 
пуког романтичара. Ипак, ово јесте квалитетан одабир који 
задовољава једну од својих основних намера – представљање 
аутора новим читаоцима. Не треба заборавити да је пре тог 
издања песник био присутан само у периодици, али и то не 
довољно често, те Варање смрти на најбољи начин показује 
поетичке мене аутора. Начинивши избор тако да он пропра-
ти све тачке које су најзначајније у претходним Томашевим 
збиркама, приређивач је најадекватније могуће донео његов 
дотадашњи рад у нов простор и контекстуализовао га у ок-
вирима савремене српске поезије.

Збирком Збогом, фашисти, која је део овог издања, пес-
ник заокружује причу о потрази за идентитетом коју је запо-
чео у претходним збиркама. Реч „фашисти” Томаш провлачи 
кроз целу збирку, не само у наслову, користећи је у разним 
облицима како би нагласио борбу која се одвија у човеку, 
али и са околином. Тиме наглашава тоталитаризам у сваком 
појединцу, како у политичком смислу, тако и у најинтимнијим 
деловима његовог живота. За аутора су сви људи мање-више 
фашисти, али не треба пренаглити и помислити да том речју 
Томаш реферише на идеју фашизма у политици, пошто је тај 
аспект тог појма најмање утицајан на песме у овој збирци.
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Циклус Булевар народне револуције представља по-
дељеност Мостара те је аутор врло симболички изабрао овај 
наслов. Овај булевар, како открива насловна песма, је „глав-
на улица пустиње” јер у њему више нема значења, све је на-
пуштено: „Нема адреса на које стиже пошта, / случајних про-
лазника / ничег изузев кише, која све усмрти / на Булевару 
Народне Револуције.” У овом циклусу упознајемо још једну 
вештину Томаша, а то је писање из позиције женског лирског 
субјекта када пише о Агати, која је одраз аутора преко којег 
он представља своје бродоломе. У овом делу, он свој фокус 
пребацује из Мостара у Пољску, а Агата, други субјекат у 
збирци која заузима централни положај у потциклусу Ага-
тина писма (у овом избору дат је у интегралној верзији), није 
ништа мање меланхолична и емотивна од самог писца када 
пише у мушком роду. 

Први циклус садржи и песму „Марко Томаш”, скуп ау-
тоироничних ставова представљених у форми набрајања. 
Иако се на први поглед чини као да сам себе исмева, ову пес-
му можемо схватити као признање и ауторово најискреније 
сведочење о себи. Томаш често пише о смрти, али овде про-
налазимо стих: „Марко Томаш надасве обожава живјети.” 
После свих путовања и питања одакле долази и куда иде, он 
говори да „заправо је ниоткуда и то га не оптерећује”. Без 
напуштања аутоироније од почетка до краја, аутор држи 
нашу пажњу у градацији свега онога што он (тврди да) јесте. 

За некога у чијој се поезији налази велики број песама 
посвећених разним љубавима (све су насловљене именима 
различитих жена – од Матилде, преко Катарине, Елеоноре 
и Кристине, до Агате и Марте), у једној од песама Томаш 
се пита како се заљубити посљедњи пут. Међутим, једна од 
његових најемотивнијих песама, обимна посланица „Пис-
мо Вењички”, део је збирке Булевар народне револуције и 
упућена је мушкарцу, руском писцу Венедикту Јерофејеву. 
Она даје ироничне и саркастичне коментаре на рачун оних 
код којих се јавља патриотизам, док су присутне и парафразе 
Буковског. У овој песми аутор тражи да га неко разуме: сва 
његова трагања се налазе на папиру, док нам он даје све и 
стоји огољен у својој песми. Као и сам Вењичка који лута и 
не може да стигне до Кремља у роману Москва – Петушки, 
тако је и Томаш у непрестаној потрази да пронађе себе, свој 
град и своје место. 

Ова песма, заједно са песмом „Билал”, даје преглед стања 
државе у којој Томаш живи и ствара. „Билал” уноси апокалип-
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тичну атмосферу, говори о одласцима, крају света, свету као 
једној великој пустињи, а јављају се и парафразе Курана. Сам 
Билал је историјска личност – Мухамедов штитоноша који је 
био ослобођен ропства – чији гроб нико не зна: он је умро у 
пустињи, као и његов глас. Ова песма је самим тим и сасвим 
логичан одабир за затварање збирке.

* * *

Наспрам овог избора стоји још један, Одрастање мелан-
холије у издању издавачке куће Контраст, и садржи песме из 
две збирке, Збогом, фашисти и Булевар народне револуције, 
као и кратку прозу која је сакупљена под називом Напуштене 
приче, а била је раније публикована у часопису Улазница (год. 
47, бр. 234/235, новембар 2013, стр. 143–162). Ово дело је изаш-
ло исте године када и Варање смрти, али нам нуди другачији 
концепт – у питању je избор из само две збирке, за разлику од 
претходног који укључује шест, али су овде те збирке дате у 
целости, па ће се стога и анализа која следи усредсредити на 
оне песме које нису постале део избора Флавија Ригоната.

Приређивач се задржао на новијим Томашевим на-
словима, показујући тиме одраслог песника са изграђеним 
стилом. Збирка сабира песме о љубави, трагању за собом, 
самоиспитивању, болу, меланхолији, мотивима који су глав-
не тачке поетике Марка Томаша. Први циклус, тј. збирка 
Збогом, фашисти, садржи четири дела (Puzzle piece 1‒4) са 
41 песмом и последњим делом – Слагалица: ране и сол који 
укључује једну песму, „21st Century Puzzle”. Томаш у целој 
збирци својим циклусима, који су делићи слагалице, на крају 
све спаја у једну велику целину, а како је и песме тематски 
распоредио по овим деловима слагалице, одабир песама у 
њима нам на крају даје слику песника.

И у овом избору проналазимо утицај који на Тома-
ша остављају разни песници и друштвене погодности. Он 
замишља Мајаковског, Синатру, осећа утицај шопинг цен-
тара, а један од најчешћих мотива је опет смрт. У овом из-
бору се налази песма која је посвећена управо овом честом 
размишљању аутора – „Како се зове смрт” заокружена је том 
насловном фразом којом започиње и завршава, док се уну-
тар ње преплићу разна питања која Томаш поставља.

Оно што ни у овом избору није избегнуто су песме у 
којима Томаш испитује своју припадност („Које су велике 
пјесме мог народа / И који је то мој народ” у песми „Поли-
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тички исказ”.) Томаш је песник који тражи место уземљења, 
а опет га сви људи разумеју као да је неко ко је одрастао са 
њима, делио исте муке и питао иста питања, трагајући за ис-
тим стварима („Мој је народ расут по градовима. / [...] Журе 
на посао у Паризу. / Свирају banjo у единбуршким пубовима. 
/ Вјежбају јогу у Сомбору. / Пишају у београдским хаустори-
ма. / Воле се на Босфору. / Причају масне вицеве у мостар-
ским баштама. / [...] Моји људи, кажем.” У песми „Мој народ”, 
такође присутној у Варању смрти). Јавља се још један стални 
мотив – киша – који је не само незаобилазан, већ и универ-
залан за његово читалаштво. Додатна одлика песникове по-
етике, централна у песми „Киша преузима команду”, преузи-
ма примат на неколико значењских нивоа – у овој збирци, 
над животом песника, али и над његовим стиховима: „град је 
окупирао тугаљиви марш облака, / самоћа у свим облицима, 
/ анђели се нису указали, киша је преузела команду.”

Песме „Кад ме пронађе” и „Врх” су оне у којима се пес-
ник обраћа самоме себи, именом и презименом („Марко То-
маш је невјеројатан. / Пронађе ме у књижари / у Старом Граду, 
/ мирног, свјеже обријаног, ожењеног, / спремног на потомство 
и вјечност.” и „Подигни бјеле шаторе, Марко. / Подигни двор. / 
[...] Марко Томаш, молим те буди пристојан.”), што је поступак 
који Томаш често употребљава у својој поезији, а приметан 
је у поменутој песми „Марко Томаш.” Апострофирање себе 
увлачећи питања, заповести или констатације о самом себи 
користи како би додатно персонализовао своје стихове и, 
могуће је, писањем сам (о) себи, подвукао неке ствари које су 
свеприсутне у његовој поетици.

Није било изненађујуће да ће песник који толико по-
знаје самоћу и пише о њој у збирци Збогом, фашисти напи-
сати песму насловљену „Познавајући самоћу”. Са елементи-
ма љубавног заноса, и обележавањем самоће као „туробни 
музеј успомена”, видимо аутора са жељом да негде припада. 
Спој трагања за идентитетом, налазиштем и постојањем је 
пронашао срж у самоћи и у жељи да негде припада, да се не-
где настани, било да је то место или љубав. Јавља се жеља 
за ускрснућем – после свих умирања и оживљавања можда 
је то ускрснуће једини спас за некога ко живи самоћом и 
жели да живи, упорно трагајући за новим самоћама. Про-
цес скривања и враћања је игра у којој се сналази, увек 
остављајући простора за потрагу.

118Д
О
М

Е
Т
И



Уз поезију која представља главни ток Томашевог рада, 
у овом избору се може пронаћи и старија кратка проза коју 
је аутор сада одлучио да уврсти у збирку, заједно са песма-
ма. Ови прозни записи не носе ништа другачије мотиве од 
оних који се јављају у раније присутним песмама – ово је 
евидентно већ у првој причи, „Посјета”, али и у нареднима, 
где се наговештава мотив трагања за самим собом и лутања. 
Након узалудног трагања по стану у потрази за неким кога 
тражи, аутор проналази себе у огледалу и више му ништа 
није јасно. Уз то, можда и снажније него у поезији, аутор се 
у овим причама фокусирао више на своју породицу, па тако 
упознајемо елементе његовог живота који га чине и детаље 
попут чињенице да физички подсећа на оца и деду. 

Овај циклус, насловљен Напуштене приче, садржи 
једанаест кратких прича („Посјета”, „Тко је убио Бранка?”, 
„Дукати од сухог злата”, „Велики одмор”, „Зимско поподне”, 
„А онда је зазвонио телефон”, „Ту испред нас је ријека”, „Отац 
и ја у винограду”, „Lucky”, „Име” и „Шкољка”), што је сасвим 
довољно за искорак у нови жанр, а опет оставља простора 
читаоцима да истраже његову поезију. После претходних 
песничких циклуса, овај избор из прозних записа адекват-
но заокружује целу збирку и, у духу поделе првог циклуса 
на пузле, могло би се рећи да се и овај циклус уклапа као 
последњи део слагалице. Прозно-поетске збирке су можда 
оно што је потребно писцима који се налазе негде на међи 
ова два жанра – а посебно онима који стварају и поезију и 
прозу – добро се сналазе у њима, и, најбитније од свега, умеју 
да заокруже целину комбинујући елементе оба жанра.

Песничке слике које нам Томаш даје не остају само на 
пуком визуелном доживљају ствари које га окружују. Он чи-
таоце тера да осете његов бунт, да и они осећају патње које 
га савладавају, да се и они присете изгубљених или жељених 
љубави. Томаш је песник који осећа ствари, не боји се да 
сирове емоције претвори у једноставне, бунтовничке, афо-
ристичке, патетичне стихове које вешто уклапа и пажљиво 
распоређује у својим збиркама. Кратке приче нам дају 
осетљивијег писца који нас упознаје са неким интимнијим 
детаљима из свог живота. Зато избор Одрастање меланхолије 
даје одличан преглед Марка Томаша као песника, затим и као 
песника који такође пише и песме које су на граници између 
поезије и прозе и, напослетку, као прозаисту који се отиснуо 
у нови жанр у којем није мање успешан од оног у којем се 
осећа као свој на своме.
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* * *
Док је Варање смрти увид у ново Томашево ствара-

лаштво, оба поменута избора поезије садрже добар одабир 
песама. У издању Варање смрти – изабране песме можемо да 
упознајемо песника кроз разне периоде стварања и да путем 
стихова посматрамо његово песничко одрастање. Са друге 
стране, Одрастање меланхолије пружа већи преглед новијих 
радова, као и отиснуће у кратке прозне форме. Поезија Мар-
ка Томаша је поезија бола, меланхолије, самоће, љубави, али 
пре свега искрена поезија која се чита са дубоким удисајима и 
издисајима. Стихови су пажљиво састављани, али и као засеб-
не целине могу да буду запис једног времена, а то је, на крају, 
оно што привлачи људе да читају поезију овог аутора. 
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moda i umetnost 

U svetlu današnjeg poimanja sveta, tehnologije, virtuelne 
umetnosti, virtuelnog sveta, gde umetnost dotiče razne sfere, granič-
ne oblasti, njihove obronke, mesta gde se više umetničkih metoda 
meša i gde nove umetnosti nastaju, zabrinuti zbog novog naleta slo-
bode, naročito na „klaudu” gde je svako ko poseduje želju da svoju 
umetnost izrazi, slobodan da to i učini, i da putem te svoje umetnosti 
i komunicira, mnogi teoretičari umetnosti, u želji da ta mesta defi-
nišu, i u isto vreme redefinišu nekadašnja čvrsta poimanja granica 
pojma klasične umetnost i onoga što je nova, digitalna ubrzana era 
stvorila, počeli su da te svoje diskusije i analize pretvaraju u članke, 
eseje i knjige. Jedna od njih je i knjiga Fashion and art.1

Knjiga Fashion and art sastavljena je od sedamnaest po-
glavlja i kroz vizure više autora pokušava da objasni različite teme 
i fenomene mode, umetnosti, estetike, modernosti, konceptualne 
mode, tela, lepote, granica, autentičnosti, performansa, oblače-
nja, odeće, tutorstva, slikarstva, slike, izložbe i odnosa kuratorstva 
i izložbe. Obuhvatan set tema različitih pristupa i pokušaj da se 
otkrije šta oni u današnjem kontekstu znače, i „kritički i unakr-
sno” ispitaju odnos umetnosti i mode, čime se konkretno bavi i 
prvo poglavlje ove knjige. 

Kako je Adorno napisao u svojoj Estetičkoj teoriji još 1970. 
godine: „Veliki umetnici su još od Bodlera bili u konspiraciji sa 
modom”, uspostavljajući time pojavu mode kao deo moderni-
stičkih projekata kasnog 19. veka.2 Kada pogledamo nazad u 20. 
vek, vreme kada je veza mode i umetnosti cvetala kao nikada pre, 
moda je bila ta koja je odigrala centralnu ulogu u popularizova-
nju umetnosti. Najmanje dva veka moda i umetnost su zadrža-
li konkurentnu vezu ljubavi i mržnje. I moda i umetnost grade 
imaginarne svetove i koriste jezik stila potkrepljen verovanjima, 
percepcijama i idejama.
1 Geczy, Adam and Vicki Karaminas (eds.), Fashion and art, Berg, 2013.
2 Teodor Adorno ovde citira Christofa Dosvalda, Double Face: Priča o modi i 

umetnosti od Muhameda do Vorhola.



***

Do sada su skretnice mode i umetnosti patile od manjka 
teoretizacije. Kao pokušaj da se teoretizuje područje, ova kolek-
cija novih i ažuriranih eseja je, po rečima izdavača, do sada naj-
sadržajnije zaokružena i autoritativna. Neka od vodećih svetskih 
imena iz svojih oblasti okupila su se radi istraživanja povezanosti 
mode i umetnosti na različite načine: od estetike do performansa 
i medija. Izdavač naglašava da je ova knjiga originalna i inspira-
tivna, i da će ne samo osigurati odnos „art-a i mode” kao posebnu 
oblast studija, već će ukazati na nove kritičke puteve za istraživa-
nje stalnog unakrsnog „oprašivanja”.

Od strane umetnosti moda je bila odbačena kao efemerna, 
površna i materijalna. Nasuprot tome, umetnost je bila valorizo-
vana kao signifikantna forma, bezvremenski lepa, dubokoumna i 
spiritualna u svojoj prirodi. Promenljivost, koja je u srži mode i 
koja je fundamentalno odlikuje, oduvek je bila prepreka za njeno 
ozbiljno razmatranje i tako je stvarala još veći jaz, dok je umet-
nost povezivana sa istinom, idealnom lepotom i trajnošću. Upr-
kos ovako problematičnom odnosu umetnosti i mode, granice se 
neumitno pomeraju. Ovome posebno doprinose modne izložbe 
u respektabilnim muzejima, čineći da granice odvajanja umetno-
sti i mode postanu sve tanje, po rečima Valerije Stil.

Ona ukazuje i na podrugljiva viđenja mode kao „najvolje-
nijeg deteta kapitalizma”. Ovakvi pogledi se oslanjaju na činjenicu 
da su stilske promene deo kapitalističke pohlepe i konzumentske 
lakovernosti, jer moda skorijeg vremena nije više lepa ili funkci-
onalna kao ona iz prethodnih perioda. Dodatno, pored estetskih 
komponenti mode, ova teoretičarka je uporedila viđenja mode 
kao komercijalnog predmeta ‒ „artikla”, dok je umetnost (art) 
asocirana sa višim estetskim „carstvom”. Iako su slike i skulpture, 
na izvestan način, takođe artikli, njima se pripisuje prevazilaženje 
ovog komercijalnog statusa, potpuno kontrastno od mode, koja 
se „valja” u svojoj komercijalnoj prirodi. Iako se ove ideje čine 
staromodnima, pojednostavljujući odnos umetnosti i mode, one 
nastavljaju da igraju iznenađujuće važnu ulogu u savremenom 
poimanju ove dve kategorije. Kritičari uporno insistiraju na tezi 
„Art is art, and fashion is an industrie.”

Nensi Džej Troj smatra da komercijalni imperativ u mod-
noj industriji komplikuje modernističku posvećenost individu-
alnim slobodama i odbacivanju buržoaskih vrednosti. Ona po-
tvrđuje da je tenzija između mode i umetnosti bila prepoznata 
kao fundamentalna u okviru modernizma, najkasnije od 1863. 
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godine, kada je Šarl Bodler objavio svoja razmišljanja o moder-
nizmu i modi u esejima „Slikar modernog života”, u kojima je od 
umetnika modernosti očekivao da osvesti interakciju tela i gra-
đe, izgleda, modela. Godine 1945. u Muzeju moderne umetnosti 
u Njujorku održava se retrospektivna izložba holandskog slika-
ra Pita Mondriana. U mnogim prikazima te izložbe ukazano je 
da njegov kolorit i geometrija inspirišu modne dizajnere, ali se 
najpoznatija izvedba njegovog čuvenog dela desila 1965. godine, 
kada je modni dizajner Iv Sen Loran, na izložbi u Fashion Institut 
of Tehnology, prikazao haljinu sa motivom slike čuvenog slikara. 

Nensi Džej Troj vidi ovu modno umetničku interakciju kao 
obostrano korisnu, posebno ukazujući na to da je umetnički rad 
ovakvim putem moguće učiniti vidljivim različitoj publici. Ona 
smatra da je Iv Sen Loran učinio da se široj javnosti približi umet-
nost, kreirajući modu iz umetničkog dela. Iako najpoznatija, ova 
modno-umetnička interakcija nije bila jedina, pa je nastavio da 
se inspiriše Van Gogovim, Brakovim, Matisovim i Pikasovim de-
lima. Ona smatra da se korespodencija između umetnosti i mode 
odigrava višeslojno i simultano, zbunjujući našu mogućnost da 
razlikujemo manje uspešne i uspešne pokušaje. 

Adam Geci se osvrće se na doprinos Rolana Barta koji je na-
pravio distinkciju između materijalne prirode odeće i prezentova-
nog odevnog predmeta. Rolan Bart govori o nematerijalnoj želji, 
razlikujući garderobu od mode, i uviđa da postoji razlika između 
nematerijalnog i konzumentskog; akcentuje vezu između konzu-
mentskog i onoga što čini razliku između modernih i premodernih 
ekonomija. Takođe, isti fenomen se može, po njegovom mišljenju, 
primeniti i na modernu umetnost i umetnost pre nje. 

On sagledava istorijski kontekst mode, prepoznajući njenu 
ceremonijalnu ulogu reflektovanja moći (Luj XIV). Percepcija na 
kraju 19. veka uvećana izvan Beaux-arts, zabeležena je od strane 
L. S. Mersijea u njegovom delu Tableau de Paris. Podvukao je da 
je odeća postala mnogo više od odeće, da je postala komplikovan 
znakovni sistem koji počiva na nameri i zavođenju. Rezonance sa 
umetnošću su jasne. Do 19. veka važnost stila, kao nosioca znače-
nja, dostiže svoj klimaks kako u umetnosti tako i u modi.

Praveći retrospektivu eminentnih ikona mode premoder-
nizma, Adam Geci izdvaja Šarla Frederiha Vorta, autoriteta svog 
vremena, koji je pravljenje odeće odvojio od ženske radničke kla-
se i učinio „high fashion“ visokom modom, prvi put diktirajući 
trendove svojim klijentima i uvodeći rokove za njihovo prezen-
tovanje. Adam Geci pominje i banalan momenat u kome se po-
vezuju umetnost i moda, akcentujući uobičajenu praksu da su u 
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društvu tog vremena dame insistirale da na umetničkim portreti-
ma i slikama tadašnjih umetnika budu slikane u haljinama Šarla 
Frederiha Vorta.

Ideja mode je da se ne kupuje cipela, već moda, rekao je 
Georg Simel.

Dalje, osvrćući se na Valtera Benjamina i njegovo ukazivanje 
na Bodlerov esej Slikar modernog života (The painter of modern 
life) i razumevanje modernizma i pojedinca kao urbanog čina, 
Geci podvlači ulogu mode u tom vremenu kao agenta promene. 

Premisa da je Haute couture3 rezervisan za određeni oblik tela 
i socijalnu grupu, bogate i tanke je ono na šta ukazuje Pol Poare.

Hejzel Klark naglašava da svaka referenca ka konceptualnoj 
modi vodi do konceptualnog u umetnosti. Nastala oko 1970, kon-
ceptualna umetnost identifikuje primarnost ideje ispred izgleda, 
inovaciju i eksperimentalnost, stavove koji postavljaju pitanja, ali 
retko daju odgovore. Smatra da konceptualnost u modi nije samo 
plod skorijeg vremena ukazujući na rad Elze Skjapareli i njenu 
saradnju sa nadrealistima kojom otvara put konceptualnoj modi, 
koja se pojavila 1980. godine. 

Trenutak kada je internacionalna modno-medijska scena 
počela da prepoznaje rad japanskih dizajnera, naročito Isej Mijaki-
ja, Jodži Jamamota, Rei Kavakubo i kuće Kom de garson (Commes 
des Garcones), smatra se početkom konceptualne mode. Osvrću-
ći se na izazov koji su doživeli japanski dizajneri prikazujući svoj 
rad u Parizu, Hejzel Klark analizira kako izbeći getoizaciju u želji 
da se dizajnira nova, univerzalna odeća koja se nosi sa današnjim 
vremenom bolje nego daleka japanska moda. Unutar konceptualne 
mode ona sagledava rad Huseina Kalajana i Martina Marđele, koju 
su izvršili ogroman uticaj na druge dizajnere. 

Džoan Ejčer govori o odevenom telu u modi i umetnosti 
iz antropološke perspektive. Ona telo vidi kao armaturu, kako za 
modu tako i za umetnost, slikarstvo, fotografiju, skulpturu. Vizu-
elna umetnost može samo da naslika vidljive rezultate, individue, 
garderobu, ali bez uključenja ostalih osećaja. Po njenom mišlje-
nju, moda, sa druge strane, sadrži mnoge senzacije koji idu dalje 
i od tela i od odeće (zvuci, mirisi). Osnovna razlika u upotrebi 
tela u umetnosti i modi jeste da su vreme i prostor u umetnosti 
fiksirani faktori, a fluidni u živom doživljaju mode.
3 Haute Couture („visoko šivenje” ili „visoko krojenje” ili „visoka moda”) odno-

si se na stvaranje ekskluzivnih odevnih asesoara. Svaki od njih se konstruiše 
rukom od početka do kraja, napravljen je od kvalitetnih, skupih, često neo-
bičnih tkanina, šivenim sa izuzetnom pažnjom za detalje i završenom od stra-
ne najučenijih u domenu finih radova. Za izradu ovakvih komada potrebno je 
koliko vreme, toliko i znanje, spretnost i savršenstvo tehnike.
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Diana Krejn citira Iv Sen Lorana: „Moda nije baš umetnost, 
ali zahteva umetnika da bi postojala.” Razmatrajući tipologiju 
koju je razvio Hauard Beker, ona analizira razliku između lepe 
umetnosti i rukotvorina, definišući umetnost kao formu kulture 
koja je nastala kao rezultat kolektivnih aktivnosti a o kojoj se go-
vori kao o „svetu umetnosti”. Moda je generički termin vezan za 
forme kulture koje se brzo menjaju i rapidno šire. 

Moda je viđena kao lanac važnih individualnih odluka, a 
načinjena od strane ljudi iz različitih niša i industrija. Ove odluke 
doprinose kreativnosti proizvoda. Osvrćući se dalje na Bekera, 
ona pravi poređenje između umetnika i zanatlije definišući za-
natstvo kao kombinaciju znanja i veštine u pravljenju objekata 
koji su korisni ili lepi. Veza sa klijentom je neminovna i svaki rad 
zanatlije njime je uslovljen. Nasuprot ovome, umetnici nemaju 
zavisnost od klijenta. Objekti umetnosti mogu biti neupotreblji-
vi i vizuelno odbojni. Dizajneri koji rade za modno orijentisane 
kompanije proizvode korisne predmete kao odgovor na potra-
žnju. U mnogim slučajevima uključeni su u imitaciju ili adapta-
ciju, nasuprot inovacije. Beker prepoznaje strategije visoke mode 
kroz nekonvencionalne materijale, subverzije, nadrealizam, kom-
binaciju stilova iz različitih perioda.

Autentičnošću se bavi Efrat Celon. On ukazuje na mod-
ne izložbe koje pomažu prožimanju umetnosti i mode. Modno 
umetnička sinergija pronalazi način na akademskim događajima. 
On takođe primećuje da mnogi teoretičari vide umetnost kao 
autentičnu, originalnu kreaciju koja izražava individualne misli, 
osećanja i vrednosti, načinjene da traju, i bez praktične upotrebe. 
Na ovaj „kvalitet” dodaje se unikatnost umetničkog dela, kao sna-
žan argument. No, mnogi umetnici su u svom plodonosnom du-
gogodišnjem radu imali opuse koji su bili na granici unikatnosti. 

Dok Meri Gluk povezuje boemski život umetnika i ekscen-
trično odevanje, Margaret Mejnard govori o artističkoj garderobi 
i umetnosti koja se odeva ‒ „werable art”, razmatrajući „antifas-
hion” kao bunt protiv mode. Ona ukazuje na ručno napravljenu 
odeće kao protest mas-produkciji. Reč je o često personalizova-
noj odeći koju nose umetnici sa željom da ilustruju stav, da se 
razlikuju ili izražavaju lični protest. 

Niki Rajan analizira brend Prada i usvajanje avangardne kul-
ture od strane dizajnerke, njeno prisustvo u umetnosti kao mecene 
i njenoj saradnji sa poznatim arhitektama. Mijuča Prada je u stra-
tegiju brenda uvrstila i komunikaciju sa savremenom umetnošću, 
uloživši značajna materijalna sredstva u objekte kulture kao što je 
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muzej4 kod Milana. Redefiniciju luksuza je možda najbolje izložio 
Rem Kolhas, rekavši da je luksuz pažnja, stabilnost, „otpad”, da je 
luksuz velikodušan, inteligentan i grub.

Viki Karaminas govori o mutaciji mode kao mas-reprodu-
kovane i konstantno remitologizovane, kao večne ali i nestajuće. 
Savremena moda se više ne koristi kao materijalni objekat već 
objekat biva zamenjen hiperimidžom koji dobija svoju zavodljivu 
snagu multiplikovanim reprodukcijama. Štampa i digitalni mediji 
zamenjuju modnu stvarnost. Magazini, modni filmovi instalacije, 
blogovi i internet-portali zamenjuju opipljivi utisak. U svojim per-
mutacijama modna slika je postala predominantna i široko raspro-
stranjena. Ona otvara kritične prostore u kojima su diskursi i prak-
tičnost svakodnevnog života ponovo izmišljeni i ponovo napisani 
u novom eksperimentalnom polju neograničenih mogućnosti. 

Dijalog između umetnosti i mode nastavlja se, modni di-
zajneri su sve bliže artističkoj praksi, a umetnici konceptualnoj 
modi. Izolovanost je nemoguća, što dokazuje njihovo istorijsko 
prožimanje i interakcija.

***

Iako je moja prvobitna ideja da se ovim tekstom napravi 
„prikaz knjige” a ne „kritički osvrt”, čitajući ovo štivo osetila sam 
potrebu da se osvrnem konkretnije na vreme u kome živimo i 
da apostrofiram prožimanje i nadgradnju savremenih stremljenja 
u umetnosti. Veliko insistiranje i analiza pretežno jedne strane, 
takođe nije dovoljna da bi se fenomeni savremenih medija, umet-
nosti i misli objasnili, pa sam u razmatranje uvrstila i mišljenja 
još nekih teoretičara današnjeg medijskog i umetničkog trenutka.

Danas se takva transpozicija u predmet uvećala utapanjem 
u arhitekturu i ambijent, gde umetnost i moda tragaju za transpa-
rentnim medijem, ne više narcistički vezani za sopstveni identi-
tet, već posvećeni izlučivanju neke zajedničke predstave, gotove 
da se razveje u posebnoj i osetljivoj struji događaja. Oslobođenje 
od svake granice, od prepreka koje postavljaju očekivanja, ne bi li 
se izložbom raspolagalo kao ničim uslovljenim, gipkim i otvore-
nim sredstvom. Iščezavanjem jednog jedinog subjekta, bila bi to 
umetnost, moda ili arhitektura, kako bi se ostvarila maksimalna 
dovršenost i maksimalna ekspanzija.5

4 Fondazione Prada Milan je izložbeni prostor posvećen savremenoj umetnosti 
i kulturi. Ona je smeštena u kompleksu koji je dugi niz godina funkcionisao 
kao destilerija, ali mu je namenu promenila OMA ‒ arhitektonska firma čiji je 
suosnivač Rem Koolhaas ‒ u zbirku modernih prostora.

5  Germano Celant, Artmix, 2011.
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Davanje prednosti jedinstvu i razmeni, nauštrb odelitosti i 
takmičarskom duhu, čini ovaj predlog promišljanja istraživanja u 
likovnoj umetnosti i modi kao javne operacije i procesa analognih 
naučnim delatnostima, koje ishod poveravaju timskom radu. Je-
dino što ovde razmena nije podložna iskrivljavanjima funkcije i 
upotrebe, drugosti, već se sliva u tok slobodnih slika. Potvrđuje se 
kao entitet čija je glavna odlika fuzija i koji preplavljuje i crpi dok 
nastaje magnetska i opojna, čarobna i fluidna situacija. 

To ne znači da se razlike poništavaju i da se svi oblici i svi 
jezici svode na jedan jedini registar, nego da postoji otvorenost za 
viroviti6 postupak, u kome se gubi prvenstvo identiteta, da bi se 
podvukla vrednost jedne drugačije dimenzije koja u sebi zbira sve 
odlike iskustva koje služi promeni odnosa. 

Razmatrajući i objašnjavajući granične tačke i fine prelaze u 
umetnosti novog vremena, Đermano Čelant je na sedam primera 
gradio svoju teoriju o propusnosti membrane. Na kraju, celine, na-
stale iz prepleta arhitekture, mode i umetnosti, uvek se povezuju sa 
telom i odećom i njihovim prelascima, ali se takav rezultat ispolja-
va pomacima elemenata koji ga okružuju ili dokumentuju. Bili to 
fotografija, vetar, forme, životinje, slika, prah, odevni predmet, reč, 
svetlost, volumen, slika, tkanina, miris, sva upotrebna sredstva teže 
dopunjavanju nekog novog senzibiliteta u pogled ili dodir publi-
ke, po odsjaju koji se može uspostaviti između omotača umetnosti, 
mode i arhitekture na nove umetnosti savremenog trenutka. 

Istorija umetnosti, kojom je sredinom dvadesetog veka do-
minirao jedan oblik formalizma, ipak je obnovila interesovanje za 
društvene i političke kontekste i nove analitičke metode. Na kraju će 
najradikalniji disciplinarni revizionisti početi da pretvaraju književ-
nost u književne studije, istoriju umetnosti u istoriju slika, a istoriju 
zapadne klasične muzike u jednu proširenu etnomuzikologiju. 

Međutim, otiskivanje izvan modernog sistema lepe umet-
nosti, ne bi podrazumevalo samo preoblikovanje njegovih insti-
tucija i disciplina, već i prevazilaženje njegove ambivalentnosti 
prema veštini, lepoti, funkciji i čulnom zadovoljstvu. Iako veština 
nikada nije u potpunosti bila eliminisana iz ideala lepe umetno-
sti, san o ponovnom ujedinjenju lepe umetnosti i zanatstva na 
telesnom nivou, sada je dodatno iskomplikovan digitalnom revo-
lucijom. Pojava hiperteksta, kiber-umetnosti, virtualnih arhitek-
tonskih modela, sintetizovanog zvuka i automatske transkripcije, 
dovela je do toga da tradicionalne forme ručnog pisanja, crtanja 
ili komponovanja počinju da deluju još problematičnije u mno-
gim oblastima umetnosti.
6  Mogao bi se nazvati i duboki postupak.
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Pa ipak, baš kao što termin umetnost u sebi ne nosi samo 
isključujuću ideju o lepoj umetnosti, već ideju o umetnosti u nje-
nom starijem smislu, isto tako i estetika može biti ili ograničena 
na distanciranu kontemplaciju usmerenu ka lepoj umetnosti, ili 
preosmišljena na način koji uključuje običnu senzualnost i svr-
hu. Ova rekonstrukcija estetike se obično povezuje sa Džonom 
Djuijem, mada se njeni koreni mogu pronaći u nekim aspektima 
Baumgartenovog i Kantovog dela i još određenije, u tradiciji koju 
oličavaju Hogartova linija lepote,7 Rusoova umerena senzualnost 
i sjedinjavanje zadovoljstva i političke pravde, koje je zagovarala 
Meri Vulstonkraft.

Slično tome, japanska tradicija je pridavala jednaku vred-
nost formalnoj lepoti, zanatskoj veštini i funkciji u svakodnev-
nim stvarima, kao što su pakovanje poklona ili dizajn i upotreba 
posuđa i kuhinjskog pribora. Juriko Saito sugeriše da se istinski 
multikulturalizam ne svodi na uključenje nekoliko japanskih, ili 
afričkih primera u naše umetničke, muzičke ili književne antolo-
gije, već bi trebalo da nam pomognu da od drugih kultura nauči-
mo nešto o ograničenju naših tradicionalnih kategorija. 

U drugoj polovini dvadesetog veka, novi umetnički pokreti 
i pristupi nadolazili su vrtoglavom brzinom: pop, op, minimali-
zam, konceptualna umetnost, neorealizam, lend art, video, per-
formans, instalacija i tako dalje. Činilo se da umetnici u svakom 
mediju pokušavaju da se oslobode ograničenja umetnosti i da 
prevaziđu razdvajanje umetnosti i života. Svaka istorija ideja o 
umetnosti, umetniku i estetici, ne samo da će dati važno mesto 
društvenim i institucionalnim promenama, već će morati i da 
prenese istoriju od osamnaestog veka do danas i da obrati poseb-
nu pažnju na napore da se prevaziđu polariteti modernog sistema 
lepih umetnosti.8

Ideja da se u jednom istom energetskom polju steknu umet-
nost i moda, nastala je iz tradicije istorijskih avangardi, koja se uvu-
kla u sadašnjicu. Od Đakoma Bale do Salvadora Dalija, od Sonje 
Delone do Luča Fontane, uvek je bilo umetanja umetnosti u sve je-
zike i nizove posredovanja i raskidanja, pomeranja granice „umet-
ničke” misli. Njihovim delovanjem, potkrepljenim hitrim odzivom 
dizajnera kao što su Pol Poare i Elsa Skjapareli, Bruna Bini i Đer-
7 Linija lepote je termin i teorija u umetnosti ili estetike koje ga koriste da opišu 

S-oblik krive linije (serpentina linija) koja se pojavljuje u okviru objekta, kao 
granična linija objekta, ili kao virtuelna granična linija koju je formirao sastav 
od nekoliko objekata. Ova teorija je nastala sa Viljemom Hogartom (engle-
ski slikar, satiričar i pisac iz 18. veka). Prema ovoj teoriji, S-oblik krive linije 
označava živost i delatnost i pobuđuje pažnju posmatrača kao u suprotnosti 
sa pravim linijama, paralelnim, ili onim koje se seku pod pravim uglom, a 
koje označavaju stazu, smrt ili nežive objekte.

8  Lari Šiner, Otkrivanje umetnosti, Svetovi, Novi Sad, 2007.
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mana Maručeli, ostvareno je uočljivo prikazivanje dijaloga umet-
nosti i mode. 

Takvo sabiranje i sjedinjavanje suprotnosti i različitosti 
kako bi se došlo do procesa samorazumevanja umetnosti, zaista 
dovodi do raspršivanja individualnog protagonizma u prilog jed-
ne dijalektike oblika i znakova, boja i akcija, gde se pažnja otkla-
nja na protagoniste, umetnika ili modnog kreatora, usmerava na 
proizvedeni jezik, istinsko izvorište novih iskustava, modifikacija 
postupaka i načina prikazivanja.

S Jozefom Bojsom i Nam Džun Pajkom odeća se pretvara 
u svojstvo čarobnjaka i reklamera, asocira na ritualnost, koja bi 
da balzamuje kako društvene snage, tako i kraljevstvo masovne 
komunikacije.9

Osamdesetih godina pripadnost odeće teritoriji umetnosti 
više nije otkriće nego potreba, s obzirom da je moda od 1950. 
godine postala globalni projekat demokratizacije i estetizacije po-
kazivanja i prikazivanja. Ono što se nekada smatralo zaludnim i 
frivolnim, dekorativnim i ekscentričnim, pretvorilo se u potra-
gu za identitetom, u kojoj je bitna originalnost i stalno menja-
nje. Razlikovanje umetnosti i mode nestaje, kao da je rez među 
njihovim obrisima bio podvrgavan tehnici kolaža toliko puta da 
su se ti obrisi na kraju preklopili i sjedinili. Sa Džudit Šej i Ro-
uzmeri Trokl, Janom Sterbak i Janom Fabreom, odevni predmet 
postaje uznemirujuća naprava, automat i maneken, statua i maši-
na, lik iz sna i košmara, simulacija iz bunila i paranoično-kritička 
scenografija, dok je Čarls Le Drej, Oliver Hering, ili Vibke Sim 
pretvaraju u nosioce fantastičnog i zadivljujućeg impulsa, koji 
vaspostavlja logiku sna o odeći kao igri i zadovoljstvu, životu i 
spektaklu, maski i prerušavanju.

Nekoliko godina posle kubizma, futurizam je prvi moder-
ni pokret koji je teatralizovao logiku jedne umetnosti koja seče i 
cepa, prodire i krnji, premešta i odvaja, lomi, brusi, ukršta i pre-
seca, čini od nje oružje konkretne i filozofske, političke i ideo-
loške, teorijske i umetničke, vajarske i slikarske čini čiji cilj nije 
formalnost neke vizuelne misli, nego faktička intervencija na 
svetu koji se proživljava, u svim njegovim jezičkim manifestaci-
jama. Na svetu koji valja prilagoditi novom mehaničkom senzi-
bilitetu: futurističkom rekonstruisanju univerzuma. Pretpostavka 
je ne samo površinska, nego i radikalna promena koja preplav-
ljuje i premeće svaku površinu i svaku formu viđenja i mišljenja, 
a među njima nije mogla da izostane ni odeća kao druga koža, 
takođe iskrojena i izmeštena. 

9 Germano Celant, Artmix, 2011.
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Zapitanost o onome što sledi, tipična je za pop-umetnike i 
neodadaiste, kao što su Endi Vorhol i Robert Raušemberg, Ar-
man i Danijel Speri, Kuzama i Kristo, koji tragaju za dodirom 
umetnosti i masovnog konteksta, i to predmeta potrošnje i re-
klama. Kako jedni, tako bi i drugi hteli da dočaraju smisao grada 
kao preikoničke matrice i kao ikoničkog ostatka jednog gledanja 
kao projektovanja i potrošnje. Odeća se preobražava u magnetnu 
površinu, koja kao fotografski aparat u tri dimenzije privlači k 
sebi stvari i signale, marke i predmete, ilustracije i citate izvuče-
ne iz svakodnevne ikonografije reklama i televizije, stripa i filma: 
odeća postaje laička plaštanica masovne idolatrije, pri čemu se 
idol svodi na neprozirni i neutralni trag, koji bi trebalo nositi sa 
osećanjem za ironiju.

Umetnost nikada ne prestaje da bude odjek svom kontek-
stu. Kao da večito traga za saveznicima ne bi li nastao tekst koji 
će otkriti njene skrivene razloge. Nema artefakta koji u sebi ne 
sadrži takav susret, te to važi i za odeću. „Umetnost danas nastaje 
od svega i svugde, bez jezičkih i teritorijalnih granica” rekao je 
Germano Ćelant. Posredi je, dakle, jedan krajnje prošireni pojam 
savremene umetnosti, umetnosti ukrštenih i mešanih medija, pri 
čemu se pod sredstvima proizvođenja savremene umetnosti po-
drazumeva i dozvoljava upotreba praktično svega što umetniku 
i njegovom radu stoji na raspolaganju, gde više nema potpuno 
odvojenih disciplinarnih i medijskih oblasti. Svrha savremene 
umetnosti jeste, po Ćelantu u tome da bude jedno od najdelo-
tvornijih i svakako najprofinjenijih posrednika u nezaustavljivom 
procesu međuljudskih komunikacija. Osim unutar slikarstva i 
skulpture, taj raspon čovekove kreativnosti kreće se od arhitek-
ture do mode, od filma do dizajna, od muzike do televizije, od 
fotografije do književnosti. Upravo po tome se danas Ćelant uka-
zuje idejnim baštinikom jednog od najvećih doprinosa modernoj 
umetnosti i kulture njegove sredine odgovarajućim fundusima 
svetskog duhovnog blaga.10

Iako su dihotomije sistema lepe umetnosti već ozbiljno 
oslabljene, one i dalje poseduju sposobnost da izobliče brojna 
područja iskustva. Jedan novi, treći sistem umetnosti, koji bi 
transcendirao podeli modernog sistema lepe umetnosti tek treba 
da bude ustanovljen. Ali čak i kada bi u nekom neobuzdanom 
antiumetničkom snu bilo moguće ukinuti postojeće institucije i 
zameniti jednostrane ideale lepe umetnosti normama zanatstva 
i popularne umetnosti, time bismo naprosto preokrenuli posto-
jeću popularnost, umesto da iscelimo rascep, do koga je došlo u 
sada već, davnoj prošlosti. 
10 Jerko Denegri, predgovor knjizi Artmix Germana Ćelanta, Beograd, 2011. 
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Lepa umetnost u našem generalnom shvatanju, ne pred-
stavlja ni večnu ni naročito drevnu pojavu, već istorijsku kon-
strukciju osamnaestog veka, prateći uporedo i jednu paralelnu 
tradiciju otpora koja se proteže do naših dana. Takođe je jasno 
da „nema više povratka na staro”. Mi ne možemo vaskrsnuti stari 
sistem umetnosti, niti pukom željom možemo otkloniti rascep, 
koji je podelio taj stari sistem, arogantno pripisavši intelekt, ima-
ginaciju i gracioznost lepoj umetnosti i omalovaživši zanatstvo 
i popularnu kulturu, kao domen puke tehničnosti, korisnosti, 
zabave i profita. Kao i drugim dualizmima, koji su zarazili našu 
kulturu, podele sistema lepe umetnosti mogu biti transcendirane 
jedino kroz dalju borbu.
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zoran r. popović 

u središtu čovekove priče
pozorišna čitanja

USUD LEPOTE I SLOBODE 
(„Ispovest Dmitrija Karamazova”, autorski projekat Nebojše 

Dugalića; Opera i teatar Madlenianum Beograd) 

U romanu-epopeji „Braća Karamazovi” (određivanom i 
kao detektivski i društveni roman sa elementima melodrame 
i tokovima ideološkog i religiozno-filozofskog karaktera u čijoj 
se osnovi nalaze međusobno oprečna viđenja ljudske sudbine i 
budućnosti), Čovek koga je Dostojevski tako duboko poznavao 
i markantno oslikao izgubio je veru, uporište i krenuo u potragu 
za pozitivnim odgovorima koji će ga dovesti do njega samog. Na 
tom putu izdvajaju se pitanja patnje i njene veze sa opštim smi-
slom života (patnja je jedini uzrok saznavanja, njom se iskupljuje 
zlo), slobode, slobodne volje (patnja je povezana sa slobodom, pro-
blem slobode izrasta pred dilemom da li da se takav ili neki dru-
gačiji život prihvati ili ne), pokajanja (najveće iskušenje čoveka je 
suočavanje, razgovor sa samim sobom), religije i ateizma, morala 
i čovekove prirode (kao važna tema pokazuje se podvojenost ljud-
skog duha, proces dezintegracije ličnosti), odnosa prema drugom 
čoveku i Bogu, postojanja zla „u dobrom svetu čiji je tvorac Bog”... 
Prema tumačenju nekih autora, Dostojevski je pisao romane o 
ideji: kao „izuzetan analitičar ljudske duše u njenim različitim 
stanjima, stadijumima, prelazima”, pisac je za predmet dela uzi-
mao one ideje koje „lutaju društvom” i prelaze iz duše u dušu, 
„obrušavaju na ljude, gnječe ih i unakazuju”, koje svojom snagom 
zaokupljaju, vladaju junacima (oni su silno poneti željom/uvere-
njem koji isključuju moral, „zemaljska karamazovska sila” jeste 
ona kojom braća „upropašćuju sebe i druge sobom”). 

Svet opsežne romaneskne povesti Dostojevskog zapravo 
je lavirint mračnih, složenih, neuhvatljivih personalnosti likova 
koji kao da nisu završeni, „kao da su različite transformacije i 



varijacije jednog duhovnog stvorenja” (gde svaki od Karama-
zovih zastupa jedno od mogućih životnih načela). Likovi Do-
stojevskog, postavljeni kao poseban ugao gledanja, smisaoni 
stav čoveka koji posmatra i vrednuje sebe ali i svet, stvarnost 
koji ga okružuju (otuda samosvest čini „dominantu umetničke 
konstrukcije junaka”), obdareni su „zagonetnom prirodom koja 
drugima ali i njima samima zadaje muke”. Iako se često Aljoša 
određuje kao glavni junak „Karamazovih”, i dalje ostaje nereše-
no ko je zapravo vodeći lik u romanu i da li ga uopšte ima. Dmi-
trij je u odnosu na ostale ipak autentičniji i impresivniji, čineći u 
svakom pogledu „samostalno, dinamičko jezgro iz koga proisti-
če... radnja”. Zamišljen kao „priprost”, ali i izrazito „strasna pri-
roda”, on je pre slab nego zao i u toj slabosti podjednako „sposo-
ban i za zločin i za velikodušnost”: najbliži ocu i po uživanju i po 
poroku, i u trenucima najvećeg razvrata „on govori o tome kako 
čovek treba da bude plemenit”, negde sa dna, na čas, odaziva se 
žudnja za idealom, pokaže vera u mogućnost ispravnog života. 
Kao da u njegovom biću sve suprotnosti žive zajedno, kao da su 
kroz njega psihološke i moralno-ideološke dileme najsnažnije 
projektovane: govoreći za sebe da je proklet, nizak i podao, no-
šen karamazovskom burom sladostrašća, on ipak oseća ljubav 
i „radost bez koje svet ne može da živi i postoji”, i u najdubljoj 
sramoti kazuje pesmu o čoveku, iako ga „ona nikad nije popra-
vila”.  Složenost govora u delu „Braća Karamazovi” gradi se uz 
različite modele pripovedanja, od prepletenih narativnih tokova 
uzburkane reči i suprotstavljenih stavova, zažarenih dijaloga do 
raskošnih monoloških partija, a istovremeno se kao bitan oblik 
kazivanja zasnivaju pismo, ispovest.  Prirodi Dmitrijevog lika 
naroćito je bliska ispovest, spreman i za veliko dobro i veliko zlo 
on neprekidno saopštava svoj nemir i patnju, breme koje nosi, u 
njemu se bore i iz njega govore i ostali Karamazovi. U složenom 
duhovnom sklopu Dmitrijevom zapažaju se stalna previranja, 
kao da je izjava, misao uvek dvostrana, neizbežno „dijaloški 
usmerena”: u svakom iskazu čuju se, dozivaju, sudaraju dva 
glasa (a u njima izmenljiva načela, gledišta), pa tako „otvore-
ne replike jednog odgovaraju zatvorenim replikama drugog”. U 
ovakvoj sjajnoj, vibrantnoj retoričnosti, unutrašnjem razgovoru 
koji traje i u kome je zbivanje i sukob, naglašava se i ono izvorno 
teatarsko. 

Autorski pristup Nebojše Dugalića proizilazi iz usvojenih 
osnovnih pretpostavki u čitanju i tumačenju „Braće Karamazo-
vih”. Monodramska adaptacija dela romana Dostojevskog postav-
lja se kao brižljivo sklopljena, trodelna dramaturška kompozicija 
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(prolog-predstavljanje, ispovest, epilog): ona se poima kao bit, na 
jednom mestu, u jednom iskazu, dahu sakupljena rasuta priča, 
razuđena sudbina jednog junaka epske romaneskne istorije poro-
dice Karamazovih i društva moderne Rusije Fjodora Mihajloviča. 
Trenutak u kome Dmitrij odlučuje da se obrati bratu Aljoši, svom 
„angelu na zemlji”, iskaže mu sav svoj očaj i „iz bezizlaza zamoli 
za nemoguće − da od oca ište pomoć u novcu”, samo je probran 
situacioni okvir iz koga kao iz užarenog središta izbija burna, slo-
žena pripovest „o mrtvom čvoru... sudbina” u koji su se Karama-
zovi „nerazmrsivo zapleli”, a jedna bolna lična ispovest te neraz-
mrsivosti (kao poslednji poziv da se razreši nerazrešivo) postaje 
istovremeno dramatičan zapis i o Dmitriju, i njegovom ocu, Ivanu, 
Katarini Ivanovnoj, Grušenjki, i onima oko njih. U prisnom, pro-
življenom susretu glumca i ličnosti romana, Nebojša Dugalić ne 
interpretira, ne kazuje pripovest svoga junaka: on pre svega teži da 
odredi prostor Dmitrijevog postojanja, da evocira njegov unutraš-
nji svet, približi se njegovoj teškoj misli i muci, razazna njegov ose-
ćaj strepnje, straha, nade, njegovo poimanje slobode i otkrovenje 
moranja, doživljaja strašnog usuda lepote i slobode, da prođe kroz 
dmitrijevski-karamazovski mrak i sobom samim, u sebi razjasni 
opskurnu storiju zagonetke čovekovog mučnog bivanja čovekom. 
U zajedničkom prolaženju sa svojim Karamazovim putem njego-
vih košmarnih previranja, ispovedanja, traženja, glumački pristup 
odlikuju zavidna koncentrisanost i osobena analitičnost: Dmitrij i 
Dugalić na tren razmenjuju prostore prisustva, u stalnom su uza-
jamnom preispitivanju činom pozorišne igre približenih ljudskih 
habitusa, stil nastupa, govora, osećajnosti glumca Dugalića (nepo-
novljiv u svojoj osobenosti) usvaja, čini stvarnim, živim, prisutnost, 
reč, misao, sumnju, vapaj jednog Karamazova. Naročito je uzbud-
ljivo pratiti vajanje svake fraze u iskazu glumca koga inače odlikuje 
lepota govora, posvećenost, briga o izgovorenom: kao da je svaka 
reč, pre nego što je kazana nastala u karamazovskoj muci s rečima 
i osećajima, u buri nesaznatljivih poriva i strasnih preokreta, pa se 
onda sporo i teško oslobađa, traži svoj put, a potom sledeća izno-
va nailazi na prepreku nove ukazane misli, bori se i postaje bodra, 
zvonka, kao odgovor, mogućnost, varka (pri tome ukazani ritam 
govora, uneta pauza, tišina, samo dopunjavaju ,oslikavaju mental-
ni, duhovni prostor Karamazova koji se iskazuje). Svaka rečenica 
nastupa postupno, kao da se i sama premišlja puna značenja i izgo-
vora, pa onda postaje figura u prostoru uokvirena ne samo bojom, 
intonacijom, glasnošću, već i od nje nerazdvojnim pokretom ruke, 
sitnom kretnjom, mapom lica, ali i pojavnošću, položajem tela, od-
nosom prema nevidljivom − prisutnom sagovorniku. 
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Dmitrij gotovo opipljivo predočava karamazovsko „posto-
janje oslonjeno na odsustvo bilo kakvog oslonca”, i mahnitost i 
pribranost u isti mah, i iracionalnost i trezvenost u postupanju, 
kao da je u pitanju nezadrživo poniranje kroz „vetrometinu razu-
ma i nerazuma”. „Širok je čovek, moj Aljoša, suviše širok... ja bih 
ga suzio”, izjavljuje Dmitrij mereći prostornost bivanja u zabo-
ravu, neukosti, ljudske ostavljenosti bez putokaza, slutnje ikakve 
odgonetke i „sav u tesnacu ove ᾿širokosti᾿ koja se ne da suziti”, 
kroz bujicu reči i pitanja, on „progovara svu svoju nemost” pred 
onim što se ne da imenovati, predočiti, zahvatiti bilo kakvim poj-
mom, bližim određenjem, čemu se ne da videti izgled, oblik, što 
stalno podriva i ruži čovekovo trajanje. Dimitrijeva izjava da je 
čovek širok, suviše širok, da bi ga on suzio, odnosi se i na lepotu i 
breme koje ona zadaje: lepota je strašna i užasna stvar, jer je neo-
dređena i ne može se nikako odrediti pošto je Bog stvorio jedino 
zagonetke. Kao vrstan igrač, Dmitrij nastupa između osećanja 
neizdržljivih protivurečnosti, očaja i nade, širine „neimenjivo-
sti” vlastite sudbine i onoga ko tom sudbinom upravlja i silnog 
napora da se ublaži neodoljiva žudnja za neuhvatljivim, otpora 
i pristajanja na „zavodljivost te igre nedohvata”. Tako Dugalićev 
Dmitrij, potpunošću učešća i predavanja, biva Priča sama, njen 
učesnik, svedok, i tvorac i besednik, tumač, njena materijalnost i 
njena živa slika; sugestivno se predočava da Dmitrijeva pripovest 
nastoji da sažme istoriju života surovo prepletenih razdvojenih 
članova porodice raširenu kroz „monumentalan roman tipa hor-
ske tragedije”, učini je uhvatljivom, vidljivom, čujnom kao epilog 
mnogoglasnih burnih događanja, lutanja i traženja, kojima se 
opisuje začarani krug ljudske nesreće. Ovako postavljena, Priča 
je jedini stvaran ostatak, važan kao život sam, onaj višak stvar-
nosti koji mora da bude ispričan (prebačen u kazivi, time „trajni-
ji”, shvatljiviji oblik i tu u svojoj neuhvatljivosti namah sačuvan): 
tek tada mogu da se pokažu različiti uglovi viđenja te izdvojene 
stvarnosti, pukotine unutar nje koje o toj istoj stvarnosti više go-
vore nego neposredan pogled, kroz koje se dopire iza onoga što 
je vidljivo, spoznatljivo. Ta Priča se ne može zanemariti, napusti-
ti, njeno kazivanje je neodložno kao da će se upravo ponovnim 
prolaskom kroz nju pojaviti izlaz, razrešenje, nekakav odgovor ili 
tračak ma kako varljive nade koja bi, u sveopštoj pometnji dode-
ljenog prostora i vremena, stvarnost prožetu tragikom i apsur-
dom učinila podnošljivijom ili barem nagovestila čas predaha u 
suštinski nezadrživom sunovratu. 

„Gluma je nesigurna nauka”, podseća velika dramska umet-
nica Džudi Denč. Tim „neočekivanim rasporedom nepouzdanih 
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elemenata” (što pozorište jeste) upravlja glumac svojim potpu-
nim delovanjem, vođen mišlju i jezikom pisca, govorom/svetom 
njegovog dela i sudbinom junaka, nalazeći sigurnost u tajnovitoj 
nauci svoje igre. Čarolija pozorišta još može da na svojstven, ne-
ponovljiv način prepozna, sakupi i sačuva ono rasuto, zanemare-
no, da obnovi razoreno, izvede na svetlost neprimećeno, otvori 
drugačije prostore stvarnosti i provede kroz njene ponore i puko-
tine; da tako ispovest jednog Karamazova učini živim, ljudski isti-
nitim i važnim, pokaže i ono tegobno i uzvišeno u sudaru čoveka 
Dmitrija sa usudom lepote i slobode, u borbi u kojoj je „bojno 
polje ... ljudsko srce”.

DVADESETI VEK 
Balada o ugljarima 

Milovan Mračević: „Sunce tuđeg neba”; režija: Aleksandar Lu-
kač; Puls teatar Lazarevac 

Susret sa Milovanom Mračevićem, istoričarem, posveće-
nim istraživačem povesti rudara koji prikuplja opsežnu građu za 
što potpuniji prikaz „života jugoslovenskih rudarskih imigranata 
u Kanadi pre osamdeset godina”, hroničarem minulog doba (u 
kome je još izgledalo da postoji bolje mesto za život i novi poče-
tak) i sopstvene porodice (i njegov deda i otac radili su „u rudni-
cima Severne Amerike”), ali i sa piscem, dramatičarem, naročito 
je inspirativan. U isto vreme, u kontekstu tekuće (beogradske) 
pozorišne produkcije, njegovo ostvarenje koje umešno pretapa 
istoriografiju, literaturu (faktografija „iznova napisana”, uveza-
na pričom i zasnovana fikcijom dostiže novi plan stvarnosnog, 
istinitog) i pozorište (delo linearne dramaturgije koje pripoveda, 
zaokupljeno sadržajem a ne izazovima forme, sa-vremenost u 
doživljaju aktuelne ljudske situacije traži u pogledu na prošlost), 
čini značajan iskorak i donosi potrebno osveženje. Mračevićeva 
bogata dokumentaristika nastala pedantnim slaganjem i vred-
novanjem podataka upućenog istoričara ali i snažno izraženim 
ličnim podsticajima i razlozima, otkriva u mnoštvu činjenica, 
zapisa, priča ono dragoceno podsticajno književno, romaneskno. 
Obnavlja se uverenje da istoriju (kako se ona obično pojedno-
stavljeno tumači) ne čini samo „niz događaja koji se mogu preci-
zno izvagati i izmeriti − nove mape, novi vladari, novi pobednici 
i gubitnici” (Grejl Markus); upravo, istorija jeste „rezultat tre-
nutaka koji, naizgled, ne ostavljaju ništa za sobom, ništa izuzev 
misterije tajanstvenih veza između ljudi koje razdvajaju mesto i 
vreme, ali koji, na neki način, ipak uspevaju da progovore jednim 
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istim jezikom”. U tom smislu, „Sunce tuđeg neba” može se čitati 
i kao isečak poetizovane lične istorije koju autor samo zapisuje 
i kojoj pripada i odakle izrasta njegovo biće, kao setna posveta 
njegovim precima i svima onima koji su otišli, nestali u belom 
svetu ili ostavili ne-vidljive tragove (pa su i dalje prisutni „kao 
senke mile”), kao podsećanje na jednu od najtežih profesija ali i 
na burno vreme povesti radništva, na vek velikih prevrata, žar-
kih zanosa i izneverenih očekivanja. Ili, možda pre svega, kao 
romansirana istorija i biografija stvarnih ljudi, malih, običnih ak-
tera istorije koji potezom i duhom pisca postaju ličnosti jednog 
dela umetnosti: ti nesvakidašnji junaci garavih lica što svoje duge 
časove provode u podzemlju, pa umorni i bedni „izlaze iz grotla”, 
nose sobom svoje tajne, pripovesti življenja (prepletene dubokim 
vezama ljudskih žudnji i gubitništva) koje i dalje ostaju bliske i 
deljive u svim potonjim „novim” vremenima (i čiji je jedan isti je-
zik opet razumljiv), a njihove tužne istorije života jesu prave male 
drame, jedino verodostojne za pisanje velikih istorija. 

Tako autor gradi jedinstvenu dramatsku strukturu skloplje-
nu od pojedinačnih, dramatičnih priča koje kao da je sam život u 
tuđini ispisao, ukrstio i suprotstavio: a u njima su se smestili i su-
darili paradigmatični, prepoznatljivi događaji i slučajevi, „stvar-
ni” i ubedljivi, čiji nosioci raspričavaju tegobne sudbine nesnala-
ženja, stranstvovanja, velikih nadanja i ne manjih gubljenja. Na 
Mračevićevom grupnom portretu ljudi „otkanih od praha uglja” 
na okupu su i neuki i lakoverni, i oni prevejani i spretni, dobrona-
merni i strašću poneseni, tvrdi i daleki, i oni koji ne odustaju od 
tradicije i znaju svoj dug dok rodni kraj pokušavaju da sačuvaju u 
svesti, koji veruju da ih tamo još neko doziva i čeka i oni zaborav-
ljeni koji bi što dalje u novi, bolji život, oni kojima je na pameti 
još samo njihova muka i oni koji uprkos svemu veruju u novo 
sutra u kome neće biti poniženih i uvređenih, oni razočarani, su-
morni, zavidni ali i oni koji ne odustaju od toga da budu proleteri, 
da isprave nepravde, i oni nedorasli, zaneti što još traže i veruju 
u ljubav, ali svi zajedno na istom putu, u nastojanju da nekako 
uspeju, nadmaše strašne živote u koje su bačeni, pronađu mesto, 
svet kome pripadaju kao ljudi, da pre svega prežive, vrate se neka-
mo gde je kuća, dom. Široko postavljena epska freska jednog vre-
mena i ljudi u njemu izoštrava se do uzbudljivog dramskog štiva 
bogatih sadržaja i viđenja, svedene ali snažne osećajnosti; kao što 
su likovi izvučeni markantnim, jarkim, glavnim crtama tako i po-
jedine storije koje zasnivaju ovu osobenu rudarsku sagu ne ostaju 
do kraja upotpunjene, dramaturški uobličene: u njima je nešto od 
nesavršenosti, preloma i praznih polja pokazanih mučnih života, 
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preko njih uvek ostaje patina prošlog, udaljene u vremenu one se 
čine do kraja nesagledive, nekazive. Kao život sam. 

Autor iskazuje želju da se pre svega stekne utisak kako je 
njegova drama autentična i dostojna teme kojom se bavi, uz oče-
kivanje da njeno izvođenje u rudarskom Lazarevcu dobije naroči-
ti stvarnosni okvir. Rediteljski pristup Aleksandra Lukača proisti-
če iz nastojanja da se što čistije, uverljivije, scenski oživi poseban 
svet Mračevićevih rudara. Tako se sigurnim potezima, postupno i 
sa pažnjom, očuvanim osećanjem pisca prema svojim dragim ju-
nacima, realistično i sa finim detaljima u igri grade i boje pojedini 
prizori, efektno postavljaju, razvijaju i zaokružuju dramske celine 
kao nosioci date pripovesti (koju zastupa određeni lik), povezuju i 
uspostavljaju bitni odnosi u završnoj kompoziciji. Lukač izbegava 
širi pogled, veći zamah u izražajnosti, verovatno da se ne bi ničim 
poremetila dostignuta atmosfera, tišine ili unutarnja stanja samo-
svojnog mesta zbivanja čime se rudarska saga Milovana Mrače-
vića, bertolučijevske vizure i gorčine, organizuje kao uglavnom 
čvrsta dramatska struktura, autentičan prikaz svedenog iskaza 
i emocionalnosti. Dočarava se prostornost sumornih rudarskih 
života, bivstvovanja između teškog rada i kratkog predaha, tre-
nutaka u kojima oni saopštavaju svoje priče od malo reči, slažu 
se ili spore, nadgovaraju, škrto dele svoje težnje ili samuju. Čitav 
njihov skučen svet u kome se kreću i postoje precizno je sceno-
grafski oblikovan (umesno je govoriti o dramaturgiji scenskog 
prostora): sa jedne strane je ulaz u rudnik, sa druge sirotinjsko 
stanište, soba sa više kreveta, između je staza, njihov jedini put 
kojim prolaze; nad ulazom u okno, kao na platformi uzdignu-
ta je prostorija javne kuće, to je istovremeno i paluba broda koji 
odvodi dalje u potrazi za srećom, uspehom, ili vraća kući (sav 
od drveta, metala i kamena, ovakav ambijent života deluje staro, 
trošno, zapušteno, u njemu su kao na zaboravljenom kraju svega 
ljudskog, prepušteni jedni drugima, zatvoreni rudari − radnici i 
prostitutke, oni koji prodaju svoja tela). 

Ali, nepatvorenu stvarnost donose sami akteri opskurnih 
priča življenja koje nadahnutom igrom postaju burne, istinite: ga-
leriju iz života izvučenih pa dramskim zapisom oživljenih likova 
postvaruju glumci autentičnom pojavnošću, izgledom (zapažen 
kostim Sonje Kotorčević), punim prisustvom i prisnim odnosom, 
ličnim doživljajem. Postavljeni kao tipovi koji predstavljaju po-
znate rudarske sudbine u stranom svetu i koji brane određeno 
polazište, pogled na sopstveno mesto, životni put, mogućnosti, 
izlaz, Mračevićevi ljudi od mane i straha moćima igre postaju 
ličnosti istaknutih personalnosti, posebnosti koje se sudaraju i 
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dopunjavaju, predočavajući svu složenost ljudskih nauma i hte-
nja, tamne pobude njihovih odluka i delanja. Tako se ukazuje iz-
dvojena zajednica u kojoj vladaju drevna pravila i običaji i gde 
se kao snovite vizije vraćaju i opominju slike prošlosti, rodnog 
kraja – poetizovan prizor ne-mogućeg susreta sa ostavljenom 
devojkom Anđelkom (Ana Jovanović) javlja se kao redak privid 
izgubljene lepote, ali i malo društvo pojedinaca u kome postoji 
vreme sadašnje, gde su i hrabri, odlučni, sigurni, spremni na sve 
pa i na prevaru, i postojani u svojim uverenjima, borci do kraja, i 
skrhani nedaćama, prepušteni tragičnom usudu, i naivni koje tek 
čekaju razočarenja (veoma dobri Uroš Jovčić, Milan Tomić, Alek-
sandar Trmčić, Darko Bjeković). Ako pisac predano posmatra i 
prati svoje junake postavljene pod „Sunce tuđeg neba”, a reditelj 
re-kreira živopisne, opore pozorišne slike kroz koje ti junaci žu-
stro promiču tražeći i gubeći svoje mesto pod tim suncem, onda 
glumci uočavaju, prepoznaju duge, duboke senke koje žive prika-
ze tih junaka ostavljaju pod tim tuđim suncem; igranjem na tragu 
tih senki koje okružuju, vode, sputavaju, označavaju, otkrivanjem 
ožiljaka, brazdi koje život pod tim suncem upisuje i unutar bića, 
dopire se do onog tajnovitog skrovišta, ostatka ljudskog. 

Poseban plan u govoru dela otvara zvučna slika, muzički 
odjeci i akcenti suptilnih intonacija postaju skriveni, udaljeni 
glasovi priča. Po stihovima Alekse Šantića („Ugljari”), Miroljub 
Aranđelović Rasinski stvara izuzetnu kompoziciju koja unosi 
dragocen baladični fon. Na programu predstave, sa požutele ar-
hivske fotografije gledaju lica rudara na kojima su upisane neke 
prošle, samo njihove a bliske istorije života; u završnici, kada se 
sve pripovesti, životopisi ukrste, prepletu, izmešaju, zastanu pred 
nekakvim ishodom, njihovi akteri na okupu u zajedničkoj slici 
zapevaće tiho pesmu o ubogim, prljavim prilikama ljudi (koji, 
„sve jedan po jedan” dok „tiho veće šušti / u grimizu svile”, „pu-
tem pokraj groblja” kući idu „kao senke mile”), ispunjavajući te-
lima i glasovima arhetipski prizor koji stoji kao središte pažnje 
vredne pozorišne balade o ugljarima. A taj prizor čije se ishodište 
nalazi u događajima i životima što su se zbili, u uznemirujućim 
osećanjima koja oni pobuđuju, uzdiže se, rasipa, umnožava do 
slika potonjih savremenosti koje se nižu i obznanjuju kao izraz 
osećanja u odnosu na brutalno okruženje u kome se nalazi i je-
dinka današnjice. Ostavljena pod istim/novim/tuđim nebom. 
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IZGUBLJENI U TEKSTU 
Ivan Viripaev: „Pijani”; režija: Boris Liješević; 

Atelje 212 Beograd 

Od čega su to pijani pijani junaci drame „Pijani” Ivana Vi-
ripaeva, o čemu govore njihove pijane priče, mučne, prozaične, 
mudre, uzbudljive, onespokojavajuće, utešne, ohrabrujuće, njiho-
va javljanja iz ne-svesti u kojima se traži poslednji, zametnuti trag 
svesnog? Alkohol je tu tek kao podsticaj, prisutan u svakodnevici 
čoveka kao varljivi saveznik koji bi mogao da ublaži, oboji tamne 
slike, učini podnošljivijim doživljaj nepodnošljive stvarnosti. Ljudi 
koje Viripaev zatiče i prati u jednoj noći po neimenovanom gradu, 
bezličnom „transakcionom” svetu u kome se sve (pa i međusobni 
odnosi) kupuje i prodaje (a novac je i bog i smisao), pijani su od 
sopstvene izgubljenosti, straha pred ukazanom ništavnošću, pra-
zninom koja pritiska sa svih strana, pred maglovitim prividom da 
sa dna pijanstva mogu da prepoznaju, otkriju sebe; kao da se do 
tada skriveno, u alkohol utopljenom biću javlja nešto što neodlož-
no mora da se spozna, izgovori, što može da povrati davno nestali 
smisao, popravi, ozdravi život, uputi u drugom pravcu, otvori novo, 
razumljivije poglavlje u povesti osiromašenih, beznadežnih priča. 
Potonuli, omamljeni ugledni građani savremenog doba, nesigurni 
i u hodu i mišljenju, istovremeno su i glasni, odlučni govornici koji 
još teže da izbistre svoje nasumične ideje i reči i zastrašeni mali 
ljudi pred otkrivenim emocionalnim kutkom u sebi koji treba da 
ispune i osmisle. Njihovo stvarno pijanstvo potiče od alkoholom 
podržanog nastojanja da se uobliči, iskaže i (sebi) dokaže misao, 
izjava o sebi u kojoj je i uporište i prihvatljiva istina i vidljiv deo 
koji nedostaje; obuzeti kazivanjem sebe, pijani i mahniti, izgublje-
ni u tekstu sopstvenih nepoznanica, laži, prekinutih ljudskih veza, 
mutnih pretpostavki i pronađenih uverenja, oni grade zajednički 
pijani monolog koji Viripaev beleži i kao virtuozno sklopljen pa-
čvork pretvara u omamljive dramske slike. 

Tekst koji ispisuju govori i nadgovaranja od-reči-pijanih-
-ljudi, prepun naglašavanja i ponavljanja, neuhvatljiv u mnoštvu 
uvida, promenljivih iskaza, vrednosnih sistema, ne-saglasnosti, 
donoseći jednostavne, zaboravljene istine koje su pretvorene u ba-
nalnosti i banalnosti koje se pokazuju istinite, sam sebe gradi i pro-
blematizuje, tražeći onu pravu stranu, središte gde se sve sustiče. 
Ozbiljni, uporni kazivači namah osvojenih saznanja, skromnih ali 
dragocenih mudrosti, ne propuštaju pruženu priliku da se pokažu 
kao vrsni pripovedači iz čijih reči izrastaju zavodljivi, dirljivi eseji 
o pitanjima suštine verovanja i bivanja, kao igrači čije se igre opet 
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tiču učenja kako biti svoj, slobodan (u ponovljenim igranjima ritu-
ala života), kreirajući raskošne performanse pijanstva i trežnjenja u 
kojima se obznanjuju stalni sudari i lomovi, čvrsti stavovi i ironična 
preispitivanja, privremenosti svakog značenja. Razložiti sopstvenu 
priču života u jednoj pijanoj noći, de-re-konstruisati sebe, izazovan 
je i težak put i on ne vodi nekom sveobuhvatnom nauku, već samo 
zbraja sitnice postojanja što ponovo nešto znače i ispunjavaju, vra-
ća podsećanja na ljubav kao oslonac koji se neprekinuto traži, kao 
ishodište svega postojećeg, jedino čudo i jedinu treznu stvarnost u 
pometenom, pijanom svetu i jedino pijanstvo kome se vredi pre-
pustiti (otuda i zaokružene pijane pouke što se smatraju „previše 
sentimentalnim, previše neozbiljnim” a same su po sebi razumlji-
ve: „Kada voliš, uvek se valjaš po podu, jer ti zemlja izmiče ispod 
nogu”, „Niko nije u stanju da nas zaštiti od ljubavi”, „Ti si ljubav, on 
je ljubav, oni tamo i oni su ljubav”, sve je ljubav, „Dok dete gleda 
sladoled, ono ga voli”, i kada „otac posmatra kriglu piva, i to je oblik 
ljubavi”, „Ljubav prema piću je isto što i ljubav majke prema sinu. 
Ona ista ljubav, kao monaška prema Gospodu. Sve je to ista ljubav... 
Važno je voleti!” i „Nije važno kakav je svet... Nevažno je kakav je 
život, važna je samo ljubav”, ljubav jeste „takvo stanje u kome me 
nije strah da umrem”). I tek sa takvim otkrićem sve može da bude 
drugačije („Ne, neću više nikada da pijem ali se neću trezniti”, ka-
zuje onaj koji je to spoznao). 

Boris Liješević, reditelj naročitog osećanja prema literar-
nom svetu koji se obznanjuje kroz uzbudljivu, živu stvarnost 
pozorišnih prizora, iščitava setnu filozofsku komediju Viripaeva 
kao apoteozu pijanstvu (i) ljubavi, suptilno razvijajući sve toko-
ve, zagonetke, ne-moguća razrešenja izmešanih priča u kojima 
se otvaraju i pokazuju rupe u ljudima i u njima bujice emocija, 
spoznaja, odbacivanja i priznanja, bojeći ih svim nijansama vi-
ripaevskog otrežnjujućeg pijanstva, puštajući junake-pune-alko-
hola-i-muka da se bore, traže i sumnjaju, usude da vole, da to 
posle svega jasno, otresito izraze. Mesto zbivanja je kutak velikog, 
bezličnog, pretrpanog i praznog grada u noći (apartan scenograf-
ski rad Aleksandra Denića), okićenog svetlećim reklamama, sa 
barom u sredini i obaveznim uličnim toaletom (plastičnom kući-
com za skrivanje, premišljanje i plakanje). U osobeno intoniranoj 
igri, Pijani su govorljivi i bučni, otresiti i zbunjeni, napadni i set-
ni, utučeni i ozareni ne-očekivanim malim otkrićima sebe. Oni 
se teško kreću, njihova se tela izvijaju, posrću i padaju, nekakav 
čudan, komičan ples pijanstva koji ih obuzima i vodi odvija se po 
partiturama pijanih reči, mutnih misli što se u njima premeću i 
bore, zasnivajući koreografiju života smešnih, tužnih ali upornih 
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ljudi koji, jedni drugima (do tada nepoznati) donose olakšanje, 
nalazeći u onom do sebe spas, izbavljenje, odgovor. 

Dok se teturaju tamo-ovamo i pijanstvo baca njihova krhka 
tela čas na levo, pa napred, pa na desnu stranu, oni su nalik na 
listove „hartije koje vetar bacaka po ulici”, na stranice požutelih, 
zgužvanih, odbačenih knjiga koje se razlistavaju i čine kao da su 
to oni sami, a sve što sa njih biva iznova pročitano − kazano muči, 
boli, ubija i okrepljuje. Više ne deca, oni sebe vide kao odrasle 
koji ne mogu da pronađu svoju sreću u svetu oko sebe, pa zato 
sve češće zatvaraju oči i osluškuju sami sebe, slušaju to što je u 
njima, unutra, i upravo tada čuju „šapat Gospoda” u svom srcu (u 
opsežnim, umešno komponovanim didaskalijama, Viripaev ko-
mentariše: „Noć. Tišinu para jecanje četvorice pijanih muškaraca 
i jedne pijane žene, to je šapat Gospoda.”)  Prvo pitanje koje se 
teško može razabrati glasi: „Čemu sve ovo?” „Smisao je u tome da 
vidiš. I to je sve”, „treba videti ciljeve i zadatke, koje postavljamo 
sebi”, pogledati svoje misli, pijano mudruje jedan od njih (Mark) i 
prebire po rečniku ustaljenih fraza i replika iz filmova; ali „ko šta 
vidi, to je već pitanje”, šta reći dok je u glavi „strah i nesigurnost za 
sutrašnji dan” i kada je sve što izgovoriš „đubre... takva besmisli-
ca” (možda još vredi samo zajedno sesti, ćutati i oslušnuti „pravu 
tišinu”). Sudeći po izgledu to su manje ili više „dobrostojeći ljudi” 
i „strašno pijani”(a napili su se različitim povodom i čini im se da 
su zaboravili na sve) i „strašno loši” i predivni u traženju u sebi 
skrivenog (blaga?); oni mole oproštaj i dozivaju pomoć (od Gos-
poda, a svi su, rđavi ili dobri, iako nedostojni ni ljudskog tela za-
jedno Njegovo telo) i dok rasipaju neku čudnu filozofiju, njihova 
„umorna, pijana tela Gospoda” čekaju da se pojavi neko spreman 
da im pruži ruku, stavi ih na noge, da ih odmah popravi. 

„Mi smo ovde svi strašno pijani i svima je ovde vrlo loše” 
i svima je potrebna pomoć, kao da zajedno žele da saopšte ljudi 
među koje nas magičnim potezima uvlače drama i predstava „Pi-
jani”. Tu je mlada, lepa devojka u-potrazi-za-samom-sobom Marta 
(Marta Bjelica) koja sa naporom pokušava da ustane iz bare u koju 
je upala, uspravi se, povrati ravnotežu u stanju u kome se našla, kraj 
nje je direktor filmskog festivala Mark (Nebojša Ilić), u gostima 
kod prijatelja koji su ga „na smrt napili”, sav u filmovima koje gleda 
(filozof filmovanog života), tu su i dve prijateljice Laura i Magda 
koje razmenjuju svog muškarca, opraštaju se posle njegovog izne-
nadnog otkrića ljubavi prema onoj drugoj i venčanja koje je razlog 
pijanstva, i dva para bogatih ljudi (napili su se obeležavajući go-
dišnjicu smrti majke domaćina, bankara, koja očima nije moga da 
vidi alkohol) i društvance, petoro pijanih okupljenih na izmaku 
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poslednjeg momačkog dana jednog od njih, sa Rozom (sjajna Jele-
na Petrović) koja je prostitutka ali zna „šta je istina, a šta nije” i to 
„iz života” jer ide u bioskop. U noći, na ulici, na pragu nekog odav-
no zatvorenog restorana, dolazi do nesvakidašnjih susreta. Usred 
kaljuge, Gustavu (Svetozar Cvetković) se čini da je ne-očekivano 
sreo ženu koja ga voli (i to kazuje izuzetnim monologom što ga 
potpuno obuzima, zaustavlja u mestu, čini nepomičnim), a Marti 
koja je sva „u skorelom blatu” da je to upravo čovek koga je „če-
kala čitavog života”, da „u ovom gumenom svetu” sve počinje „da 
živi u ljubavi”, da se sve ispunjava energijom koju do tada nisu ni 
primećivali. I ako izgleda da je sve samo šala i užasna noćna mora, 
Maks (Dejan Dedić), građanin Evropske Unije, tridesetpetogodiš-
nji izvršni menadžer banke (čija je generacija izgubila „kontakt sa 
realnošću”, „vezu sa onim najvažnijim” i ne zna koja je to sloboda o 
kojoj se toliko govori niti „šta znači − najvažnije, iz čega se ono sa-
stoji”) pronalazi Lauru, devojku „koja je spremna na sve” (naročita 
osećajnost Jelene Đokić), nevestu što pristaje da se odmah za njega 
uda, shvatajući da je sloboda u predavanju drugom, da srce po pra-
vu ne pripada onome čije je. I za Karla (Nenad Ćirić) dolazi trenu-
tak istine, priznanja, olakšanja (jer „Bog govori svetu uvek kroz one 
koji su pijani”  i kroz njih kazuje „celu istinu”) i sve se dalje zapliće 
u pijane tirade (izuzetno artikulisane glasom i telom aktera) o laži, 
samosažaljenju i malodušnosti, milosti i oprostu, o menjanju sebe 
pa tako i sveta unaokolo; o plaćanju i vraćanju svega onog što je od 
života, od drugog uzeto, o tome kako realno „izgleda taj kosmički 
biznis u kome učestvujemo”. 

„Napili smo se i priznali sami sebi to što ne smemo trezni da 
priznamo”, reći će Pijani, ali sutra ćemo sve da poreknemo (jer „...
mi nemamo izbor”, niko nema izbor i „sve je u ovom životu unapred 
rešeno”); i oni koji su se sreli „će ispariti jedno iz drugog, zajedno sa 
alkoholom”. A onda sutra opet pijanka? Ili ipak ne?... „Gospode, na-
poj me i liši me razuma” moliće Magda (Isidora Minić) kao da hoće 
da pita vredi li teška misao koja lomi i opija, traženje i na dnu čaše 
zrna smisla? „Samo je forma puka - suštinu niko ne spozna”, kazuje 
pesmom Omar Hajam („Rubaije”) koju Viripaev stavlja za moto 
svoje drame. I dodaje: „Ne traži smisao slikama ovim, / Sedi mirno 
u seni i ispij bokal vina!” A ako se i tada ponovo začuje glas Boga 
koji se obraća kroz one koji su pijani, onda će se opet i u čoveku 
javiti moćan glas koji može da preporodi njegov svet, vrati ga sebi. 
Završnica mudrih pripovedanja koju daruju „Pijani” jeste kaziva-
nje neprozirnosti ljudskog postajanja, bez odgonetke;  jer „Pitanja 
su mnoga, a koje je preče: / ko smo, kud idemo − to niko ne reče”. 
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драган радовић

почеци српске историје књижевности и 
књижевне критике

Јован Пејчић. „ЗРНА, РАСАД, ЖЕТВА: Српска књижевна историографија; Српска 
књижевна критика, „Altera Books”, Београд, 2015.

Књиге попут ове Јована Пејчића ретка су дргоценост 
у нашем издаваштву, баш као што су ретки аутори у обла-
стима науке о књижевности са истанчаном истраживачком 
упорношћу, методолошким приступом, обухватом тема и 
обиљем релавантних и систематизованих података. Иако 
сачињена од текстова писаних и објављиваних раније, али 
за ову прилику прерађених и укомпонованих у целови-
ту студију, књига даје добар преглед почетака два значајна 
сегмента апострофирана у поднаслову књиге, која, мора се 
истаћи, има симболичан и поетском метафориком интони-
ран наслов. Као вредносну опаску (која се углавном и узгред 
ставља на крају осврта), ваља истаћи научну апаратуру којом 
је књига обогаћена, а то се у првом реду односи на бројне 
али неоптерећујуће фунсноте (које готово без изузетка доно-
се обиље историјских чињеница, нове податке о ауторима и 
делима о којима се говори); на крају књиге је исцрпан списак 
литературе о обрађеним темама, те изворник са подацима 
где се могу наћи првобитне вријанте обухваћених радова; ту 
је и прегледан регистар имена помињаних аутора.  

Пејчић своју студију почиње истицањем три важна и 
уско повезана начела „књижевног зналства”: начела афир-
мације, актуализације и проблематизације. Онде где доми-
нира начело афирмације, може се говорити о књижевној 
критици; где доминира начело актуализације, реч је о истори- 
ји књижевности и компаратистици, а где донимира на-
чело проблематизације, истичу се теоријски, естетски и 
књижевно-филозофски аспекти. Овим трима појмовима 
Пејчић одређује и „наличја”, па афирмацији супротставља 



негацију, актуализацији неутрализацију, а проблематизацији 
канонизацију. Наравно да Пејчић ову поделу сматра условном 
и учињеном „првенствено с практичне стране”, али се мора 
признати да она, иако не обухвати сва сегмента „књижевног 
зналства”, даје прихватљива терминолошка упоришта за 
„далекосежније испитивање литерарног феномена у свим 
његовим испољавањима”.

Иако се српска књижевност баштини готово читав 
миленијум, почеци књижевне историје у Срба имају своје 
прве ластаре тек са почетка 19. века. У много чему првен-
цу, Доситеју Обрадовићу се приписују пионирски посао у 
области историје српске књижевности, а први релевантан 
запис се налази у осврту на ствраоце из века који је претхо-
дио објављивању његове „Етике” (1803). Јован Пејчић истиче 
и значај Павла Соларића и његово остварење „Поминакь о 
Славено-Сербскомь вь Млеткахь Печатанію”, публикацију 
коју потоњи историчари књижевности (Јован Деретић, Васо 
Милинчевић, рецимо) одређују и као историјски спис, али 
и као библиографију и као упутан каталог књига. Међутим, 
Пејчић истиче Соларићев тексти из 1820. године за кога Дра-
гиша Живковић каже да је „први сажет историјски преглед 
наше књижевности”. Следеће име међу пионирима историје 
српске књижевности је Лазар Бојић, који је 1815. године 
објавио „Памятникь мужемь у славено-сербскомь книжев-
ству славнымь”. Јован Пејчић први део овог есеја посвећује 
самом Бојићу, да би се у другом делу осврнуо на ставове о 
Бојићу које су касније износили књижевни посленици, по-
пут Шафарика, Скерлића, Ива Тартаље, Миодрага Поповића 
и др. У трећем делу овог одломка Пејчић ставља акценат на 
периодизацију српске књижевности коју је, прву у српској 
књижевности, дао Лазар Бојић. 

Међу родоначелнике српске историје књижевности 
Пејчић наводи и Чеха Јозефа Дубровског, првог стрнца који 
је српске књижевне ствараоце стављао у контекст словеб-
ских књижевности и који је први употребио појам „serbika”. 
Овде Пејчић уводи у причу и Лукијана Мушицког, истичући 
његова библиографска и књижевноисторијска оствареања. 
Сви горе наведени аутори су, на свој начин, систематизовали 
остварења из ранијих векова, „сондирали” терен за методо-
лошке приступе и дали смернице за даља истраживања. 

У освит српске историје књижевности јавља се Лукијан 
Мушицки који запажа да се српска књижевност писала на два 
језика: прво је од 850. писана на црквеном језику (словенско 
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књижество), а затим на народном језику (сербско књижество) 
чије почетке види у делима Доситеја Обрадовића. Овде се ис-
тиче језик као главни критеријум Лукијана Мушицког. Две 
деценије касније неке од идеја Лукијана Мушицког Јован 
Суботић је проширио на целу културну сферу. По Јовану 
Ристићу, пак, зачетак српске књижевности везује се за поче-
так 19. века. Пејчић даље истиче да је Ђуро Даничић, родона-
челник српске науке о језику, својом опаском да стара српска 
књижевност од 11. до 15. века тада „поче и сврши”, много ути-
цала на бројне историчаре и критичаре из каснијих периода.

Творац прве систематизоване историје српске књижев-
ности је Стојан Новаковић који Достиеја Обрадовића сма-
тра родоначелником наше новије књижевности, а дела из 
ранијих периода одређује као „историјска дела” чији се књи- 
жевни развитак зауставио на ниском ступњу. Тихомир 
Остојић одлази мало даље, до 17. века, али већи значај при-
даје стваралштву у 18. веку. 

Слично мисли и Јован Грчић, док се Андра Гавриловић 
бавио српском књижевношћу насталом на народном језидку. 
Јован Пејчић, поред осврта на дела неведених аутор, кроз 
фусноте и цитате, даје исцрпан преглед свега онога што је, од 
времена настанка тумачених остварења до данас, на ту тему 
публиковано. 

Цело једно поглавље, централно и најопсежније, Јован 
Пејчић, с правом, посвећује Јовану Скерлићу. Скерлићева 
размишљања о књижевној критици, изложена у есеју „Им-
пресионистичка и догматска критика”, Пејчић види као 
размишљања о разликама између догматског и импресиони-
стичког, старог и новог, с тим што наглашава да је Скерлић 
био на страни новина и импресионистичке доктрине. Пејчић 
даље запажа да се Скерлићеви ставови наслањају на ставове 
западне науке о књижевности и апострофира још пет мо-
дела критике: психолошку, историјску, филозофску, (услов-
но) културолошку и модел који се заснива на комбиновању 
претходних модела. 

Скерлићева књижевно-научна сазнања формирала су се 
под утицајем његових учитеља Богдана Поповића и Љубомира 
Недића. Пејчић и овде значајну пажњу посвећује Недићевим 
ставовима о природи књижевне критике и историје књижев-
ности са којима се Скерлић углавном не слаже. Следе осврти 
на Скерлићеве есеје о Гијоу (где Скерлић афирмише витали-
стичке погледе на уметност) и на есеј „Уништење естетике и 
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демократизација уметности” о руским узорима, Чернишев-
ском, Писареву у Доброљубову... На основу овог другог есеја 
Пејчић закључује да „естетички утилитаризам”, помешан са 
„вулгарним социологизмом” на велика врата улази у српску 
критику. Дакле, запажа Пејчић, Скерлић у своју књижевну 
аксиологију уграђује и утилитаризам као важан вредносни 
принцип.

Скерлић није, истиче Пејчић, строго делио књижевну 
критику од историје књижевности нити је дела из прошло-
сти изучавао без указивања на садашњи значај, као што није 
дела свремених писаца остављао без погледа из историјске 
перспективе. 

Скерлићева „Историја новије српске књижевности” дело 
је „репрезентативног и завештајног каркатера”, истиче Пејчић, 
а њен аутор, са академским, научним и критичарским ангаж-
маном, један је од најзначајнијих интелектуалаца 20. века у 
Србији. Пејчић се позабавио и неком врстом историје настан-
ка ово капиталног дела, подсећајући читаоце да се Скерлићеви 
радови из области историје књижевности сврставају у три 
групе: у енциклопедијске прегледе, монографије и у књижевне 
студије. Пејчић указује на низ усвојених научних принципа 
које треба да садрже књижевно-историјска дела. Најпре ваља 
одредити статус књижевности који треба да се представи; по-
том, временски оквир који се обухвата; треће, треба одредити 
метод за организовање књижевне грађе и, на крају, сачини-
ти периодизацију књижевности која се обрђује. Из перспек-
тиве ових издвојених правила Пејчић анализира Скерлићеву 
„Историју”, указујући да овај књижевни зналац није строго 
поштовао изложене обрасце, већ је градио текстове сложеније 
структуре и комплекснијег састава. Пејчић се позабавио и 
грешкама које је Скерлић  неоспорно чинио, али се на недо-
статке указивало са два становиштва: проучаваоци историје 
српске књижевности у Скерлићу су видели књижевног кри-
тичара, а критичари ненадмашног историчара књижевности. 
Своју страну не дефинише Јован Пејчић, мада наводи речи 
Миодрага Поповића који каже да је Скерлић „нека врста на-
ционалног теста ако не за све оне који пишу, а оно бар за кри-
тичаре и књижевне историчаре”.

Ђорђе Тифуновић је неоспорно наш најпризнатији ис-
траживач старе српске књижевности. Поглавље о њему за-
право је Пејчићев есеј о континуитету и јединству српског 
књижевног простора од његовог почетака до Доситеја 
Обрдовића, чије се дело нашло на прекретници два вели-
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ка поглавља српске књижевности. Поред разлика које је 
Пејчић, следећи Трифуновићеве упуте, таксативно побројао, 
наведене су и споне и наглашено јединство између старог, 
византијског и новог, европејског тока књижевности у Срба. 

И у области науке о књижевности Милорад Павић је 
оставио значајан траг у два сегмента. С једне стране, то су 
компаратистичка истраживања веза српских писаца са ев-
ропским узорима; други правац се односио на изучавање 
књижевности барока, класицизма и предромантизма. Павић 
се издваја по томе што је своју периодизацију базирао на ос-
нову стилских карактеристика дела. Његов значај огледа се 
и у томе што је својим залагањем испунио оне празнине које 
су се налазиле у делима ранијих историчара, које је, са своје 
стране, наговестио и Скерлић.

Поглед на дело Мирољуба М. Стојановића истиче две 
области његовог делања: поетичко осветљавање уметничких 
остварења српских писаца, с једне, и македонских, с друге 
стране. Занимљив је поглед на Стојановићева испитивања 
веза и укрштања ових двеју књижевности, било да се ради о 
сличним темам, феноменима или предметима испитивања. 

Други део књиге Пејчић започиње одређивањем појма 
критике, сматрајући да је критика таква активност која „не-
што с нечим упоређује, нешто у нечем препознаје, нешто 
од нечега раздваја, из нечег нешто изкључује, нечим нешто 
предпоставља”. Критика подразумева неки однос, а њена 
природа је аксиолошка. Она је и дијалог. Своју кратку увод-
ну блешку о појму критике, одакле наводимо тек неколико 
појединости, Пејчић закључује ставом да је мисао заправо 
увек критичка мисао.

Почетке српске књижевне критке обележавају бројне 
неодређености. Тек се Захарије Орфелин, својим уводиним 
текстом из „Славено-сербског магазина”, истиче као родона-
челник одређених ставова на које су се, касније, освртали и 
Павле Поповић, и Јован Скерлић, и Јован Деретић и Предраг 
Палавестра. 

Љубомира Недића Пејчић издваја као аутора значајних 
књижевно-критичких идеја које су тек касније заживеле у 
делима европских и амаричких теоретичара књижевности 
‒ Крочеа, Пруста, Бахтина, Ричардса, Елиота, или, доцније, 
Женета и Принса. То што су се ставови ових аутора поду-
дарали, Пејчић приписује некој врсти паралелизма (термин 
Богдана Поповића) и писање проширује на област компара-
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тистике, позивајући се на дела Веселовског и Пол Ван Тигема. 
У наставку, Пејчић указује на дубину и луцидност Недићевог 
књижевнокритичког промишљања. У намери да осветли 
Недићев незаобилазни допринос науци о књижевности, 
Пејчић скреће пажњу на ласкаве оцене наших потоњих по-
сленика књижевности ‒ историчара књижевности и компа-
ратиста који, без изузетка, истичу да је Недићево дело умно-
гоме превазишло националне оквире.

Пишући о Исидори Секулић, Пејчић потцртава њен 
став да „нека критика може надживети дело које јој је слу-
жило као повод”, што значи да је критика „самостална гра-
на књижевности”. Исидора Секулић прави разлику између 
анализе и интерпретације. И код ње Пејчић наглашава 
значај антиципаторских ставова који се могу наћи и код 
Јакобсона, Бахтина, Ингардена, Фукоа, Женета, Барта. Иси-
дора Секулић, истиче Пејчић, није само вредновала, већ је 
стварала вредности. 

Петар Џаџић припада плејади најугледнијих књижевних 
критичара у другој половини 20. века. Занимљив је његов 
став о блискости сатире и књижевне критике. Пејчић високо 
оцењује ставове овог аутора о критичарским начелима, али 
и ставове о српском националном бићу.

 Владета Јеротић је српски савремени интелектуалац 
ренасансног духа који се бавио српским песницима Мом-
чилом Настасијевићем и Миланом Ракићем. Пејчић ис-
тиче Јеротићеву интердисциплинарност, па се у његовим 
делима могу препознати трагови психијатрије, религије, 
антропологије, културологије, социологије итд.

Мирослава Егерића Пејчић види као аналитичара великих 
прозних и поетских остварења, потом као академског критича-
ра, као аутора књижевних монографија и као антологичара. У 
овом одломку о Егерићу Пејчић налази простора да, макар по-
меном имена, истакне значајне српске књижевне критичаре: Ни-
колу Милошевића, Зорана Гавриловића, Зорана Мишића, Борис-
лава Михајловића, Свету Лукића, Предрага Протића, Драгишу 
Витошевића, Николаја Тимченка, Петра Милосављевића, Пред-
рага Палавестру, Павла Зорића, Богдана А. Поповића, Љубишу 
Јеремића, Славка Гордића, Марка Недића... 

У књизи „Послератна српска књижевност” (1972) Пре-
драг Палавестра је вредновао дела настала у периоду од 
1945. до 1970. године, примењујући синтетички метод, док 
је у делу „Критичка књижевност ‒ алтернатива постмодер-
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низма” (1983) направио преглед књижевних идеја. Поводом 
ове друге књиге може се говорити о критичком плурализ-
му. Палавестра је, запажа Пејчић, и теоретичар, и историчар 
књижевности и књижевни критичар па је у свим овим об-
ластима оставио значајан  траг.

Приступ Милосава Шутића је феноменолошки. Он је 
наглашавао феномне сликовности и исказа. У Шутићевом 
поступку Пејчић потцртава то да он „најпре распознаје и из-
дваја, затим тумачи слојеве интенционалности, осећај-ности 
и мисаоности, разрешавајући ... односе језичких и духов-
них елемената у песничким сликама...”. Стављајући у центар 
својих истраживања савремне српске песнике, он, с вели-
ком пажњом, прати историјат песничких идеја, примећује 
Пејчић.

Да закључимо: комплексна књига Јована Пејчића даје 
прецизан преглед и добар увид у почетке и генезу књи-
жевноисторијских и књижевнокритичких идеја у српској на-
уци о књижевности. Књига се може сматрати и неком врстом 
увода у српску књижевност. Она је и пример доброг универ-
зитетског приручника и студија чије место стоји упражњено 
у витринама књижевних зналаца.

И да, уместо закључка, наведемо само три реченице из 
завршне белешке нашег аутора:

„... нема суда који није, истовремено, и суд вредности”.
„Суд вредности је суд о унутрашњем наизгледном.
„Вредновање је увек однос.” 
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ненад трајковић

спознаја
Енес Халиловић: Зидови, Албатрос плус, Београд, 2014.

Сам наслов, већ са корица, недвосмислено говори о мо-
тиву којим ће се бавити Енес Халиловић у својој најновијој 
збирци песама Зидови. Када кажемо зид, ми знамо да је то 
препрека или одбрана. Када човек размишља о зидовима, он 
размишља о њиховом дејству и о томе, како тако мирни и 
укорењени делују на нас. О зидовима су многи писали до сад. 
То не значи да је све и написано. Баш због оног мистичног 
и психолошког елемента који поседује њихова симболика, 
свако их проживљава на различити начин. Тако је и чувена 
група Pink Floyd, издала култни албум The Wall (Зид). Зато и 
Енес Халиловић, жели да каже још нешто о њима.

Кроз читаву збирку песама провлаче се многобројне 
стилске фигуре. Међу њима најчешће коришћене су сигурно 
градација и анафора. Многе песме почињу анафором. Пес-
ник понавља исту реч из стиха у стих, желећи да је толико 
уреже у папир, желећи да нам каже: ту, око ње се све врти 
и окреће. Та реч је зид, чак и када зид означава.  Што се пак 
тиче градације, не можемо не запазити, да је крај сваке пес-
ме, заправо нека врста збира целокупне песме. Он израс-
та у ефектно поентирање мудрих, аутохтоних мисли, али и 
оних које понекад делују збркано, јер из песника проговара 
његово унутрашње ја, његово несвесно, и постаје на крају уо-
бличено и свесно.

Читајући ову књигу песама, може се видети снажан пси-
холошки рат који се одвија. Песник отвара збирку песмом 
Врата. Она  нам и наговештавају, као један од могућих елеме-
ната зида, да ће се песник стриктно бавити изабраном темати-
ком. Када кажемо „врата”, пред нама се (као што је случај и са 
зидом) јављају фасцинантни симболи. Чак, врата умеју бити 
опаснија од самог зида. Она су пролаз у нови, други, или пара-
лелни свет. Најслабија тачка на зиду и најопаснија. Када има-
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мо врата не размишљамо како да зид срушимо, прескочимо, 
заобиђемо. Концентрисани смо на то како да врата прођемо. 
Колико врата имају симболике говори нам и древна сумерска 
митологија. Богиња Иштар силази до пакла пролазећи кроз 
седам врата. Испред сваких скида део накита или гардеробе 
и оставља их, да би је врата пустила да прође, док коначно 
не остане нага. У песми Врата, Енеса Халиловића, врата не 
пуштају. Врата бране. Она су страх од новог и непознатог, али 
са присутном знатижељом. У њој се појављује и фројдовски 
елеменат у стиху: и врата са кључаоницом кроз коју си гледао 
блуд. Рекли бисмо ништа ново. Карактеристично за децу, која 
су по Фројду перверзна у сасвим нормалном облику. Међутим, 
овде песник и жели да постигне обичност и обичношћу нас 
представи нама самима. Јер увек постоје врата забране: било 
физичке (као у стиху: и врата ћелије која не познају кључеве), 
било менталне. У још једној песми се аутор бави вратима: 
Једна врата у једном зиду. Симболика којом се песник служи 
користећи врата, овде је још ефективнија. У дистиху: И мо-
рао сам погледати кроз кључаоницу, али тада је Неко / и мене 
погледао кроз кључаоницу, јасно нам говори колико се пси-
холошког набоја крије у овим песмама. Те невероватне слике, 
за које се може рећи, ако се посматрају површно, да су сас-
вим једноставне, заправо су изузетно значајне. Ту је приказан 
онај стални страх од новог и непознатог. Ко је Неко, а ко је 
Нико? И убрзо у наредном стиху нам песник открива своју 
емоцију: Остадох постиђен и уплашен. Пратећи даљи ток пес-
ме ми видимо и завршетак бритке мисли, али такође знамо 
да је нечије око и са друге стране кључаонице, а оно опет има 
своје значење. Зашто је песник уплашен или постиђен? Зато 
што сусрет очима увек представља претњу. Зато што је оно 
одмеравање снаге. Вођење психолошког рата. И зато што мо-
жемо поклекнути и оборити поглед, као што чини и песник, 
а то значи и губитак битке, самим тим и постиђеност. И то 
се дешева све до тренутка када врата насилно отварају бомбе 
НАТО агресије и када песник из једног новог страха, савлада-
ва свој пређашњи страх и побеђује га.

Користећи се даље густом метафориком у песми Лица, 
песник каже: поплава иза пожара / бич иза бича, иза / маске 
маска. Како разумети ове стихове, а да се не користимо фло-
скулом, да песник има право на недореченост. Енес, ипак, зах-
тева од нас дубљи улазак у песму. Сва три стиха представљају 
дуализам. Поплава нас враћа води, као имагинарној. Управо 
таква, каква јесте, она нас сукобљава са нашим несвесним, са 
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нашим страховима. Ватра нам даје смирај, пожар нам црта 
пакао. Рекли бисмо одмах, већ на почетку много нерешених 
дилема. Много имагинарних закључака који не дају праву 
слику песнику о његовим осећањима. У следећем стиху, бич 
не узима песник случајно, јер код њега ни једна реч не стоји 
случајно. Бич већ у самом говору изазива бол. Али бич може 
бити и олакшање, као што су средњовековни монаси (запад-
не цркве), користили самобичевање у те сврхе. Тако, бич нам 
може рећи и да сваки је бол прихватљивији од душевног бола, 
од осећаја кривице. Или како у народној епској песми каже 
мајка Јевросима, своме јединоме сину Марку Краљевићу: 
„Боље ти је изгубити главу / него своју огрешити душу.” И на 
крају трећи стих, који заправо представља све нас, па и самог 
песника. Иза маске маска. Човек када излази у свет навлачи 
маску на лице. Он је за једнога онакав, за другога другачији 
и тако редом. Нема човека без маске. Та истинита иронија 
заокружује сва три стиха и открива нам прва два. Сукоб, 
немирење са лицемерјем, указивањем прстом на кривца ис-
конског (увек је пожељно наћи кривца, само онда када га за-
иста и има), говорећи на индиректан начин: познајем твоје 
лице!  Нема сумње да песник згуснутим стилом писања, ипак 
открива своје идеје и своја промишљања. И у овој песми као 
и у претходним зид игра своју градивну улогу, само кроз по-
етску форму растерећујућу. 

Колико заиста има истинитих психолошких дешавања 
у целој овој збирци, било би излишно бележити. Има их 
много, али то није мана. Можемо их видети у свим песмама. 
У песми Конгрес страхова, песник каже: И свако од страхова 
потврђује: / Ја нисам највећи од свих страхова. Песник нам 
говори да је сваки страх значајан и сваки битан. Оно што не-
кога плаши, другог не плаши. И тако редом. Нема човека без 
страха. Заправо, можемо рећи да су само будале без страха. 
Само они нису свесни и довољно дозрели. Зато песник на 
неки начин, нам жели саопштити, да свако треба да поштује 
свачији страх и не исмејава га, јер не зна се који је јачи. 

Песник сем у психолошке мотиве, залази и у поље 
филозофије. Заправо читава збирка носи филозофска разма-
трања. Са неким се можемо сложити, са неким не. То зависи 
од нас самих и начина прихватања одређених правила логи-
ке. Тако у песми Математичка раван, песник каже: Два пута 
Ништа и Зид / два Ништа дају једно Ништа / остаје: Ништа 
и Зид / Ништа је ипак Ништа / Остаје само / Зид. Тешко да се 
можемо у потпуности сложити са оваквом опсервацијом, јер 
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посматрано из једног другог угла два пута Ништа свакако јесте 
Нешто. Јер ако смо два пута поновили Ништа онда је оно про-
изашло у Нешто. Такође и песник као да се на привидан начин 
не слаже са својом констатацијом, јер додељује велико слово 
речи Ништа и тиме јој приписује статус властите именице. Из 
поетичког угла посматрано, то је ипак легитимно право пес-
ника. Он може свему дати форму и одузети је. Али зато већ 
у једној од следећих песама Нежив са дистихом Зид, нежив, 
дише на наша уста, када га / спомињемо, песник признаје да 
је спомињање чак и непостојећег заправо његово стварање и 
оживљавање. Надаље, нижу се искази који подразумевају неке 
филозофске истине: „неко је подигао зид / као разлог губит-
ка разлога, или мачка је безопасна, осим ако је прибијеш уза 
зид, или када се дужина скрати / тад се ширина шири, тад / се 
празнина празни. Овај низ мисли би се још могао наставити. 
Песник нам њима показује, да без учешћа филозофског, сав-
ремена поезија и није поезија, већ обично наклапање стихова.

Енес Халиловић не може, а да се не дотакне и социјалних 
тема и погледа на друштво. Не може, а да зид и ту не изгради 
и постави, или пронађе и угледа. Зато није нимало чудно што 
се овде нашла и песма Носталгија. У њој се са снажном еле-
гичном нотом критикује стање у друштву, непомирљиво гле-
да на општи осећај пропадања и кризу, те песмом упозорава 
да се мора кренути напред, да је већ одавно избило поноћ. 
Ту љутњу, која произилази у бес, Енес артикулише на циви-
лизован начин и претаче га у песму, која се може сврстати и 
у родољубиву поезију, колико год то било чудно. Нису по-
хвале никога довеле до врхунца, већ критика и оспоравање. 
Највише се критикује онај који се воли. 

При крају саме збирке видимо и две изразито веристич-
ке песме. Једна носи наслов Паралела, а друга Игра. За обе ове 
песме је карактеристично да нам је песник дао једно сведо-
чанство о себи, исписујући фрагменте своје аутобиографије. 
Он то чини веома емотивно, иако се може видети тежња у 
писању да по диктату постмодерне, емоције буду одстрањене. 
На срећу, нас читалаца нису и оне, ипак носе најлепше сли-
ке.  Зашто о зидовима пишеш? / Желим да знаш – зидови 
су писали по мени. (Паралела), или И познадох га / Тај кли-
нац – то сам ја прије тридесет година. / Усамљен. Са вели-
ким очекивањима. Занесен. (Игра). Песма Игра представља 
и жал за детињством, за безбрижним срећним периодом. У 
том раздобљу, дете је довољно само себи за игру и забаву. 
У таквом стању нема потребе за доказивањем и сталним 
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очекивањима прихваћености. Та неоптерећеност ничим је 
блажено стање које се одрастањем заувек изгуби. 

На самоме крају, Енес нам у закључној песми Поговор 
пепелу, готово понизним тоном поручује, уз дозу великог 
поштовања ка зидовима: ако ти дође да мрзиш / молим те / 
мрзи / мене, / немој / мрзети / Зидове. Тај труд, који је песник 
уложио трудећи се да разуме зидове, довео га је до потпуне 
спознаје. 

Проматрајући пажљиво сваку песму, долазимо до за-
кључка да су оне превасходно веристичке. У њима нам пес-
ник пише најчешће о страховима, о бранама, ограничењима. 
Он се руководи природним законима и законима науке. Ма-
тематичке игре и прорачуни су опште видљиви, дедукција и 
аналогија такође, као и филозофске и психолошке опсерва-
ције. Песник се не ограничава на један израз у песмама. Он 
понекад пише згуснуто, али и дозвољава себи да се распли-
не, готово до прозаичне форме. Ни ту нема сувишних речи, 
везника, придева. Такав приступ говори о песнику, о њему 
самоме, да у стварању не преовладава згрченост и страх. 
Песме почињу бројем -22 и завршавају се бројем 22. Укуп-
но 45 песама. Можда изгледа чудан почетак са минус 22, али 
ако је Енес Халиловић све време играо психолошку и мате-
матичу монодраму, онда можемо и разумети овакав распо-
ред, или покушати да га одгонетнемо. Ако је -22+22, онда је 
= 0. Није ли на крају све ништа? Можда и није, ако се сети-
мо да је укупно 45 песама. Самим тим и нули је дата вред-
ност. Онда је 0+0=0, али два пута 0 са филозофског аспекта 
је 1. Ако је поновимо још једном и још једном и тако у недо-
глед, јединица ће бити само већа и чвршћа. Онда, поручује 
ли нам то да је она као симбол стварања, заправо уметничка 
креација доведена до савршенства? Трећа солуција би била 
сама симболика броја 22. За тај број, симболисти кажу, да је 
један од најјачих бројева, јер се и он веже за стварање и умет-
ност. Коју год солуцију да одаберете, као читаоци, свакако 
нећете погрешити.

П.С. Уместо закључка, топло препоручујем читање ове 
заиста успеле књиге. Пред њом се можете свакако замисли-
ти, пронаћи одговоре или инспирацију, као што се десило 
и аутору овог текста. Наиме, читајући другу песму у овој 
збирци (или -21) Збир, пре него се и појавила збирка Зидо-
ви, написао сам писмо Енесу у облику песме Размишљања у 
паузама, које је топло испоручио часопис Поља у броју 489, 
септембар-октобар, 2014.   
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katarina kovčin

zagonetka (i) noći parka logovskoj
Dana Todorović: Park Logovskoj, „Geopoetika izdavaštvo”, Beograd, 2015.

Ukoliko budete imali priliku da se sretnete sa knjigom na-
slovljenom Park Logovskoj, možete biti uvereni da se pred vama 
nalazi mitsko biće u telu sfinge, koje će vam vrlo uskoro postaviti 
nekoliko pitanja. Od uspešnosti vaših odgovora, kao i od same 
snalažljivosti da proniknete u neuhvatljivost suštine tih pitanja, 
zavisi i hoće li vas park Logovskoj pustiti da ga napustite „žive 
glave”, ili će vas, pak, zarobiti u mraku večne upitanosti.

Svojim drugim romanom Park Logovskoj, Dana Todorović 
uvodi Grigorija Andrejeviča Sopoćina, šahovskog velemajstora, u 
park Logovskoj – ne bi li učestvovao na šahovskom turniru koji 
neće, po svemu sudeći, biti nalik ni na jedan od turnira kojima je 
prisustvovao Sopoćin. Čak i sam naziv turnira („Grigorij Andre-
jevič Sopoćin protiv naroda”) dobija naročit značaj i proročanski 
utvrđuje poziciju Sopoćina naspram svojih saigrača, ali i samog 
Logovskoja. Uvaženi velemajstor, naročit građanin višeg reda, naći 
će se primoranim da deli šahovsku tablu sa obiljem čudnovatih li-
kova koji, u najmanju ruku, nisu dostojni protivnici majstora igre. 
Posmatrajući ih sa strane, Sopoćin registruje njihove krajnje razli-
čite karaktere, pa tako upoznajemo Derevenka, „konjušara koji se 
pravi gospodinom”, Volkova, „bradatog trbonju” koji svojom este-
tikom brade unosi nemir kod Sopoćina, Kruglovu, „korpulentnog 
stvora u haljini cvetnog dezena”, „ćušnutog momka” Lebzijaka i 
bračni par Tverdohleb, koji su na licima „nosili izraz bezrezervne 
tolerancije za sve što diše”. 

Nakon što se Sopoćin upoznaje sa svojim protivnicima, ta-
kođe biva upoznat sa zvaničnim pravilima turnira koja zalaze u 
domen apsurda, pozicionirajući tako „uzvišenu, građansku” figu-
ru Sopoćina nasuprot protivničkih igrača koji sada, ujedinjeni, 
predstavljaju „narod”. Pravilima turnira, strogo je zabranjeno bilo 
kakvo napuštanje parka Logovskoj, te Sopoćin, na izvestan na-
čin, ostaje zarobljen u datom prostornom okviru, okružen pro-
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tivnicima čiji zajednički ujedinitelj postaje celokupan narod. Dok 
zvaničnik i dalje nabraja pravila turnira, jedini je Sopoćin, među 
prisutnima, koji uviđa njihovu nelogičnost i besmislenost. Ono 
što čitalac neminovno može da uoči jeste vrlo specifična gradnja 
gotovo kafkijanske atmosfere i jedan narativni glas koji, prateći 
protagonistu Sopoćina, ne prikriva ironičnost u opažajima kako 
Sopoćin reaguje na čudnovatu okolinu u koju biva smešten. 

Naročito vredno dodatne pažnje jeste i poetika prostora 
parka Logovskoj, kao i poetika vremenskog okvira; obe stavke 
strogo diktiraju ponašanje Sopoćinovih protivnika, iliti naroda, 
te utiču na njegovu potrebu da pronikne u takve nedokučive pro-
mene kod svojih saigrača. 

Iako Sopoćin pokušava da prekine svoj tegobni boravak u 
parku, naročito dopuštanjem namernih poraza pri igranju šahov-
skih partija, njegov ostanak biva produžen u nedogled što mu, 
zapravo, omogućava da primeti naročita nelogična ponašanja 
svojih suparnika, kao i postojanje bizarnih zakonitosti u tim po-
našanjima. Jedan od važnih okvira za proučavanje parka Logov-
skoj, kao i uticaja koji ima na šahiste (sem na Sopoćina), jeste noć. 
Narator objašnjava da su noći u Logovskoju bile „nešto sasvim 
drugačije”,1 te kada bi one nastupile, preuzele bi na sebe svu snagu 
vladalačke sile povodom koje se niko ništa nije pitao. A to bi se 
tačno odigravalo „pošto bi sat na kuli otkucao dvadeset časova i 
zvonjava najavila prelazak iz nežnog sutona u težak noćni mrak, 
stvarajući neku vrstu razmeđa između dva veoma različita sve-
ta – sveta ispraznog klapusanja i sitnih zbivanja u kome caruju 
ljudske ćudi, i sveta tame, ništavila i sablasne tišine”?2 Sopoćin 
bezuspešno pokušava da se otrgne utisku da su noći u Logov-
skoju pune zle kobi, tmurnih senki i stravičnih prikaza, dok bi 
njegovi saigrači mahnito padali u san istog trena kad bi se oglasio 
sat sa kule, izgledajući kao „lešine na bojnom polju, skamenjene 
ljudske ljušture čiji su se nekadašnji stanari zadesili u tim položa-
jima u trenutku naprasne smrti i nespremno iz njih izmileli negde 
u noć”.3 U jednom trenutku, Sopoćin odlučuje da se izmakne iz 
strogo ograđenog prostora i tada, lutajući po mraku parka Logov-
skoj, uviđa da putevi van njega sasvim ne postoje, kao i da je onaj 
put kojim je pristigao ovde postao obična slepa ulica. Tek tada, 
kad ga je „noćna magla obavila sa svih strana”, Sopoćin shvata da 
„nešto u ovom čudnovatom mestu opako ne štima”.4 

1 Dana Todorović. Park Logovskoj. Beograd: Geopetika izdavaštvo, 2015, str. 37.
2  Isto, str. 37.
3  Isto, str. 39.
4  Isto, str. 42.

158d
o
m

e
t
i



Nakon svog prvog prostornog izmeštaja u Logovskoju, i to 
naročito tokom noći, Sopoćin se nekontrolisano prepušta užasu, 
ali i fascinaciji nakaznim bićem koje sreće prve noći. Svaki njegov 
naredni dan svodio bi se na dnevno puko preživljavanje iracional-
nog ponašanja saigrača i isto takvih razgovora koje bi slušao, dok 
bi noću napuštao svoj prostor oivičen klupama parka, te zalazio 
u mračno nepoznanstvo Logovskoja. Svaki njegov odlazak u unu-
trašnjost nepoznatog bio je predusrećen snažnim otporom sila par-
ka, i najčešće sve borbenijim što se više vraćao: „Bitka je bila žesto-
ka, grane su ga tukle po vratu i obrazima i zbog toga se nije mogao 
odupreti slutnji da ga Logovskoj kažnjava jer se nesmotreno upleo 
u nešto za šta nije spreman”.5 Poetika noćnog prostora Logovskoja 
jeste ujedno i poetika sablasnog, neprohodnog, poetika nespoko-
ja i nemogućnosti da se dosegne zagonetnost suštine prostora. Od 
naročitog značaja je i promena koja se odigrava u psihičkom stanju 
Sopoćina: od uravnoteženog gospodina, čvrsto ograđenog (snaž-
nim osećajem za sopstvenu važnost) od ostatka „naroda”, njegovih 
protivnika, pa sve do Sopoćina koji se (nakon svake užasne noći 
u Logovskoju) sve više integriše među svoje protivnike, uviđajući 
da možda upravo u njima može pronaći rešenje izlaska iz Logov-
skoja. Sopoćin narušava svoju psihičku stabilnost rešenošću da po 
svaku cenu spozna tajnu nakaze iz parka, on se približava saigra-
čima, upušta se u komunikaciju sa njima, čak se i oslobađa svoje 
„visokograđanštine” – spuštajući se na istu ravan sa protivnicima 
i sa nakazom, „jer mu se tada, sasvim iznenadno, nametnula slut-
nja da možda u suočavanju sa zverima Logovskoja leže odgovori 
na njegova pitanja, a samim tim i ključ njegovog izbavljenja”.6 Mo-
žemo da kažemo kako je Sopoćin na izvesni način i bio u pravu, 
verujući da „zveri parka” drže ključ zagonetke, jer upravo naredne 
noći, prateći nakazu u dubine parka, Sopoćin otkriva nadgrobni 
spomenik sa posvetom da na tom mestu leži tvorac Log... (od reči 
„logovo”, što na ruskom znači jazbina). 

Pored „noći”, kao jedne od najznačajnijih vremensko-pro-
stornih odrednica u parku Logovskoj, takođe je neophodno 
obratiti pažnju na poetiku obližnje sat-kule koja je, sasvim bli-
sko, nadzirala igrače i posmatrače u parku. Već sa prvom zvonja-
vom sat-kule, Sopoćin uviđa strahotu njenog uticaja na „narod”, 
a tako i na njegove protivnike: „što je nateralo sve koji su se tada 
našli u Logovskoju da se na mestu zalede i zaleđeni neko vreme 
i ostanu”.7 I dok je Sopoćin posmatrao uticaj zvonjave sat-kule, 
tako je shvatao da se svaki ton njenog zvona zavlači duboko u 
5  Isto, str. 53.
6  Isto, str. 71.
7  Isto, str. 21.
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niti ostalih, dok bi jedino on, naočigled, bio nepodložan uticaju. 
Iako ga zvonjava ne bi momentalno uspavala, zaledila u prostoru 
i vremenu, Sopoćin bi „netremice gledao ka zvoniku u bojažljivoj 
potrazi za stranim prisustvom, jer iako je zvono davno utihnulo, 
osta još dugo da mu bruji u ušima, a u svest mu se beše utisnulo 
pitanje – ko je misteriozni zvonar logovskojskog tornja?”.8 Napo-
sletku, Sopoćin odlučuje da nakaza iz noćnog prostora Logov-
skoja mora biti istovremeno i zvonar na sat-kuli, te da je nemi-
novnost da se suoči sa njim još veća: on beše osoba koja je držala 
u svojim rukama ključ zagonetke zašto se baš Sopoćin našao u 
ovom parku, i da li uopšte postoji bilo kakav izlaz napolje. 9 

Tek tada kad je Sopoćin izjednačio zver Logovskoja sa zvona-
rom – arhitektom njegove nesreće – u njemu se pojavljuje žestoka 
odlučnost da konačno stigne nakazu, uhvati ga, te da se suoče. Prodi-
ranje Sopoćina u samu sat-kulu, istovremeno je i prodiranje protago-
niste u centar semiosfernog prostora. Junak više nije trpilac posledica 
dominantnog elementa, on narušava strogo određene granice izme-
đu centra i periferije, te se upućuje u samu unutrašnjost centra. Iako 
Sopoćin ulazi u sat-kulu, sve vreme jureći nakazu-zvonara, on oseća 
veliku težinu, mučninu, vrtoglavicu pri ulasku. Svaki deo njega se 
opire zalasku u utrobu zagonetke, no istovremeno oseća snažnu pri-
vlačnost ka nakaznom stvorenju. Pri bekstvu iz kule, nakon potere 
kroz unutrašnjost Logovskoja, nakaza i Sopoćin se najzad suočavaju, 
pri čemu Sopoćin insistira da stvor otkrije kakvu tajnu čuva svetlost 
u njegovim rukama. Ostavši ponovo bez odgovora, junak se nakon 
mučne noći budi u svoj svojoj oronulosti, prljavštini – čime se izjed-
načava sa ostalim igračima iz Logovskoja: „Sopoćin je sada bio jedan 
od njih – ofucani gulanfer ni nalik na velikog svetskog gospodina 
visokog sjaja, koji se nekoliko dana ranije u svojim izglancanim cipe-
lama nevoljno spustio blatnjavim utrenikom u park – ali mu se srce 
orilo smehom”.10 Sopoćin se pridružuje saigračima, „narodu”, oni se 
povezuju plesom i smehom, te prvi put on započinje partiju u vese-
lijem raspoloženju, uveren da su svi prisutni u Logovskoju povezani 
parkom, mestom, vremenom i vešto skrojenim nitima. Ni ne sluteći 
da će upravo ova iznenadna promena u njegovom raspoloženju po-
8  Isto, str. 79.
9  Čitava Sopoćinova fascinacija utvrđenjem sat-kulom, kao i njenim zvoni-

kom, neodoljivo priziva poređenje sa zamkom iz dela Zamak Franca Kafke. 
Kao i sat-kula u parku Logovskoj, zamak se nalazio tek izmeštenim iz sela i 
nikako ne preblizu istog, no, i pored toga, naočigled su svi putevi ujedno i 
vodili do zamka, isto koliko bi završavali stranputicama. Izmeštena ili ne, oba 
građevinska utvrđenja su podjednako imala dominantno-poražavajući uticaj 
na sve figure u okolnoj blizini, sem na glavne junake – K. i Sopoćina. Barem u 
početku, jer sa odmicanjem radnje obojica postaju čvrsto ubeđeni da se u tim 
nedostižnim utvrđenjima krije suština i ključ njihovog postojanja.

10 Isto, str. 100.
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četi da odmotava klupko zagonetke Logovskoja, Sopoćin konačno 
uspostavlja dijalog sa jednim od igrača, Lebzijakom, upravo onim 
kojeg je prvobitno okarakterisao kao najluđe biće među protivnici-
ma, čovek koji je van dosega spasavanja. Sada, Sopoćinu se otvaraju 
vrata Lebzijakove tihe, paradoksalne mudrosti, koja kao da je, nedo-
rečeno i pritajeno, davala odgovore na sva pitanja o Logovskoju. Što 
se više Sopoćin udubljivao u Lebzijakove reči, to se više približavao 
gotovo metafizičkom rešenju zagonetke parka, uvidevši da je neop-
hodno da se pomiri sa činjenicom da se nalazi u Logovskoju, te da 
će morati da prihvati – ukoliko odluči da pođe putem otkrovenja 
– svaku stranputicu koja će doći sa putem ka spasenju. U trenutku 
kada Sopoćin prihvaća reči Lebzijakove mudrosti, sat na kuli Logov-
skoja – staje.

Prestanak sata na kuli donosi i (ne)očekivani uticaj na sve 
ostale igrače: noći u Logovskoju bivaju sve kraće i kraće, Sopoćin 
sve teže razgraničava prelaz sa dana na noć i obrnuto, njegovi pro-
tivnici se više nisu iznenada „zaleđivali” u vremenu kao ranije na 
sam zvuk zvona sa kule. Odnos Sopoćina prema nakazi-zvonaru 
takođe se menja: „znatiželja prema njemu stasavala je u unutraš-
nju težnju, u snažnu potrebu da se dokuči ono nedokučivo i tako 
raspline magla nerazumevanja – cilj ka čijem je ostvarenju ovaj 
stvor morao predstavljati čuvara ključa koji otvara vrata zagonet-
ke, a Lebzijak vesnika”.11 Nakon i tog saznanja, Sopoćin svedoči 
čudnovatoj igri sa žirovima koju počinje Lebzijak otkotrljavajući 
žirove ka ivici parka, pri čemu bi se oni vraćali natrag, odgurnuti 
od strane nakaze. Na ovaj način, periferija „nesaznanja” uspo-
stavlja direktni kontakt u ironičnoj razmeni simbola i „darova” sa 
centrom „saznanja”, što Sopoćinu najzad daje odgovor na pitanje 
ko je nakaza u parku. „On je najznačajnija pojava ovde”, odgova-
raju igrači, „on je osnivač Logovskoja i svega što vidiš u njemu”.12 
Sopoćin, pridošlica iz jednog semiosfernog prostora, zakoračivši 
u Logovskoj, sve vreme je mislio da su i njegovi saigrači žrtve 
neznanja u vezi sa zagonetkama koje okružuju zlokobni park Lo-
govskoj, ne bi li naposletku otkrio da je on taj koji je bio sam u 
neznanju, sam u mraku neuhvatljive spoznaje. Njegova konač-
na potera za nakazom, za osnivačem Logovskoja, završava tik do 
davno viđene nadgrobne ploče i rezultira novim otkrićem – na 
tabli se nalazio natpis: „Ovde leži Grigorij Andrejevič Sopoćin, 
tvorac Logovskoja.”13

U svetu saznanja i nesaznanja, laži, obmane i poluistina, 
pri dnevnoj svetlosti, Sopoćin uviđa da se sa Logovskoja moraju 
11  Isto, str. 111.
12  Isto, str. 113.
13  Isto, str. 115.
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sprati sve maštarije i ljudske koještarije, te naređuje da se opere 
i obrije lice nakaze, osnivača Logovskoja. Sopoćinova partija sa 
Lebzijakom, metaforično i figurativno, protegnula se u nedogled, 
iz dana u dan, prekidana samo na tren tek dolaskom noći. 
Njegovo biće je pronalazilo sve više radosti u ljudskom kontaktu, 
u protivnicima, u „narodu”. Obrijano lice nakaze-zvonara, bilo je 
isto kao i lice Sopoćina. 

Naposletku, davajući nam naznake mogućih šifri Parka 
Logovskoj, narator nas dovodi do poslednjih stranica knjige gde 
prepoznaje sva naša moguća pitanja, navodi ih, i, naposletku, 
daje odgovore na njih. Narator izmešta tepih pod samouverenim 
nogama čitaoca-tumača, pokazujući mu da su znakovi pored 
puta čvrsto osmišljena konstrukcija postavljena uz put da bi se, na 
kraju puta, rešeni tumač sreo sa sopstvenim licem, a sva njegova 
logično skrojena dešifrovanost Logovskoja i Sopoćina biva mu 
bačena u lice – oprano, obrijano, i pomalo ironično ismejano. 
Najzad, tumaču (i/ili čitaocu) preostaje jedino da se odluči: hoće 
li biti ljutit na naratora što mu je sa podsmehom predusreo svako 
njegovo inteligentno pitanje (i/ili rešenje), ili će se, kao i Sopoćin 
na kraju, nasmejati i zaplesati na tonove postmodernističke 
(samo)ironije?
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драган радовић

у славу јавне речи
Тихомир Петровић: Човек и дело, Градска библиотека „Карло Бијелицки”, Сомбор, 2016.

Књига „Човек и дело” професора Тихомира Петровића 
може се посматрати најпре као збирка ауторових разноо-
бразних текстова, писаних различитим поводима, сакуп-
љених са разних страна и из различитих времена, да би 
се скућили између корица ове необичне књиге. Међутим, 
књига је у првом реду збирка текстова писаних у славу јавно 
изговорених речи посвећених људима, појавама и делима 
из ововременог свакодневља. Књига у највећем делу слави 
човечно у човеку и његову припадност друштву. Ова књига 
у први план ставља одговорност наступа у јавности, велича 
личне ставове, критичке мисли и промишљени исказ. У вре-
ме када се пред публику излази рутински, без озбиљних при-
према, када се уместо осмишљеног говора расипају тираде 
празнословља и фраза, ова књига је нека врста упутне и при-
годне публикације која би требало да укаже на неопходност 
промишљеног и одговорног обраћања у јавности. Пригодни 
говори попут отварања манифестација, културних, спорт-
ских и политичких скупова, речи у славу значајних личности, 
поздравни говори, некролози, слова у част значајних јубилеја 
из историје, културе и из живота појединих угледних лич-
ности..., прилике су да се говори смишљено и осмишљено, 
пригодно и мудро, зрело и аргументовано.

Књига је делом и особен практикум о начину да се по-
штена и обавезна критичка реч мислећих људи артикулише 
и саопштава. У време духовне зачаурености, скрајнутости 
интелектуалаца са главних токова друштвених збивања, рет-
ки су они који свој став износе смело, опоро, грубо, али ар-
гуметновано, убедљиво, јасно и храбро. Тихомир Петровић 
свој интелектуални задатак озбиљно схвата. Он указује на 
дужност интелектуалаца да се супротставе малодушном 
и плашљивом прећуткивању или (што је опасније) климо-
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главом и полтронском одобравању од медија наметаних 
доминирајућих ставова. 

Књига је добрим делом и особена публикација о прија-
тељству, о враћеним дуговима пријатељима којих више нема, 
институцијама које су далеко, људима који су своје мале жи-
воте уградила у сећање оних који су коракнули мало даље у 
животу. 

Као што је пажљив и марљив у одабиру пригодних ре-
чи, у осмишљавању исказаног и у налажењу мере, Тихомир 
Петровић је марљив и у организацији овог, садржајем и из-
разом, полифоног материјала. 

Прво поглавље је нека врста ауторове легитимације. 
Његово животно опредељење је школа и школовање за школу. 
Подсетимо, Тихомир Петровић је један од истакнутијих по-
знавалаца књижевности за децу и предавач на Педагошком 
факултету у Сомбору. Од текстова о историји школе у његовом 
родном Бошњацу, прелази се на неколико есеје о различитим 
темама везаним за школу, школство, учитеље и учитељовање. 
Уз слављење позива и усхитних речи о лепоти бављења овим 
племенитим занимањем, Петровић, не штедећи знање, иску-
ство и професорски строг позор, указује и на прегршт слабо-
сти у области која се данас, као и све што се тиче духа, ставља 
на маргине економског и друштвеног напредовања. 

Наредна поглавља са насловима „Друштво” и „Крити-
ка” заправо су серије  критичких колумни које је, о појавама 
и (претежно) аномалијама у друштву, уочио и жигосао наш 
аутор. Његови ставови нису из реда оних најчешћих но-
винарских и публицистичких навијачких или пасквилних 
једнобојних коментара. Напротив, овде се ради о аргумен-
тованим, критичким и горким опаскама посматрача који не 
припада ниједној струји и не износи ничије до своје ставове.  

Трећи условном поделом одређен круг тема везан је за 
личности и пригодне говоре које је аутор различитим пово-
дима бележио и изговарао. Ту је аутору дата могућност да 
отопли ону хладну и објективну професорку реч. Излагања и 
написе аутор је лирски обојио, топлином зачинио, поетиком 
речи засладио, тако да се може закључити да је он од лич-
ности о којима је писао, направио својеврсне поетске ликове 
који подједнако трају у историји књижевности, завичајној 
историји, сећању породице, али и у овим топлим записима 
и натписима. 
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Оно што смо у уводу наше белешке написали и што 
се говори о потреби одговорног и савесног приступа јавној 
речи, управо је „практично” показано у завршном поглављу. 
Пригодни јавни говори су „озбиљно” припремани, ако „оз-
биљно” у овом контексту није неозбиљна реч. То су аргумен-
тована, раскошном реченицом и бираним речима уобличе-
на слова која одјекују као звона манастирска, као цвркути 
славуја, као мелодија умилног гласа.

Није ретка појава да се текстови интелектуалаца и на-
учних радника који излазе из оквира њихових стручних 
опредељења сакупљају у публикације оваквог карактера. 
Међутим, ова књига ваља да послужи као остварење у славу 
одговорне и неопходне јавно изговорене речи интелектуа-
лаца који би требало да буду нека врста пробног камена за 
све оне који, по природи обавеза и површном схватању по-
сла, истрчавају у јавност са неосмишљеним, недомишљеним 
и себи довољним испразностима и празнословљима. А тога 
има напретек. 
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