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Душан-Владислав Пажђерски

Народно стваралаштво Кашуба

Текст укратко даје преглед историје сакупљања кашупског народног
стваралаштва, истиче најинтересантније народне књижевне мотиве и кашуп-
скеписце који у свом стваралаштву те мотиве користе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: кашубистика, кашубологија, кашупска књижевност, кашуп-
ска народнакњижевност, кашупска приповетка, кашупске бајке, кашупске 
легенде, кашупска предања, кашупске басне, кашупска митологија, кашупски 
фолклор, кашупски народни обичаји, народна књижевност, фолклор, бајке, 
легенде, предања, басне

Сакупљачи кашупског народног стваралаштва

Кашуби су словенски народ који живи на малој територији у 
Пољској, северно, западно и југозападно од Гдањска, на најсевернијем 
фрагменту данашње пољске обале и југозападно од те обале неких сто-
тинак километара у дубину копна. Настањују један од туристички наја-
трактивнијих делова Пољске – Гдањско Приморје и Кашупско Појезер-
је, које пресецају безброј река и потока, шума, а на тој територији се 
налази чак седам пејзажних паркова природе и један национални парк. 

Преци данашњих Кашуба – Поморјани, први пут се помињу 
1046. године, у вези са једним неименованим поморским кнезом који је 
на двору пољског краља Болеслава Храброг формално, у име Поморја-
на, примио хришћанство и оженио се ћерком првог пољског владара 
Мјешка I. Даљи помени Кашуба-Поморјана се тичу углавном помор-
ских кнезова (Шемисла/Шемомисла, Швјентобора, Швјентопелка, Су-
бислава I и II, Мшћивоја/Мшћивуја/Мшчуја/Мествина Мирног, Швјен-
топелка Великог и Мшћивоја II) и њихових политичких и војничких 
активности (1046-1295).
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Први писани споменици са елементима кашупског језика су ка-
тихизис у преводу Михала Понтануса (Мостњика) из 1643, и преводи 
Мартина Лутера на пољски језик, али са великим бројем кашубизама, 
чији је аутор протестантски свештеник Шимон Крофеј, издати у Гдањ-
ску 1586. Осим тога постоји низ појединачних дела веома распршених 
у времену, писаних на пољском језику са честим кашупско-пољским 
интерференцијама (требници, религијске песмарице, заклетве пред су-
довима, чак и једна драма).

Право књижевно стваралаштво на кашупском језику почиње са 
делатношћу најзначајнијег кашупског трибуна из доба романтизма, 
Флорјана Ценове (пољ. Цејнова, 1817–1881), а пре свега почиње 
проучавање кашупског народног стваралаштва, које он иницира. Поред 
тога што Ценова по први пут пише стручне радове на кашупском (то су 
уједно и прва дела у историји кашупског народа писана искључиво на 
кашупском језику), он издаје и први кашупски часопис («Ризница 
кашупско-словињског говора»), у коме објављује велики број народних 
умотворина (пословица, фразеолошког материјала, географских 
назива, обичаја, бајки, народних песама, легенди, анегдота, граматику 
кашупског језика итд.). И поред бројних замерки упућених његовом 
делу (ненаучност, некомпетентност, површност, неоригиналност), пре-
овлађује мишљење да је Ценова, по професији лекар, дао велики до-
принос очувању кашупске народне баштине.

Следећи велики импулс прикупљању народног стваралаштва на 
кашупском језику даје један други кашупски лекар, Александер Мајку-
евшчи (пољ. Мајковски, 1876–1938), писац и народни делатник, 
издајући и уређујући веома значајан кашупски часопис «Грифон» 
(1908–1912, 1921–1922, 1925)1. Тај часопис око себе окупља значајну 
групу кашупских стваралаца, тзв. Младокашуба, а поред тога што 
представља важну трибину за полемике око кључних кашупских 
проблема у тадашњој Пруској (кашупско Поморје је у то време било 
саставни део источне Пруске) и њиховог односа према оближњој Пољ-
ској, омогућава да се кашупско народно стваралаштво презентује, че-

1 Интересантан податак до кога сам дошао у једном од првих бројева «Грифона» је да 
су постојали, макар и посредни контакти кашупских делатника са Србијом, почетком 
20. века. То доказује објављивање рекламе упућене свим издавачима часописа на ка-
шупском Поморју, да пошаљу тадашњем Удружењу новинара Србије своје часописе, 
да би били приказани на изложби словенских часописа у Београду. Било би врло ин-
тересантно сазнати да ли је неки од кашупских часописа заиста био на изложби изло-
жен (да ли се она уопште одржала) и да ли је, евентуално, неко од Кашуба отпутовао 
за Београд.
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сто у стилизованом литерарном облику из пера бројних писаца-сарад-
ника (књига настала од прилога из «Грифона» 2005. године – Кашуп-
ски приповедач– представља значајну збирку народног стваралаштва). 
Мајкуевшчи, творац најуспелијег кашупског романа – Ремусови дожи-
вљаји из 1938. – веома популарне народне мотиве, са којима долази у 
додир радећи на издавању часописа, увршћује као саставни и неодвоји-
ви део у свој кашупски прозни еп.

Један од најзначајнијих проучавалаца кашупског језика, Фри-
дрих Лоренц (1870–1937), Немац који је цео свој живот посветио Ка-
шубима, 1913–1924. објављује Поморске текстове, дијалектолошку 
збирку у којој се налази мноштво предања, пословица, бајалица, леген-
ди и приповедака (први део те збирке представљају Словињски тек-
стови који су својевремено били сматрани за примере посебног сло-
вињског језика). 1924. у Кракову објављује Поморске (кашупске) тек-
стове, који представљају најбогатији (999 различитих текстова на 836 
страна) избор народне књижевности икада издат у Пољској, иако неки 
савремени кашуболози данас доводе у питање изворност те збирке на-
водећи да Лоренц, будући да је комуницирао са приповедачима углав-
ном на немачком, није био у стању да до краја допре до текстова у нај-
изворнијем облику.

Бернард Зехта (пољ. Сихта, 1907–1982), свештеник, доктор ет-
нографије, писац и лексикограф, у периоду од 1967. до 1976. написао је 
монументални Речник кашупских говора (томови 1–7), који је, у ствари, 
прави рудник информација о кашупском језику и кашупском народном 
стваралаштву сакупљеном у првој половини 20. века. Иако се базира на 
посебним лексикографским јединицима кашупског језика, речник је и 
данданас проучаван као извор сировог етнографског и фолклористич-
ког материјала и на основу њега се приређују систематске збирке из 
појединих области (нпр. књига Кашуби. Веровања и стваралаштво. Из 
Сихтиног речника, Јежија Тридера – пољ. Тредер – (2004), представља 
својеврсну анализу фолклористичких мотива изведених на основу заго-
нетки, језичких ребуса, бајалица, веровања, обичаја, пословица, пра-
зноверица, врачања, изрека итд.; збирка У вечерњој магли, у редакцији 
Гжегожа Шрамкеа (2004), даје преглед народних приповедака које је 
сакупио Зехта; Кашупско народно пчеларство у светлу Сихтиног реч-
ника, Марјана Јелињског (2000) итд).

Кашупско народно стваралаштво у току скоро два века историје 
кашупске писане речи издају и објављују и бројни други кашупски и 
пољски делатници и ствараоци: још пре Ценове то чини и Србима по-
знат Рус Александер Гиљфердинг (на руском), после Ценове Немац 
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Ото Кноп, Лужичанин Готхелф Броњиш, затим домаћи ствараоци Изи-
дор Гулговски, Гжегож Смулски, Јузеф Ленговски. У оквиру редакције 
«Грифона» то чине кашупски писци, често у сопственим литерарним 
адаптацијама: Францишк Сандзецчи (пољ. Франћишек Сенђицки), Ле-
уен Хејке (пољ. Леон), Јан Патоцк (Паток), Јан Румпшчи (пољ. 
Ромпски), као и у новије време Зузана Рапска, Ирена Кшижановска, 
Владислав Лега, Јузеф Ценова, Алојзи Ноџел (пољ. Нагел), Јан Жул-
ковски, Едмунд Пуздровски, Аугуст Домињик, Аугустин Нецел и дру-
ги.

Неки главни мотиви у кашупском народном 
стваралаштву

Једну од најранијих подела на мотиве у кашупским народним 
приповеткама направио Стефан Рамулт у својој књизи Речник помор-
ског то јест кашупског језика (Краков, 1893), наводећи у Додатку, као 
примере кашупске књижевности Легенде и приче кашупског народа (са 
поднасловом Легенде и веровања), делећи их на оне 1. О столимима(5
приповедака), 2. О патуљцима(2), 3. О аветима или утварама1 (3), 4.
О морама (2), 5. О смрти (1), 6. Умрли (који) тумарају после смрти 
(1), 7. О страшилима (1), 8. О бацању чини то јест зачаранима или ча-
рању, о вештицама то јест врачарама и о вешцима, чаробњацима или 
врачевима(10), 9. О сакривеном новцу(1), 10. О сушењу новца(2), 11.
О змијама (2), 12. О животињама које говоре(1), 13. О зачараним зам-
ковима(5), 14. О чудном камењу (3), 15. Нестали град Стобуер (1) и, 
може се рећи да Рамулт, у доброј мери, региструје оне најважније.

Најопштије, мотиви у кашупској прозној народној књижевности 
могу се поделити на:

1. чаробњачке (дакле бајке о натприродним силама: змајевима, 
ђаволима, вештицама, сабластима, дивовима); 2. басне (најпопуларнији 
ликови: зец, вук или лисица); 3. у облику анегдоте (о смешним дого-
довштинама); 4. «историјско-географске», који се дотичу а) Кашупске 
Земље или њених топонима или б) неких догађаја из кашупске истори-
је (са обавезно «неисторијском» надоградњом); 5. религијске, са Хри-
стом или свецима у главној улози. 

Граница између народне приповетке и предања је често нејасна. 
Предање се утолико разликује од бајке уколико је по народном ми-

1 У транскрипцији са оригинала: О вјешчима и упима.
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шљењу ближе истини. О предању Кашуби говоре: «То није прича, то је 
истина».

Избор појединачних мотива карактеристичних за кашупско народно 
стваралаштво

1. Мотив дива столема (столима) који својим деловањем мења 
кашупски пејзаж (брда, долине, језера, мочваре, дине, пешчаре). Према 
предању некада су густо насељавали Кашупску Земљу. Једни су били 
пријатељски настројени према људима, други – не.

Период у коме су они живели, у кашупској народној традицији 
се назива периодом Бога Оца. Време у коме живимо – Божијег Сина , а 
у епоси Светог Духа ће живети само патуљци. Некада се те епохе ме-
шају.

За данашњи изглед Кашупске Земље, према веровањима, треба 
захвалити Столемима, који често воде борбе гађајући се камењем: са
Пуртком, са другим Столемима и са Столемкама.

2. Мотив фантомских ватри које воде у беспуће, а на којима 
ђаволи, наводно, често суше новац.

3. Мотив о настанку ћилибара: лепа морска богиња Јурата (на-
зив кашупског приморског насеља на полуострву Хел) се заљубљује у 
сиромашног рибара. Побеснели бог Перкун јој, да би се осветио, уни-
штава палату на дну Балтичког мора, а таласи и дандас избацују њене 
делове у облику ћилибара (у овој антологији је дата другачија припо-
ветка, са сличном географском одредницом – град Хел на истоименом 
полуострву).

4. Мотиви вештичјих гнезда: разних кашупских насеља из ко-
јих наводно потичу вештице. У таквим областима пролазницима спада-
ју точкови са кола, а поштари у том крају оловке обавијају лековитим 
биљем да се обезбеде прорив урока, посетиоцима се препоручује да та-
мо ништа да једу. У том крају локалним становницима непрестано уги-
ба стока. Скупови вештица се одржавају на Ћелавим Брдима (некада-
шњим збориштима паганских богова). Интересантан податак је чиње-
ница да је 1836. на Кашубима, у селу Халупи, дошло до једне од по-
следњих истрага вештица у Пољској, о чему пише и пољски писац Сте-
фан Жеромски.

5. Мотив о недостатку вере у властите снаге, који се појављује 
нпр. у облику приче о девојци и златним звонима са замка у коме је, 
наводно, боравила легендарна кашупска кнегињица Дамрока. Замак су, 
према предању, срушили Швеђани и три златна звона и златна врата су 
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пали у Бело језеро. Када се девојка приближила обалама језера, звона 
су почела да вапе да их извади, али је она мислила да има снаге да из-
вуче само најмање, тако да су преостала два остала у језеру. Тај мотив 
користи Александер Мајкуевшћи у свом роману Ремусови доживљаји
и представља метафору саме кашупске историје и немогућности да се 
Кашуби отргну од владавине туђинског јарма. У овој антологији су ти 
мотиви раздвојени: појављује се мотив потпопљених звона и неодлуч-
ности да се она извуку и слабости сељака да до краја помогне владари-
ци уклетог замка.

6. Чести су мотиви кашупских ђавола и бројни њихови називи: 
ђаво (каш. «дјобел», «дјохел»), зли, «чорт», бес/бијес («бјис»), «кадук», 
пакленик, «смолок» (од смоле), црни бог, властите именице: Лецепер 
(Луцифер), Јерк, Латавјец (летећи зао дух), Згжеха, Згжидлок, Скарбо-
вјец (који чува новац), Мамун, Скамжох, Рочит(к)а и најпознатији 
Пуртк (ономатопејско име настало од звука који прати испуштање га-
сова) и Смантк (полонизовано Сментек, синоним за смутњу, али са до-
датним значењем: сментек – туга, дакле наговестилац времена без ра-
дости) – можда пре дух зла у земљи Кашуба. 

Овај последњи има и своју историју везану за кашупску и књи-
жевност инспирисану кашупским пределима, догађајима и људима. О 
њему пише пољски писац Стефан Жеромски и његово порекло изводи 
од најезде викинга и првог удара грома о до тада мирну словенску зе-
мљу (Фишер нпр. сматра да је Смантк најстарији од свих ђавола, ана-
лизирајући традицију балтичких народа). Од тада се Смантк налази не-
изоставно свуда где се чини неправда и мутна работа, где тријумфује 
насиље, непријатељ и угњетач (мада постоји и верзија «аутохтоног» 
Смантка, који настаје као производ «метафизичког односа човека пре-
ма мору» и уопште сивила приморског појезерја, који доминира већи-
ном године, док га Зехта везује за паганска божанства. Према Мајкуев-
шчију Смантк се појављује отелотворен у различитим злим ликовима1.
Ђаволи се генерално баве куповином душа, чувају благо у земљи и во-
ди.

У једном броју мотива ђаво је поистовећен са слободним зида-
ром, а слободни зидари са Немцима. И уопште, често се такав ђаво 
облачи као Немац, говори немачки (што треба да му дода ђаволове 
атрибуте) и непријатељски је расположен према словенском живљу. 

1 Целу књигу Сментков жиг Ј. Джежџон (Гдањск 1973) посвећује анализи Смантко-
вог духовног «наслеђа» којим је наводно обележена кашупска књижевност, па и цела 
култура.
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Тај мотив богато користи Мајкуевшчи у најбољем кашупском роману 
Ремус.

7. Мотив успаване војске и замка који је пропао у земљу, оба 
везана за неке историјске чињенице (рушење и пропадање неколико 
замкова-престоница кашупских кнежева), за неке археолошке налазе 
(нпр. претпостављени замак у Гаречњици од кога је остао само брежу-
љак) и везују се за кашупске националне мотиве о њиховој пропалој 
старој слави и војсци која под земљом спава чекајући да је богомдани 
изабраник у ново, повољније доба пробуди. И, уопште, сваки брежу-
љак који је преостао после рушења неког кашупског замка, поседује и 
своју верзију приче с тим мотивима. Њима треба додати и мотив зача-
ране принцезе, који је изузетно лепо укомпоновао Мајкуевшчи у свој 
роман о Ремусовим доживљајима. У његовом делу замак и принцезу 
чувају три моћна демона Труд, Страх и Њеварто (не вреди). У вези са 
Гаречњицом постоји и легенда о невероватној рупи у земљи на врху 
брежуљка: шта год би се у њу бацило, одмах се враћало назад, али у 
одређеној мери измењено. Ако би то био штап, враћао би се без коре, а 
нпр. мачка – одрана и без коже.

Према Ј. Сампу «иницијални мотив» замка који пропада у зе-
мљу највероватније се налази у бајци у којој уображена принцеза више 
воли да са целим замком пропадне у земљу него да на свету постоји не-
ко лепши од ње (у бајци – Богородица).

8. Мотиви везани за географију Кашуба, а пре свега за Балтич-
ко море: према стилизацији мапе мора и наводима Бернарда Зехте, Ка-
шуби Балтичко море виде као жену која клечи и моли се окренута ли-
цем према истоку. Руке представљају Фински залив, глава и врат – Бот-
нички, Гдањски залив – колена, а стопала су у мореузу Скагерак.

Често се појављује и мотив великог камена или неког другог 
знатнијег географског феномена, који су свакако у вези са ђаволом или 
представља повод да се ђаво укључи у радњу бајке. Оно може бити ђа-
волско камење, Столимово камење или посебно камење које својим из-
гледом асоцира на неки лик. Не само што се појављује, нестаје и расте, 
већ се и размножава. Користи се као грађевински материјал, а у дого-
вору са ђаволом, он добија жртвину душу. Понекад су у питању окаме-
њени предмети, као у бајци о црквеној слици коју су Немци хтели да из 
цркве изнесу.

9. Мотив Госка, кашупског бога мора, једног од важнијих у 
кашупској митологији. Песник Пјантув Туна говори о Госку као ствар-
ном богу мора, господару северних ветрова, а рибари-људи нису у ста-
њу да му се супротставе.
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10. Мотиви стриктно везани за кушупску народну митологију:
поред већ споменутих ђавола, вештица, Госка и изразитог и веома по-
пуларног дива Столема, кашупска митологија поседује бројне ликове 
који се спорадично појављују у различитим делима народне књижевно-
сти. Један од њих су патуљци, владари «старог света» и становници 
«новог», који живе паралелно са људима и полако нестају (каш. «кро-
сњанта»). Наклоњени су добрим људима и помажу им. Некада су људи 
остављали понешто хране у лонцу, да се нађе патуљцима. Још је ближе 
човеку Гжења, персонификација сна. Гдегде представља и беду. У шу-
ми се може срести Шумска Тетка (Борово Цотка), слична стаблу бора, 
са појасом од борових иглица и круном од шишарки. Добри човек је се 
не боји, јер она чува шуму и људе од лажних пламенова и залутале во-
ди на прави пут. Ипак, тешко онима који уништавају шуму. Некада су 
јој чак помагали и вукови. У шуми се може срести и Борувц. Једни твр-
де да је реч о злом духу некадашњег племића (најчешће Немца), који је 
продао душу ђаволу и прогони људе по свом некадашњем имању. Дру-
ги га виде као духа, чувара шуме. Наводно, кад се сече дрвеће, Борувц
плаче. Представља такође персонификацију туге и самоће. Роћитњик је 
дух који прави несташлуке. Држи се, углавном, подаље од кућа, али 
уме и да омета људе у сну. Када човеку нешто не да да спава, онда је то 
увек он. Такође скреће људе са пута, изазива јак ветар, меша путеве. 
Он има своју партнерку – Роћитњицу. И она се држи подаље од људи и 
брине о животињама и свим бићима жељним слободе и љубави. Међу-
тим Морњица (о Мори ће бити речи нешто даље) је разносила, у обли-
ку старе и ружне бабе, заразу по селима. Док је Могилњик се може сре-
сти у околини старих хумова и усамљених гробова самоубица, где у 
касно вече – плаче.

11. Мотив Море: Мора се рађа када кума за време крштења де-
тета само помисли на Мору. То је углавном најстарија или најмлађа од 
седам ћерки, ако родитељи немају сина. Мора је и одбачена девојка, 
али тада прогони само неверног момка. Девојка-Мора често не зна да је 
то она, већ то постаје када заспи, кроз уста је напушта душа и матери-
јализује се у облику мачке, пса, белог миша, крушке или јабуке, сламе, 
травке и сл. Може имати и само облик круга који се једноставно котр-
ља путем. Скаче на жртву и почиње да је дави, док се сама не пробуди. 
Неверним љубавницима сиса крв.

12. Мотив погубљења птице луње (каш. «кања»): луња је птица 
из породице соколова. За време суше она, наводно, не може да се до-
вољно напије воде и без престанка лети изнад кућа вичући: (на кашуп-
ском) «пиц!, пиц!» (српски: пити!, пити!). Како говори једна од прича, 
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луња за време суше, када је и само море испарило, није послушала са-
вет Бога да копа, заједно са осталим птицама, бунар. Зато сада може да 
пије само воду која се сакупи на камену. Неки проучаваоци (Тереза Гу-
тувна) сматра да луња представља персонификацију зле вештице. Тако, 
дакле, ова птица, бива жртвована у доба године када дан постаје дужи 
од ноћи. У церемонији учествује окупљена гомила, џелат са секиром, 
тужилац, судија и сама луња или њен симбол. Када џелат заврши свој 
посао, даје знак окупљенима да одахну и почну да се веселе. Интере-
сантно је било читање луњиних грехова (они су били читани на цркве-
ном, тј. пољском језику, а не на кашупском, да би се целом чину дао 
што службенији карактер), који су у ствари представљали грехове ло-
калне заједнице и појединих њених чланова. Највећа «посластица» су 
били догађаји коју су асоцирали на оно што се дешавало у дотичном 
селу у току последње године, а луњина смрт је требала да «опере» гре-
хове заједнице.

Тај занимљив мотив су у кашупској књижевности користили 
многи писци, а сам мотив читања грехова су тумачили на различите на-
чине.

13. Вјешћи или уопи (други назив је етимолошки сродан срп-
ској речи «вампир») представљају мотиве несмирених духова умрлих 
(нека врста кашупских вампира). Не спавају спокојно, већ једу своју 
посмртну одећу, устају из гроба и враћају се својој кући и сисају крв 
свим укућанима и сусељанима. У гроб одвлаче цела села. Иду ноћу по-
ред прозора, куцају и питају: «Спавате ли?», а кад зачују одговор: 
«Спавамо», одговарају: «Спавајте на вјеки». И сви у кући умиру. Поне-
кад су у стању да се попну на звоник и зазвоне, што је означавало смрт 
свих људи у домету звона.

14. Мотив Јевреја вечитог луталице (Ахасвера), можда није 
најчешћи у кашупском народном стваралаштву, али према Јежију Сам-
пу (Пут на сабат, Гдањск, 1981), у Кашупској Земљи задобија једин-
ствене особине. Тај веома распрострањени мотив у светској књижевној 
традицији, где Ахасвера на вечито лутање, на овај или онај начин, по-
средно или непосредно, осуђује нетрпељив однос према Исусу Христу, 
код Кашуба задобија специфичну нијансу. И кашупски Јеврејин долази 
у додир са Исусом (наравно у Кашупској Земљи), али се на неки на то 
лутање начин сам одлучује, избегавајући да од Христа затражи после 
смрти одлазак у рај, за гостопримство које му је пружио. Дакле, кашуп-
ска народна литерарна традиција, у том погледу није антисемитска.
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Наведени мотиви у тексту представљају само оне најзначајније, 
најчешће помињане и више пута обнављане у делима писаца кашупске 
књижевности. Њих има много више и распршени су у бројним народ-
ним умотворинама.

Kашупско народно стваралаштво као инспирација 
за писце

Кашупско народно стваралаштво је богато и изузетно маштови-
то и свеже. Представљало је, а и данас представља, инспирацију за 
пољске и кашупске писце на оба језика – пољском и кашупском. Ваљ-
да нема значајнијег кашупског писца који своја дела, у великој мери, 
не заснива на најкарактеристичнијим мотивима из кашупске народне 
књижевности. Свакако је најистакнутији Александер Мајкуевшчи са 
својим романом Живот и доживљаји Ремуса (1935–1938), који пред-
ставља и најзначајнији кашупски роман, сав прожет кашупском народ-
ном традицијом. У том роману, специфичном водичу кроз Кашупску 
Земљу, наћи ћемо мноштво информација о њеним обичајима, историји 
Кашуба, кашупском пејзажу и, пре свега, фолклору. 

Поред њега, треба истаћи Хјероњима Дердовшчија (пољ. Дер-
довски, песничка поема-епопеја О господину Чорлињском, који је у 
Пуцк по мреже ишао, 1880) Алојзија Будзиша (пољ. Буђиш), Леуена 
Хејкеа (нпр. Кашупске легенде, 1931; Доброгост и Милослава, 1999),
Јана Карновшчија (пољ. Карновски, неколико драма са народном тема-
тиком), Францишка Сандзецчија (пољ. Сенђицки) и већ спомињаног 
Зехту.

Истакнуто место заузимају кашупски народни мотиви у књи-
жевним адаптацијама кашупских писаца, где се често надограђују и до-
бијају један углађен литерарни облик, који стоји у супротности са су-
ровом рудиментарношћу и сведеношћу оригиналних приповедака, 
иако се и у једнима и у другима обрађују исти мотиви. Такве збирке 
пишу (приређују и издају), нпр. Ф. Сандзицчи, А. Домињик, Е. Пу-
здровски, Л. Ропел, А. Наџел (пољ. Нагел), Ј. Жулковски итд.

Највише домете у делима прожетим кашупском народном при-
поведачком традицијом достижу два пољска писца: Стефан Жеромски 
(роман Ветар дува с мора, 1922) и Франћишек Фењиковски (роман 
Уклети замак, 1958. и неколико збирки поезије). 
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STRESZCZENIE

Dušan Vladislav Pažđerski

LUDOWA TWÓRCZOŚĆKASZUBÓW

W tekście przedstawiono krótki przegląd historii zbierania kaszub-
skiej twórczości ludowej, w którym podkreśla sięniezastąpione dzieło pio-
niera kaszubskiej myśli narodowej i naukowej, Kaszuby Floriana Cënowy
(1817-1881), wielkiego zbieracza kaszubskiego materiału językowego, w
tym równieżfolklorycznego - Niemca Friedricha Lorentza (1870-1937), jak
równieżksiędza Bernarda Zëchty (1907-1982) - autora unikatowego Słowni-
ka gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, wielkiej skarbnicy
twórczości folklorystycznej ludu kaszubskiego. W dalszej części autor D. V.
Paždjerski opisuje niektóre z motywów twórczości ludowej, charak-
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terystycznych dla folkloru kaszubskiego (mitologiczne, diaboliczne, geogra-
ficzne, zoologiczne i dotyczące kaszubskich legend), podkreślając znaczenie
wpływu tych motywów na czołowych pisarzy kaszubskich i niekaszubskich,
których to twórczośćzwiązana jest z Pomorzem Gdańskim.
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Слике сељака у Кочићевом њижевном опусу

У раду се разматра Кочићево књижевно дјело којим уводи у књижевност Бо-
санску Крајину, страдања народа у Босни послије аустроугарске окупације и 
појаве сиромашења босанског села. У својим прозним радовима, написао је 
осам пјесама од којих двије за дјецу, дао је изванредно лијепе пејзаже босан-
ских планина и импресивне и незаборавне ликове у српској књижевности. У 
даљем раду разматраћемо Кочићеве сељаке-тежаке који се битно разликују од 
Веселиновићевих тежака и Лазаревићевих људи. Изузев Симеуна Ђака, Мра-
чајског Прота, судије, писарчића и остале манастирске братије, сви остали су 
сељаци. То су: Давид Штрбац, у први мах луда, а касније шаљивџија и лакрди-
јаш; Реља Кнежевић, човјек изузетне величине и снаге; Мића и други полупи-
јани сељаци; „Онај иза Каце или,Онај иза мрака“, петнаестогодишњи сиротан 
Ђуро; увијек оптимистични Лујо; припрости, необразовани и једини који сара-
ђује са непријатељем Јуре Пилиграп, те сеоски наочити момак Мика. Дакле, 
иако у основи лиричар, Кочић је нашао праву ријеч прожету хумором када 
приказује своје сељаке, не на сијелу и свадбама,већ у борби са природом и сва-
кодневним животним проблемима, а јетком сатиром када приказује странце, 
полтроне и поробљиваче. 

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: сељаци-тежаци, Змијањци, Симеун Ђак, Мрачајски Прото, 
судија, писарчић, Давид Штрбац, Реља Кнежевић, унук Вујо, „Онај иза каце 
или, Онај иза мрака“, Мићан, Ђуро, Лујо, Јуре Пилиграп, Мика

         У областима наше па и европске белетристике тешко се може на-
ћи тако лијеп примјер досљедности на перу и у стварном животу као 
што је то био Петар Кочић, познати српски књижевник и велики борац 
против свих оних који су омаловажавали и злостављали његов народ.

      Необичном снагом, ванредном упорношћу и безграничном љуба-
вљу према својим напаћеним племеницима са Змијања, започео је же-
стоку борбу против свих оних који су терорисали српски род. Коме ни-
је познато колико су у његовом животу биле значајне Истина, Слобода 
и Отаџбина које је поштовао као светињу.
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          Рођен је у Стричићима, тридесетак километара од Бањалуке. Ср-
цем и душом је био везан за Змијање и Бањалуку, а посебно за земљаке 
из Стричића. Кочићев живот је био пун патње и недаћа, а празан без 
радости и животне среће.
           Оставши рано без мајке сву бригу о њему преузела је неписмена 
баба Вида која је „успјела да улије у душу свог малог унука крепку и 
снажну вјеру у живот и људе који имају само мученици и хероји, љу-
бав према слободи и правди“ (Кочић, 1996, стр. 6–7). Од своје десете 
године започео је основну школу у манастиру Гомионици, гдје му је 
отац Јован живио као калуђер Герасим. Попут Матије Ненадовића и 
Вука Стефановића Караџића више је у тој средини чувао стоку него 
учио. Започето школовање завршава у Бањој Луци. Послије основне 
школе уписује се у сарајевску гимназију из које је у четвртом разреду 
искључен због сукоба са властима. Протјеран је из Сарајева у родно 
мјесто. Убрзо потом прелази у Београд гдје завршава гимназију. У Бе-
чу студира славистику, а затим ради као професор српског језика у 
Скопљу и Битољу. Из Македоније поново одлази у Сарајево гдје поста-
је сарадник Српске ријечи и секретар српског културног друштва
Просвјета. По други пут је протјеран из Сарајева и настањује се у Ба-
њој Луци, гдје издаје листове Отаџбина и Развитак. Ту је изабран за 
посланика бањалучког среза у босанском Сабору. Живјећи оскудно и у 
немаштини, оболио је врло млад, али никада није клонуо духом и ника-
да није посустао у борби. Тежа болест прекида Кочићев политички и 
књижевни рад. Одлази на лијечење у београдску Душевну болницу из 
које не излази до смрти. Умро је 1916. године, двије године прије ује-
дињења Срба, Хрвата и Словенаца, о чему је сањао цијелог живота. 
Кочићев живот је био тежак и напоран, препун борбе и злостављања, а 
завичај и његова шира околина остао му је искључива тема књижевно-
умјетничког рада. Да је пишчева наклоност према својим племеници-
ма-земљацима била изузетно њежна и присна потврђују сљедеће рије-
чи: „То су планинци моји и браћа моја, који силно воле и силно мрзе. 
Знам ја њих... машта је њихова увијек узбуђена и што њима падне на 
ум, то ће ријетко ком пасти“(Кочић, 1966, стр. 60). 

Дјела: С планине и испод планине(I 1902, II 1904, III 1905), Јауци 
са Змијања(1910), Суданија (1911), збирка чланака Из отаџбине
(1912), Цјелокупна дјела I-II (1928–1931).
          Перо Зубац, у свијет пјесника за дјецу сврстава и Кочића за кога 
каже да је у „младости објавио осам песама, од којих две за децу, „Про-
летни звуци“ у листу „Подмладак“ 1897. године, а „Поточић“ у „Босан-
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ској вили“, 1901. године“ (Зубац, 206, стр. 762). Дјеци, младима и одра-
слима на дар ове двије Кочићеве пјесме:

                                                   ПРОЛЕТНИ ЗВУЦИ

     С пољана влажних уморне земље
                                         Копрена зиме тихо се диже
                                         И бујно доба пролеће жељ'ног
                                         С чарима љупким на земљу стиже.

                               На плавом небу сунашце дрхће;
                                         Пролетне песме звуци се оре–
                                         Подмлађен живот шири се, буја
                                         Кроз пуста поља и нема горе.

                                         Кристални поток сребрним током
                                         Несташно плави пропланке цветне,
                                         Љубица плава где слатко снева

                    Заносне снове младости сретне.

                                         У сетном складу природа јеца
                                         И болно прича пролећу бајну,
                                         К'о нежна мајка чедашцу своме
                                         Окрутне зиме несносну тајну.

                                         „Придруж' се и ти“, велиш ми, друже,
                                         „Ускрслој песми природе будне–

              Тамо ћеш наћи у чистом храму
                                         Освештан венац утехе жудне“.

                                         Када ми роду слободе сину 
                                         И блесне моћно кроз вео мрачни,
                                        Онда ће срце грлити с песмом
                                         Пролеће љупко предела зрачни'.

                                         Ал' данас за ме утехе нема,
                                         Пролеће само, о, друже мили,
                                         Низ бледо лице сузе ми мами,
                                         Докле ми народ у ропству цвили.
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          У својој Историји српске књижевности за децу Тихомир Петро-
вић за српске класике реалистичке прозе и Кочићеве приповетке „Ја-
блан“ или „Кроз мећаву“ каже да их „није могуће, без остатка, прихва-
тити као дечје штиво, као што, наравно, ни у време њиховог појављи-
вања, нису припадали само одраслима“(Петровић, 2008, 829).

                                                  ПОТОЧИЋ

                                         Поточић је давно засто
                                         И не креће минског кола,

                  Што у леду тужно ћути,
                                         Као израз тешког бола.

                                         Преко шљунка таласићи
                                         Са заносом пјесму више,

                   Разносише слатке звуке,
                                         Па се болно заледише.

                                         Не чује се пјесма тиха,
                                         На валима да забруји –

                     Поточић је давно засто,
                                         Кроз шумарке виш' не хуји.

                                         Ох, да му је да зашуми
                                         Кроз мирисне, цвјетне равни,

                                 Што их сада обавија
                                         Магловити вео тавни.

                                         Али лед је груди стего
                                         И сребрне вале збио–

                            Поврх њих се кристал-в'јенац
                                         Вјечне туге ухватио.

                                         Не тугујмо, поточићу!
                                         Живот нам је слатка нада,

                                   Што нас кр'јепи и уздиже
                                         Из понора горких јада.
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                                         Кад с' осмјехну мајски дани
                                         Причаћемо боле своје–
                                         Кад млинарка млада дође
                                         Поточићу – срце моје!

          У Кочићевом књижевноумјетничком дјелу значајно мјесто заузи-
мају сељаци-тежаци: Змијањци, сусједи и познаници. Ако изузмемо 
Симеуна Ђака, Мрачајског Прота, судију и писарчића и другу мана-
стирску братију, можемо слободно рећи да су сви остали Кочићеви ли-
кови сељаци-тежаци, који се много разликују од сељака у српској књи-
жевности. По Дучићу „он је пре свега сликар једне врсте сељака, сеља-
ка који има дара за озбиљне, далекосежне задатке и потезе“(Преузето: 
Егерић, 2002, стр. 7). Дакле, Кочић је приказао ново чељаде са њего-
вим недаћама и проблемима, манама и врлинама, радовањима и путе-
шествијима. Био је одвише способан сликар људи и прилика свога вре-
мена да је успио да повеже природну средину са душевним стањем 
својих јунака. Кочићево сликање босанског сељака, односно сељака 
Босанске Крајине је: „Противно свима другим европским земљорадни-
цима, који се у нас правилно називају жалосном речју тежацима, срп-
ски сељак није знао за револуције ни аграрне реформе у његову корист. 
Стога је босански сељак једини који сматра да има отаџбину и кад не-
ма очевине“ (Дучић, 2008, стр. 167–168).
          Кочић је сликар људи из свога краја, сељака који нијесу као Ве-
селиновићеви тежаци и Лазаревићеви људи, него „то су људи који су 
дошли са дубљег сазнајног изворишта, оног које у сељаку види – живо-
мученика, човека у коштацу са природом и друштвом, са собом у себи, 
и са другима око себе“(Егерић, 2002, стр. 109).  Од свих ликова наро-
чито се истиче препредени сељак, бунтовник Давид Штрбац, који 
аустријском суду тужи јазавца јер му је опустошио цијелу њиву куку-
руза. У разговору са судијом претвара се да „није саставио око лије-
ске“, да је глуп и наиван да би засмијао аустријске чиновнике, а онда 
им саопштио праву истину о неправди и несрећи које је аустроугарска 
власт донијела запосједањем Босне и Херцеговине. Подругљиво велича 
аустроугарску власт наводећи како га је растеретила свих мука и нево-
ља, иако се из његовог монолога запажа права истина: да отима и упро-
паштава босанског човјека доводећи га до просјачког штапа. Иронија 
расте до врхунца када плачних очију говори о сину који је одведен у 
војску и из које се никад није вратио. Давид говори да га не тиште само 
његове муке, већ заједљиво износи патње цијелог босанског народа ри-
јечима: „Нас је сељаке овај славни суд од млого чега ослободио. Не ри-
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чу нам више са пландишта задригли бакови нити нам боду чељади... ко 
у оно старо, блентаво турско вријеме. Данас не мореш видјети у свије-
ту жировне и баковите сермије. Што нам је славни суд оставио, то је 
мирно, ћудевно, паметно; истина мало мршаво и слабо, али за нас 
блентаве Бошњаке и није друго...“(Кочић, 1967, стр. 197). 
          У току расправе Давид напада јазавца захтијевајући од суда да га 
што теже осуди јер му је појео цијелу њиву кукуруза звану „ни Давидо-
ва ни царска ни спајијска“. Јасно наводи да је јазавац слика и прилика 
аустроугарске моћи и неправде у Босни и Херцеговини. Давид је човјек 
необична духа и разума, који се у сваком часу сналази и вјешто ескиви-
ра да даје прави одговор на судијино питање, него у сваком моменту 
казује оно шта он жели да каже, а не што судију интересује. Пред суди-
јом се довија на разне начине: вјештим алузијама, игром ријечи, чинов-
ничким незнањем српскога језика, а највише својом непресушивом па-
мећу. Давид изврће неке ријечи дајући им посве ново значење, прикри-
вајући прави смисао и циљ. Наводимо неке као примјер: „Укопација“, 
„Шикуција“, „Земљана влада“. Не задовољава се ни тиме, него чинов-
ника назива пежоративним именима као главати господин, вузле вузла-
сто, блентави ћукулајкан и сл. И што се ближи крај суђења, Давид је 
све чуднији и заједљивији кад каже: „О, зар ћорава, наша Земљана вла-
да, год јој њезин“!(Исто, стр. 213). Не боји се да прозове и самога цара 
за кога вели: „Добар је. Само да укине трећину, десетину, и рећемо 
каз'ти, ове глобе– никад бољег цара“!(Исто, стр. 244).
          Аустроугарски службеници у први мах мисле да је луда, а касни-
је да је шаљивџија и лакрдијаш и настоје са њиме да се слатко исмију. 
Како разговор тече даље, чиновници су у све већој недоумици. Час је 
лудак који је донио јазавца да тужи суду, а с друге стране његова обја-
шњења одају паметна човјека. Он не жели да им доказује своју памет,
већ да укаже на неправду која се не смије наглас изрећи. Читав разго-
вор у суду Давид назива „енглен“ што значи шала, а данас можемо без 
претјеривања казати да је то крвава исповијест напаћеног босанског те-
жака, кога су израбљавали домаћи и страни експлоататори. Без страха 
говори против неправде: „Ја сам богме, велим, газда, мислио да ви тра-
жите да царевина укине ову проклету трећину и десетину, а ви почели 
некакве будалештине збијати“(Кочић, 1967, стр. 206).  
          Без пристрасности осуђује све народне гуликоже: свештеника, 
лугара, жандара и остале који живе од сељакове муке и рада. Кроз Да-
видов лик открива све узрочнике народне патње, без обзира од којих 
експлоататора долазе. Давид, на крају свога интересантног разговора, 
одбацује са себе дио своје привидне и алегоричне ироније, да би пред 
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судом показао своје право лице и оставио их још једном нијеме и забе-
зекнуте: „Нијесам, ја господини моји, 40 гради будала, већ сам ја вами 
зато чудноват, што у мени има милијун срца и милијун језика, јер сам 
данас пред овим судом плако испред милијун душа које су се од сил-
ног добра умртвиле па једва дишу“(Исто, стр. 214). Давид Штрбац из 
Кочићевог дјела Јазавац предсудом је оличење мудрости; сложена и 
занимљива личност.
          Нарочито се међу Кочићевим ликовима издваја Реља Кнежевић, 
човјек изузетне величине и снаге „прави планинац, снажан и велик... 
кошчат и крупан уздигао накостријешене, дебеле обрве, испод којих 
мутно, као из неке даљине, вире уморне и готово умртвљене очи“
(Исто, стр. 108). Доживио је драж огромног богатства, славу и поште-
ње за које се говорило од Босне до Стамбола, доживио је тешку судби-
ну, да би на крају пао у најдубљу јаму биједе и сиромаштва.
          Рељина несрећа је изненадна. Бројна породица почиње да побо-
лијева и умире, сермија у торовима и пашњацима цркава неочекивано 
брзо и од великог стада не остаје ништа но велике гомиле разбацаних 
тјелеса на којима злослутно гачу орлушине и гавранови. И Рељина че-
љад падају као снопље, изнурени неком непознатом болешћу. Велико 
богатство и његова велика задруга нестали су на трагичан начин. Реља 
остаде сам, тужан и несрећан без игдје икога и без игдје ичега. Све 
подноси мушки и стоички. Једина утјеха остало му је гробље које је 
посјећивао избјегавајући људе. Унук Вујо остао је једина нада сломље-
ног старца. И Вуја је пратила несрећа, јер настрада заједно са дједом у 
снијежној вијавици на Змијању надомак Накомичића кућа. И природа 
је у овим крајевима сурова, немилосрдна и загонетна. Реља је храбар и 
достојанствен, његова људска величина достиже кулминацију у борби 
са оштром мећавом, јер се више бори и брине за живот малога унука 
него за себе. 
          Исцрпљен у снијежној олуји окончава Реља Кнежевић борећи се 
против јачег од себе, бранећи нејачега. То свједоче задњи редови ове 
необично лијепе приче: „Звижде вјетрови, звижде и урличу, а полумр-
тва се уста љубе и издишу у слаткој смрти.“(Исто, стр. 109).
          Као мелем дјелују „историческа збитија“ Симеуна Ђака о стра-
шним и крвавим бојевима и борби против турских и аустроугарских 
зулумћара. Симеунове измишљотине и лажи прихвата Мића и други 
полупијани сељаци као истину јер те приче дјелују снажно и љековито 
као епска пјесма.
          У једним приповијеткама јавља се изворна и занимљива личност 
из мрака, кога аутор оставља анонимног називајући га „Онај иза Каце 
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или, Онај из мрака“. Слаткорјечиви наратор Симеун Ђак скреће пажњу 
Мићану да уредно точи ракију, а нарочито њему. Кад Симеун дозлогр-
ди лажима, онај иза каце упозорава својим упадицама и примједбама, 
иако је љубитељ Симеунових лажи. Скупа са Симеуном подсјећа на 
Сервантесов пар Дон Кихота и Санча Пансе. Симеун живи у свијету 
маште као Дон Кихот, док Онај иза Каце је свјестан своје реалности 
као Панса. 
          Помало је који писац дао толико разноврсних и оригиналних ли-
кова као што је Петар Кочић у свом скромном књижевном опусу. Дао 
је неколико посве нових типова људских карактера које до њега није-
смо имали у српској књижевности. То су Мрачајски Прото, Симеун 
Ђак, Онај иза Каце и други необични примјери стармалих дјечака који 
се понашају забринуто и озбиљно као Ђуро из приче КодМарканова 
точка, Лујо из приповијетке Јаблан и низ других.
          Са својих петнаест година Ђуро је принуђен да носи на својим 
младим плећима бреме обавеза једног четрдесетогодишњака. Мисли
мудро као старац бисерне браде, а не као момчић. На то га нагони ну-
жност, јер је без оца и брата којег је изгубио у солдачији. Поред тога, о 
њему брине болесна мајка, и сестре које се спремају на одлазак у нови 
дом. Надојен је јунаштвом српских хероја из епске пјесме и стога му 
теже пада положај под аустроугарском влашћу. Фасцинира својом 
оштроумношћу, али и забрињава својом тугом. 
          Лујо је сасвим нешто друго. Пун оптимизма, са својим Јабланом, 
оживљава борбе против аустругарске власти. Луј је пун живота. Са пу-
но љубави пази и његује свога Јаблана. Чува га и храни са толико пре-
даности да је спавао са њим. Милује га, тепа, љуби га и односи се пре-
ма њему као према најрођеијем. Поставља се питање – зашто? Зато што 
је Јаблан његова највећа радост и понос, јер је најјачи бик у околини, и 
који ће се за тренутак побости са царским Рудоњом. Лујо се плаши то-
га мегдана, али не жели да призна пред пољаром, већ му пркосно одго-
вара: „Е то ћемо, пољаре, истом видјети“. И Јаблан је, истина, побије-
дио царског Рудоњу, чиме се Лујо јако поносио. 
          И у Лујовом и у Јаблановом лику има доста симболике. Јаблан је 
оличење босанског народа који је морао побиједити. Сам Лујо има до-
ста сличности са Кочићем. Он не мари за породицу, за другове, за дје-
војке. Јаблан је све у његовом животу. Исти је био и Кочић који је 
изнад свега волио Босну за коју Исидора Секулић каже да ће бити и 
остати за њега „творац и земља и жена и наука и умјетност, његов ра-
зум и инстикт, његова племенитост и његов живот“.
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          Јуре Пилиграп је једини Кочићев лик који сарађује са окупато-
ром. Припрост и необразован рачуна да је дошло његово вријеме дола-
ском аустругарске власти пошто је и она католичке вјере као и он. Био 
је презрен од народа што је стао на страну окупатора, односно од оку-
патора што је Босанац а уз то припрост и неук. Схвативши у какву је 
невољу упао, окренуо је леђа окупатору. Кочић је веома мало писао о 
женама и љубави, међутим, кад је говорио о њима, чинио је то са вели-
ким умјетничким даром и стваралачком снагом. Умјетничка надаре-
ност посебно је дошла до израза у лику кршне, наочите и темперамент-
не Мргуде. Она понајвише воли Мику, такође наочитог сеоског момка 
који је узет у војску. Мргуда, дјевојка „слатке и преслатке крви“, не 
може да одоли Микиним миловањима на перилу гдје му поклања душу 
и тијело. 
          Окупаторска војска одводи њеног Мику одакле се никад неће 
вратити, а за несрећну дјевојку је тиме све окончано: љубав, срећа, на-
да, живот... Нашли су је једног дана објешену, мртву. И она је као Ана 
Карењина и Ема Бовари платила животом своју љубав. Мргудином ли-
ку могли бисмо придружити Марушку, Виду и још неке. Кочић је вео-
ма мало мјеста посветио љубави. То је примијетила и Исидора Секулић 
нагласивши да код њега „има љубави, луде, дивље, а нема љубавника“
(Секулић, 1972, стр. 40).
          Закључак. У Петру Кочићу српска књижевност добила је једног 
изузетно даровитог приповиједача и оригиналног сликара људи и при-
лика у Босни за вријеме аустроугарске окупације. Његово дјело је једно 
освјежење у српској реалистичкој приповијеци у којем је приказао но-
вог сељака, не на сијелима и свадбама, већ у борби са природом и број-
ним животним проблемима.
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SUMMARY

Ljubomir Milutinović

PICTURES OF PEASANTS IN KOČIĆ̀S LITERARY
WORK

This paper discusses Kocic literary work which introduces the litera-
ture of Bosanska Krajina, the suffering of people in Bosnia after the
Austrian occupation and the occurrence of extreme poverty in the Bosnian
countryside. In his prose works, he wrote eight songs of which two children,
was extraordinarily beautiful landscapes of the Bosnian mountains and im-
pressive and memorable characters in Serbian literature. In further revie-
wing the work-hard Kocic peasants who differ from Veselinovic and Laza-
revic farmers and people. Except Simeun students, Mracajs Prot, judges,
scriber and other brothers of the monastery, all the other villagers. They are:
David Strbac, at first, crazy, and then quiz a jester; Galleria Knezevic, a man
of extraordinary size and power, Mica and other half-seas over the peasants,
"the one behind tubs or one behind the darkness, fifteen orphan Djuro; al-
ways optimistic Lujo ; unsophisticated, uneducated and the only one who
collaborates with the enemy, Jure Piligrap and rural handsome guy Mika.
So, although basically Lyricist, stakes found the right word imbued with hu-
mor when it displays its peasants, not village and weddings, but in the strug-
gle with nature and everyday life problems, and bitterly satire show where
foreigners chair warmer and masters.
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Poetika snova u Nervalovoj Aureliji

Romantizam je u književnosti viđen kao pokret koji problematizuje stvarnost i
uvodi pojmove metafizičkog i fantastičnog. U svojoj noveli Aurelija, Žerar de Ner-
val predstavlja san kao put ka novoj stvarnosti – romantičarskoj transcedenciji.
Ovaj rad bavi se tumačenjem romantičarskih simbola u snovima i rekonstrukcijom
haotičnog sveta glavnog junaka.

KLJUČNE REČI: Nerval, Aurelija, romantizam, novela, timačenje snova, pretapa-
nje sna i stvarnosti.

Uvod

San je vizija slika, zvukova i drugih senzacija za vreme spavanja.
Najčešće nema veze sa fizičkim stanjem spavača i uglavnom je van njegove
kontrole. Izuzetak je lucidno sanjanje u kojima oni koji spavaju shvataju da
sanjaju i ponekad sami mogu čak da utiču na aspekte sna.

Žerar de Nerval, u svom poslednjem delu Aurelija, pripoveda o sop-
stvenim oniričkim doživljajima koji su vezani za ljubavno iskustvo. Ono što
Nervala čini revolucionarnim piscem je pristup snovima; snovi u Aureliji ni-
su lunearno opisani, većsu haotični, strašni, uzbudljivo predstavljeni snovi,
od kojih svaki za sebe reprezentuje drugačiju priču, nosi drugačiji koncept
realnosti i imaginacije.

Romantičarska novela bitno menja oblik klasične bokačovske nove-
le. Osnovni motiv romantičarske novele predstavlja pojam čudnovatog. Mo-
tiv čudnovatog kod romantičara doprinosi osećaju natprirodnog, odnosno
mističnog i fantastičnog. Pored pojma čudnovatog prisutni su i elementi ne-
uobičajnog psihološkog stanja, neobičnih karaktera ljudi, i jakih tonova na-
cionalnog, lokalnog ili nekog drugog karaktera. «Romantizam je vrlo sklon
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slikovitosti i lirsko-simboličkim elementima.»1 Sa ove perspektive vidi se
da je Nerval, u svojoj obimnijoj pripovesti (koja se može zvati velikom no-
velom ili malim romanom), poštovao principe romantičarske novele i pojma
fantastičnog. Međutim, postoje određene odstupnice koje ga izvlače iz kon-
teksta novele i stavljaju u rang (lirskog) romana.

Aurelija, Silvija i Pandora pisane su u prvom licu zbog čega se dela
mogu shvatiti kao lična. Pripovedačko ja i doživljeno ja u Aureliji i Silviji se
razlikuju. Pisac nam se na početku obraća kao osoba sa iskustvom koje ga je
promenilo.

U Aureliji Nerval govori o svom ludilu, a čini se da govori iz per-
spektive nekog ko je izlečen. Naravno, na kraju shvatamo, da sve vreme go-
vori poludeli narator koji ima apslutno promenjenu percepciju. U tom smi-
slu, razlikovanje pripovedačkog i doživljenog ja iziskuje shvatanje da delo
ne samo da nije verodostojno ispričano, veći da su elementi snova prome-
njeni ili pomešani sa nekim drugim snom ili halucinacijom. Opisi snova su
detaljni, što navodi na zaključak da se nisu zaista odigrali, nego da su pažlji-
vo smišljani. Na početku svakog poglavlja ili pred san/priviđanje, pisac raz-
matra svoju situaciju potpuno zdravorazumski. Skoro celokupan drugi deo i
jeste jedno podugačko razmišljanje o sopstvenom stanju i razmatranje poda-
taka iz života koji predstvaljaju mogućnost za iskupljenje. Čitalac postaje
svedok smene stanja čoveka koji je na ivici razuma. Smenu snova kao ludila
i normalnog razmišljanja o ljudskoj egzistenciji dodatno naglašavaju crtice u
tekstu. Fabula sa autobiografskim elementima intimnog oniričnog iskustva,
razmišljanja i opisa čini lirski element dela, što Nervala bitno odvaja od kla-
sičnog principa novele. Pored naracije, u delo su umetnuta pisma koje je ju-
nak slao svojoj dragoj. Smatra se da su pisma umetnuta nasilno i da to nije
izvršio sam Nerval nego priređivač, s obzirom da se Nerval ubio 26. janua-
ra, a da je drugi deo izašao u Pariskm snu (Reve de Paris) 15. februara.2

Unošenje epistolarnih elemenata može se shvatiti kao dokument koji nas
uverava u istinitost junakovog poremećenog psihičkog stanja i kao dokaz
ljubavi koja je prevazilazila granice normalnog. Pisma kao peripetija, impli-
ciraju na dramsku koncepciju dela. Emocija koju nam pisac prenosi bliska je
onom osećanju koje postoji u pesmi. Čak stil pripovedanja u nekim trenuci-
ma prelazi sa logičkog sintaksičkog plana na metaforički plan. Finale se ne
kreće ka efektnoj poenti, većka emociji koja je ravna katarzi koju gledaoci
doživljavaju u pozorištu.

1
Jeleazar Meletinski, Istorijska poetika novele , prevod sa ruskog Radmila Mečanin, Mati-

ca srpska, Novi Sad, 1996 str. 230.
2 Jean Richar, «Preface», Gérard de Nerval, Pierre Leghers, Paris, 1953, str. 92.
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Aurelija

Preuzimajući konvenciju idealne drage, koja potiče jošiz rimske
književnosti, Nerval na jedinstven način obrađuje pomenuti motiv. U nove-
lama zbirke Kćeri vatre idealna draga predstavljena je kao ovaploćenje sa-
vršenosti i nedohvatljivosti, čime je tradicija ispoštovana.1 Međutim, u
Aureliji dolazi do potpunog preokretanja motiva. Platonska ljubav prema že-
ni dovodi pisca do upoznavanja sa transcedentalnim i spajanja sa Bogom.
Takvo svojstvo Aurelije dovodi je u vezu sa Danteovom Beatričom, što
Nerval i navodi, čime se stvara inter-tekstualna povezanost. Takođe, navodi
Petrarkinu Lauru kao jošjedan uzor. Može se reći da Aurelija poseduje ma-
lo od obe - plastičnost i božanstvenost; ona je i sveto i duhovno. Tumači
Kanconijera smatraju da je Petrarka najlepše sonete napisao nakon Laurine
smrti, a znamo da Dante jeste pisao posle Beatričine smrti. Za Nervala, smrt
voljenje predstavlja vrata ka fantastičnoj imaginaciji. Nerval sledi utaban
put, ali se ipak odvaja od trubadurskog pojma ljubavi.

Ljubav koja otvara put ka transcedentnom prevazilazi okvire realno-
sti i postaje opsednutost. Nerval je jedini pisac koji je motiv drage uzeo kao
osnovni uzrok nastupajućeg ludila i proviđanja. Akcenat je na njenoj smrti,
koja uvodi pisca u svet snova i onostranog. Misli o zagrobnom i s druge
strane neproživljenom životu rađaju nervalovski san.

Ludilo i snovi kao posledica opsesivnog razmišljanja mogli bi, po
standardnoj psihološkoj terminologiji, da se tumače kao strah od smrti. Me-
đutim, to bi bilo paradoksalno jer sam pisac eksplicitno kaže da ne želi da
pobegne od svoje zvezde-sudbine tj.smrti. Sledeći pesnikova uputstva kako
delo treba tumačiti, mi često bivamo zbunjeni. Suština je da se on plaši smr-
ti, ali je istovremeno i priželjkuje. Pitanje smrti u delu izuzetno je problema-
tično i zahteva pomnu analizu, pre svega, zbog toga što smrt kao pojam
predstavlja nešto što je čoveku suštinski strano, a Nervalu je pristup u svet
mrtvih otvoren i pre njegove smrti.

Pored umrle drage, javlja se jošjedan motiv-uzrok. To je pitanje kri-
vice. Pesnik oseća krivicu zbog nečeg što je uradio, ali ne govori konkretno
o tome. Mi dobijamo naznake da je učinio nešto zbog čega se kaje, ali nije
određeno šta je u pitanju. Ako posmatramo paralelno Pandoru i Aureliju,
krivica bi mogla nastati zbog junakovog pokušaja da zavoli drugu ženu, tj.
zbog toga što je dopustio da se zaljubi u ženu koja nije Aurelija. U svakom
slučaju postoji nešto što tišti svest glavnog lika. Sličan postupak kažnjavanja

1 Esid rok bend '60 iz San Franciska, Džeferson Erplejn (Jefferson Airplane), zezali su se na
tu temu, pa su napravili čuvenu pesmu – Plastic fantastic lover.
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zbog nepoznate krivice može se naći u Poovim pripovetkama, npr. u pripo-
veci Bunar i klatno. Međutim, za razliku od Nervala, Poov junak upošte ne
oseća krivicu. Ona postoji samo kao zaplet. U Aureliji, isto tako, nije bitno
šta je junak skrivio, bitno je da oseća krivicu i piše o njenoj manifestaciji.
Čitalac potpuno gubi ulogu sudije i biva vođen kroz sferu nepoznatog-pod-
svesti.

U Nervalovim delima, san nije samo iluzorno ostvarenje neispunje-
nih želja, većpredstavlja vezu sa onostranim, sa svetom posle smrti. Takvo
ambivalentno svojstvo sna, omogućava da se između sveta utvara, želja i
stvarnosti uspostavi odnos koji je i samom pripovedaču nejasan. Imaginativ-
ni odlazak u transcedentnost u Aureliji, zapravo je književnii prikazŠlegelo-
ve ideje o metafizičkoj funkciji umetnosti i njenoj moći da otvori principe
univerzuma. Sa takvog stanovišta pisac nam predočava san kao odlazak u
drugi svet. Međutim, on i dalje ostaje donekle vezan za realnost, za budno
stanje čime se nagoveštava stalna povezanost ova dva sistema. Povezanost
sna i jave, onostranog i ovostranog, stvara neku vrstu fantastičnog prostora u
kome se spajaju vidljivo i nevidljivo, pri čemu se san posmatra kao sastavni
deo stvarnosti.1

Prvi deo

Većna samom početku Aurelije pisac otvara pitanje - šta je san? Sa
stanovišta dela, formulacija da je san drugi život može se različito protuma-
čiti. Razmišljanje o drugom životu samo po sebi dovodi nas u područje ne
samo podsvesnog, većkroz podsvesno do nadrealnog. Nakon toga nadove-
zuje se: «Prvi trenuci sna su slika smrti; neka neodređena obamrlost obuzi-
ma našu misao i mi nismo u stanju da odredimo tačan trenutak u kome naše
ja, u drugom obliku, nastavlja da živi.»2 Pisac sasvim trezveno najavljuje
teme snova i smrti i govori o sopstvenom iskustvu kao čovek koji je iskusio
pomalo od obe kategorije o kojima govori. Epiteti koje upotrebljava u uvo-
du, «tamno podzemlje», «senke iz mraka», «carstvo nestvarnih bića», upu-
ćuju na hrišćansko-danteovsku predstavu zagrobnog života. Dakle, prvobit-

1 Jelena Novaković, «Romantičarska rehabilitacija sna: onirizam Laze Kostića i Žerara de
Nervala», U traganju za jedninstvom: ogledi iz novije francuske i srpske književnosti, Izda-
vačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1995, str. 16.

2 «Aurelija», str. 7.
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no tumačenje je da se san izjednačava sa odlaskom u smrt. Slika sna je slika
smrti.

Jer u tom
spavanju smrtnom kakvi bi snovi
mogli doći kadživota ovo klupče

odmotamo?1 (III,1)

Nakon manjeg uvoda u predmet, pisac imenuje sopstveno iskustvo
kao bolest, s tim što kaže da se nikad bolje nije osećao. Afirmacija i veliča-
nje priviđanja slično je faustovskom veličanju sopstvenog znanja koje pre-
vazilazi granicu ljudske spoznaje. San je postao povlašćeno stanje, uvid u
svet duhova, gde se svet može ponovo izgraditi i gde se mogu sresti bića iz
prošlosti.

Pričanjem o svom 'čudnom' iskustvu pripovedačnam se otvara kao
konvencionalni romantičarski junak koji shvata dinstinkciju između sebe i
spoljenjeg sveta. Problem se javlja u piščevom poimanju spoljnjeg sveta.
Većse u Silviji prvi put naglašava da su ono što jeste i ono što se čini potpu-
na suprotnost. Bašu toj pripoveci ističu se momenti prošlosti, sanjarenja i
sna. U Aureliji takvi elementi dobijaju svoju afirmaciju. Stvarnost prestaje
da postoji ili se nama čini da je tako. Jedina stvarnost o kojoj čitamo je či-
njenica da je Aurelija mrtva ili shvatanje da priviđenja nisu samo san. To je
ono što Nerval naziva mešanjem sna i jave. Java prestaje da dobija obeležje
objektivne stvarnosti. U ovom delu sve je subjektivno, što je romantičarsko
u Nervalu. Takav junak je uvek usamljen, a njegovu poziciju romantičara
povećava otkrivanje tajne o svetu, u ovom slučaju o nastanku sveta i ljudske
psihe. Tajna koju pripovedačnama otkriva na početku jeste smisao postoja-
nja koju zapravo on sve vreme traži. San je smrt i obrnuto.

Prvi opis sna javlja se neposredno posle opaženog detalja na jednoj
kući. Glavni lik je video broj svojih godina i odmah nakon toga spazio je
neku bledu ženu koja podseća na Aureliju. Ovakva priviđanja tipična su za
fantastičnu književnost. U toj situaciji odmah smo uvedeni u područje smrti
- junaku kao da se prikazuje Aurelijin duh. Ovim se uspostavlja veoma tesan
odnos između realnosti i priviđanja. Junak je zapravo video bledu ženu koja
ima slične crte lica kao njegova draga i automatski pomislio da će neko od
njih dvoje umreti. Takva pretpostavka je posledica izražene intuicije, koja će
doživeti svoj vrhunac u proročkim snovima. U drugom delu, posle deset go-

1 Vilijam Šekspir, Hamlet, preveli Branimir Živojinovići Sima Pandurović, Nolit, Beograd,
1966, str. 77.
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dina, pisac je ovu utvaru nazvao kameni gost čime se priziva Don Žuan, kao
neko ko je prešao granice ljudskog znanja i koga samo nadrealno može upo-
zoriti na počinjeni hibris. Prisustvo Don Žuana udruženo sa simbolikom
brojeva, koja zauzima značajno mesto u Aureliji, otvara hrišćansku koncep-
ciju tumačenja snova i priviđanja. Broj junakovih godina na zidu mogli bi
označiti nadolazeću smrt, u smislu što broj stoji ispisan kao nešto što se ne-
će promeniti, kao nešto trajno. Junak je pomislio da njegov broj godina više
neće rasti, da će umreti.

Fantastična slučajnost je narativna metoda često upotrebljavana u ro-
mantičarskoj noveli i koristi se kao prava logika koju treba slepo slediti.
Ova scena potvrđuje tezu Žan Rišara koji smarta da se u Nervalovom siste-
mu znak i objekat izjednačavaju. Znak je objekat i objekat je znak, iz čega
iščitavamo stav pisca da je materijalni svet ekstremno relativan.1 Znakovi iz
realnosti automantski upućuju na određenu ličnost ili svojstva ličnosti, pri
čemu dolazi do identifikacije. Narator izjednačava broj na kući kao znak sa
sobom kao objektom, tj. subjektom; bleda žena kao objekat je znak da će
Aurelija ili on umreti. Dakle ono što se pričinjava zapravo postaje realnost,
sušta istina. Iz svega toga sledi da je realnost ta koja proizvodi priviđenja.
Međutim, realnost postaje promenjena, jer je propuštena kroz filter subjek-
tivnosti-psihe opterećene sopstvenom (imaginativnom) krivicom. Po toj
analogiji pisac i razmišlja. Nakon halucinacije dešava se prvi san.

Junak je smešten u neku dvoranu, koja ovde ima funkciju škole, gde
se i zadržava. Drugi deo sna je opis palog anđela, što je zapravo opis Direro-
ve slike Anđeo tuge. Na času grčkog brujanje je podsećalo na molitvu Mne-
mozini. Nije slučajno da je upotrebljena slavna titanka, koja simbolizuje
pamćenje. Ovaj element zapravo uvodi u prošlost, u školu čiji se đaci dive
pamćenju. Nervalovi snovi sastoje se iz zapamćenih trenutaka ranog detinj-
stva i sa te pozicijeće kasnije zadirati sve dalje u prošlost do prvih trenutaka
(jugovim terminima) kolektivne ljudske svesti. Pored toga što personifikuje
pamćenje, Mnemosina je i majka devet muza i bila je sjedinjena sa Zevsom
devet noći. Broj devet korenspondira sa Danteom i veoma je bitan za Nerva-
la.

Slika palog anđela, za Nervala, predstavlja Aureliju, tj. njenu smrt.
Većovde ona postaje svetica-anđeo. Njena glorifikacija gradi se gradacijski.

Sama činjenica da pisac sliku poznatog autora, mitologiju i numero-
logiju koristi kao građu za svoje delo dokazuje koliki uticaj na njega imaju
skoro sve kulturne tvorevine. Tako se polako stvara hermetični mitski svet u
snovimačiji se izvir nalazi najviše u mistici kojom je Nerval bio opsednut.

1 «Preface», str. 97.
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Većsa prvim snom stvara se opsednutost smrću. Sledeća halucinaci-
ja dešava se na ulicama Pariza uz prisustvo prijatelja. Potraga za zvezdom je
potraga za svojom sudbinom. Junak je ubeđen da će uskoro umreti, a juriša-
nje za zvezdom predstavljeno je kao nestrpljivo iščekivanje smrti. Tu se
upliće astrologija kao nauka koja se meša sa hrišćenskim uverenjem da nam
je svima sudbina unapred određena. Raskršće tri ulice pred kojima se nalazi
predstavlja tri verska puta: jevrejski, hrišćanski i muslimanski put. Drugači-
je bi moglo da se shvati kao veza sa svetim trojstvom. Apostol u koga se
pretvara njegov prijatelj projekcija je junaka koji želi da izabere neki od ta
tri puta. Borba dva duha na brdu definitivno iziskuje biblijsko tumačenje.
Slika borbe podseća na Miltonovu interpretaciju borbe Hrista i Satane ili
borbe Satane sa jedinim serafimom koji nije hteo da se pobuni protiv Boga.
Apostol bi u tom slučaju bio neko ko reinterpretira događaj. Sa druge strane
funkcija apostola najviše se tiče kušanja junaka. U tom smislu, kušanje nije
klasično versko, koliko moralno, s čime je u vezi i izbor puta. Borba sila do-
bra i zla samo je potvrđivanje postojanja dobrih/loših principa u uređenju
sveta. Rastrzavanje odeće sa sebe je ljudsko ogoljavanje i svođenje na sušt-
nu- telo i dušu. U sledećem trenutku dešava se da ga vojnici opkoljuju, dok
njegovi prijatelji odlaze sa likom-dvojnikom za kojeg misle da je našjunak.

Tu se otvara tema dvojništva koja je jako zastupljena u Nervalovim
delima, a naročito je bitna za tumačenje snova. Kod junaka, u tom priviđe-
nju, javlja se osećaj da je njegova duša podeljena na privid i stvarnost. To je
suštinski sukob Nervalove drame. Mi zapravo pratimo rascep jedne ličnosti,
koji se bazira na neopredeljenosti između dva principa života - realnog i fik-
cionalnog, a dvojnik je zastupnik jedne od ove dve kategorije. Temu dvoj-
ništva Nerval preuzima iz Hofmanovog Đavoljeg eliksira, gde se dvojništvo
svodi na pozitivni i negativni princip čoveka.1 Pisac i navodi nemačko vero-
vanje da svaki čovek ima svog dvojnika i da kad ga ugleda znači da je smrt
blizu. Celokupna halucinacija zapravo jeste priprema na smrt, a kušanje se
tiče izbora puta na dobru ili lošu stranu, tj. u pakao ili raj. Ona uvodi junaka
u simboličku smrt. Naredni snovi i halucinacije biće odigravane na prostoru
nerealnog, a njeni akteri postaće ljudi iz prošlosti – mrtvi.

Drugi po redu san u Aureliji otvara put u carstvo mrtvih. Pisac se na-
lazi u kući prepunoj uspomena, gde je proveo deo svog detinjstva. On vodi
razgovor sa mrtvom služavkom i pticom koja predstavlja mrtvog rođaka. U
sledećem kadru pisac se nalazi u mestu gde je proveo svoje detinjstvo i sre-
će mrtve rođake. Ovaj san nas polako uvodi u smisao junakovih snova i pre-

1 Temom dvojništva iscrpno se bavio i E.A. Po u većini svojih pripovedaka među kojima se
najviše ističu Pad kuće Ašer i Vilijam Vilson.
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piće se sa ostalim snovima.
Poznato je da je Nerval u svoja dela unosio dosta autobiografskih

elemenata. Drugi deo zapravo je jedna velika ispovest, koja nam služi za
razmatranje i tumačenje prvog. U drugom snu prvog dela junak nalazi na
obali Rajne koja za njega predstavlja bitno mesto. To mesto nosi mitski zna-
čaj, a naročito je povezano sa sirenama Rajne, tj. konkretno sa Lorelaj, koja
je vrlo bitna figura u Nervalovom stvaralaštvu, naročitno bitna za memoare
koji nose istoimeni naziv – Lorelaj, nemački suveniri.

Jošmi čelo rujno od poljupca njena;
sanjarih u štilji gde pliva sirena... 1

Prostorni okvir poremećen je kao što je i temporalnost poremećena.
Vizija sveukupnog prostora poetski je predstavljena kao vizija bezdana.
Imaginarni prostor dešavanja radnje raspoređen je horizontalno i vertikalno.
Sličnu shemu nalazimo i u Blejkovoj poeziji. Nervalov koncept prostora je
malo dugačiji. Junak u Aureliji pada vertikalno na dole u sferu prošlosti, ne-
realnog. Takođe, u prethodno pomenutoj halucinaciji, sile dobra i zla se bore
na brdu. To je uzvišenje, vertikalno na gore. Ovako raspoređen prostor refe-
riše na antičku (prometejsku) simboliku gore i dole2 i biblijsku simboliku ra-
ja i pakla. Kod Nervala vertikalna sfera upućuje na svet mašte. Horizontalno
raspoređen prostor referiše na linearni protok vremena, dok vertikalni znači
povratak u prošlost.

Što se tiče vremena, u Nervalovim delima dominira prošlost. Pisac
Aurelije vraća se u svoju prošlost, koja dobija konotaciju mitske prošlosti.
On gradi sopstveni svet od delova sveta koji je davno nestao da bi rekon-
struisao sopstvenu ličnost. Potraga za Aurelijom zapravo je poetska predsta-
va potrage za samim sobom. Ta potraga odgovara potrazi za sopstvom kao
romantičarskim idealom.

1 Žerar de Nerval, «El Desdichado», preveo Kolja Mićević, Pesništvo evropskog romanti-
zma, sastavio Miodrag Pavlović, Prosveta, Beograd, 1968, str. 226.

2 Sličnu shemu nalazimo u Eshilovom Okovanom Prometeju gde je vertikalno raspoređen
prostor zapravo pojmovna predstava sveta samog. Na uzvišenju je Olimp, mesto Bogova, u
sredini su Prometej i hor Okeanida, dole je Tartar. Drama se odigrava u prostoru između
gore i dole; horizontalno ne postoji.
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Trinaesta se vraća, al' prva u krvi
I uvek jedina! Il' tren samo blagi? 1

U stihovima ovog soneta postoji ponavljanje, trinaest puta, koje je vredno-
sno uvek prvo. Junak se u svojim snovima konstantno vraća u prošlost i tako
istažuje sebe sledeći ideju o metempsihozi i predestinaciji. Ne samo da pro-
šlost egzistira u snovima, ona egzistira i u njegovim maštanjima. Tako u Sil-
viji imamo pokušaj povratka prošlosti i ideju da prošlost živi u sadašnjosti.
Tu se prvi put javlja misao o reinkarnaciji. Lik nezadovoljan sobom, odlazi
u mesto gde je odrastao, simbolički odlazi u svoje detinjstvo i pokušava da
rekonstruiše ljubav iz mladosti. Maštanje o Adrijeni, zapravo je maštanje o
Aureliji. Nakon saznavanja da je Adrijena mrtva stvara se ideja da je Adrije-
na zapravo Aurelija, njen dvojnik. Naravno mora se pomenuti i razočaranje,
jer Silvija više nije naivna seljančica većodrasla žena koja ima drugog lju-
bavnika. Iz sveg tog saznanja proizilaze maštanja i mistične zamisli o seobi
duša, reinkarnaciji koje stvaraju zatvoren svet glavnog junaka.

Ideja o seobi duša prisutna je u onom trenutku sna kada lik razgova-
ra s pticom2 koja predstavlja njegovog rođaka. To je uticaj pitagorejaca koji
su bili popularni u misticizmu i na Orijentu koji je Nerval posetio. Pitagorej-
sko shvatanje da je duša besmrtna i da samo menja oblike zapravo je pogod-
na da se postigne efekat koji snovi treba da izazovu kod čitaoca. Ono što pi-
sac pokušava da kaže jeste da ulazi u svet smrti, zapravo u svet posle smrti
gde nalazi da duša doista jeste večna. Ova ideja samo je jedna od mnogih
mističnih stvari koje je Nerval inkorporirao u svoje delo. Shvatanje da miži-
vimo u našim precima i da naši preci žive u nama jeste jedna varijanta tuma-
čenja učenja o seobi duše. Duše idu napred kroz vreme i vraćaju se natrag.
Može se i tumačiti da je jedna duša jedne porodice rascepljena na više delo-
va. Tako se vreme kao linearni protok dovodi u pitanje, jer ono ne prolazi li-
neano većod jedne generacije do druge i natrag. U tom smislu, vreme se
može smatrati kao kretenje oko jedne tačke.

Sledeće slike uvode nas u visoke dvorane, carstvo belog kao izvora
svetlosti i rajske ljude. Pisac opisuje scene običnog života. Deca i devojke
se igraju oko kuće, ljudi se vraćaju s posla, ali svi u belom i svi lepi. To je

1Žerar de Nerval, «Artemida», preveo Stanislav Vinaver, Pesništvo evropskog romantizma,
sastavio Miodrag Pavlović, Prosveta, Beograd, 1968, str. 224.

2 Ideju o postojanju duha u svim živim organizmima obrađuje i jedan od najvećih genija fil-
ma Akira Kurosava u drugoj priči Snova, gde jedan dečak zbog griže savesti razgovara sa
dušama drvеća breskvi.
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prikaz utopije koja nije nimalo fantastična, većje potpuno obična, ali isto ta-
ko i nemoguća. Belo je simbol svetlosti, a samim tim i života, dobrote; isto
tako i lepota na ljudima koji su obični, a opet nerealni.1

Prisutnost svetlosti u vezi je sa rasporedom prostora. Svetlost, koja
uglavnom isijava iz likova, referiše na obrnutu koncepciju. Svetlost se pri-
kazuje kao suprotnost od zakona fizike – zrači ono što u realnosti ne zrači, a
ne zrači ono što u realnosti zrači. Zrače tela, dok se, na primer, u drugom
delu sunce prikazuje kao crno. Ovako predstavljena svetlost tesno je u vezi
sa elementima snova koji nose svetlost. U tradicionalnoj simbolici svetlost
je atribut Boga i ima pozitivnu konotaciju. Tako je i kod Nervala. Sve što je
samom liku pozotivno dobija sjaj, sve što je negativno zatamnjuje se.

Prikazujući scenu iz svakodnevnog života kao savršenu, pisac pro-
jektuje svoju idealnu sliku sveta u snovima. Čovek je stvoren da bude obi-
čan i, slično Platonovoj koncepciji u Državi, da radi ono što mu priliči. Da-
kle, nema romantičarskih ekstrema, sve je savršeno i obično, ali pre svega
lepo. «Bila je to kao neka od onih prvih i nebeskih porodica, čije su me na-
smejane oči tražile s toplom ljubavlju. Stadoh da prolivam suze vrele kao da
sam se setio izgubljenog raja.»2 Citat može imati veze sa Silvijom gde ima-
mo glavnog junaka koji traga za idiličnom prošlošću i tako pokušava da ra-
svetli tajne sopstvene ličnosti. U potrazi za sopstvom u Aureliji, junak do-
speva do idealnog stanja koje se graniči sa filozofijom zajedništva. Roman-
tičarska individua traga za idealnim okruženjem u kojem će opstati. Ovde
imamo paradoksalnu situaciju. Jedinstvena osoba traga za mestom u kojem
će se uklopiti. On traži da se stopi u opštost. Tragičnost se postiže time što
je ideal nedostižen. Raj je izgubljen i može se naći samo u snovima. Snovi
dobijaju značaj neproživeljenog života.

U Nervalovom svetu, duše rođaka su junak sam. Tražeći njih, on
pronalazi sebe. Snovi mu služe da posmatra i ponovo proživljava ono što je
bio išta bi mogao biti. Rajska porodica je izgubljena porodica kakvu on ni-
kad nije imao. Dakle, upliv u san predstavlja simboličniji stupanj mašte. Ju-
nak živi u idealnim trenucima, u idealnoj prošlosti. San je projektovanje ide-
ala i prošlosti na nezadovoljavajuću stvarnost; san je fantastično proživlja-
vanje nemogućeg.

1 Ova slika podseća na hipi mit o ostrvu na kome ljudi žive običnim životom, daleko od in-
dustrije i ratova. Drveni brodovi (Wooden ships) je pesma koju je Dejvid Krozbi (David
Crosby) napisao na ovu temu, a iste godine obradili su je Džeferson Erplejn (Jafferson Air-
plane).

2 «Aurelija», str. 23.
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Uloga drage u snovima prvog dela zapravo i nije naročito velika.
Aurelija je glavni simbol, ona reprezentuje najvažnije vrednosti junakovog
života. Kao slavna glumica, pojavljuje se samo u određenim kadrovima i da-
je značaj kompletnoj sceni. Bez nje film bi bio zanimljiv, ali ne i potpun.
Aureliju treba posmatrati u okviru u kom se nalazi. Tako, na primer, u još
jednoj sceni potrage za svojim izgubljenim vremenom, pisac je izjednačava
sa vrtom tako što se vrt izvija i dobija njen oblik. Sam pisac tumači sopstve-
ni san kao znak da je Aurelija mrtva. Ona je umrla, vratila se u prirodu i ta-
ko potpuno se stopila sa njom. Sve to zajedno korespondira sa Vodsvorto-
vom Lusi koja je, slično, jedan od tipova umrle drage i posrednička figura
teme prirode i prirodnosti, ljubavi i smrti u kosmosu. Po tome se vidi da je
romantičarsko i unošenje prirode u delo kao izuzetno bitan element. Pre iz-
vijanja vrta, čitamo opise divljih šuma. Priroda je lepša van civilizacije, van
čoveka, a opet, sa druge strane, priroda i čovek čine jedno.

Predstavljanje i izvijanje prirode kao znak smrti, zapravo je mnogo
simboličniji znak. Ovaj san uvod je u najznačajniji od svih snova – san o
stvaranju sveta.

Prvi opis je opis čudovišta koja menjaju oblik i usled muzike, koja bi
trebalo da predstavlja pitagorejsku varijantu harmonije sfera, dobijaju izgled
divljih životinja, ptica i riba. Ova slika uvodi u pojam strašnog. Više nismo
u domenu sećanja i maštanja o ljudima iz prošlosti, veću sferi koja je ljud-
skom iskustvu nepoznata. Ovaj san koresponidara sa prikazom borbe dva
duha na brdu i, posmatrano kroz prizmu biblijskog i antičkog modela posta-
nja,čini nastavak pomenute halucinacije.

Promenom upravlja «boginja iz koje zrači svetlost» i iz bića su se
dalje preobražavali u vile, vilenjake, vodene i ognjene duhove. Sama čudo-
viša predstavljaju amorfnu masu, prvobitnu tamu iz koje se rađa svetlost, a
dalje i život. Celokupna slika samo je vizuelno predstvaljenjo tumačenje pr-
ve knjige Postanje. Bića koja se iz zemaljskih pretvaraju u svejevrsan red
anđela referiše na seobu duša i slikovnu predstavu raja.

Dalje se uvode u priču demoni kao peta vrsta koju stvara jedan od
sedam Eloaha. Demoni i trojica Eloaha, prognani u utobu zemlja, ispod
Afrike, poneli su sa sobom tajnu tumačenja Svete knjige. Rađali su se u liku
svoje dece i tako crpeli zemaljsku energiju. «Uskoro razne boleštine počeše
da dosetkuju narod, životinje i biljke su izumrele.. Sažvežđe Oriona otvori
nebo i iz njega se voda izli u slapovima..»1

Sam naziv Eloah jedno je od sedam mogućih imena Boga, od El što
znači Bog, nastalo u severozapadnim semitskim jezicima. RečEloah retko

1 «Aurelija», str. 31.
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se koristi, a znači «a good», dobro kao sinonim za Boga. Stvaranje demona
jeste stvaranje pobunjenih anđela, predvođeni Satanom. To je odstupanje od
Svetog pisma – Satana se ovde nije pobunio, on je rođen pobunjen. Njihovo
postojanje ispod zemlje i uništavanje života na samoj zemlji ovde predsta-
vlja zemlju samu. Sedmorica Eloaha u tom smislu prestaju da budu sedam
lica bogova i postaju sedam smrtnih grehova, čime se stvara idejna poveza-
nost sa Otkrovenjem Jovanovim. Prikaz apokalipse, u Nervalovom snu, za-
pravo je kombinacija Otkrovenja i Postanja. Nakon apokalipse sledi potop i
obnavljanje zemlje u kricima večne majke koja je plakala dok su se vračevi
skrivali pod zemljom, Nojevi sinovi obrađivali sinovi, a komadi velike zmi-
je se spajali. Kombinaciji ova dva teksta priključeni su kabalistička učenja i
likovi napuštene žene i majke.

Snovi glavnog lika ne reprezentuju samo sećanja iz ranog detinjstva
kao najbezazlenijeg perioda života, snovi su izmaštana idejna sećanja mit-
skog perioda i predstavljeni su kao sećanja o prapostojanju. Junak traži kri-
vicu u svojoj prošlosti, svojim precima kao mogućnost nasleđene krivice i
pošto je ne nalazi transponuje svoj duh u period samog postanja. Svoju kri-
vicu traži u demonima, i tako poistovećuje svoj život sa pračovekom. U tom
smislu svoju sudbinu doživljava kao konačno izgnanstvo iz raja. Žena je
simbol Aurelije, a njen krik samo je dokaz njegove nesreće. U toj sceni ona
je poistovećena sa Majkom, pri čemu junak postaje prividni sin-spasitelj,
koji je izgubio svoju bitku.

Autor gradi svoj svet u snovima. Ta tvrdnja ide u prilog tumačima
koji smatraju da Nerval sam uokviren u svoj tekst, tj. da ima pažljivo smi-
šljen plan da manipuliše čitaocima ili da tome teži. Ovakve teorije razbijaju
iluziju i izlaze daleko iz okvira romantičarskog fantastičnog žanra. Zamišlja-
nje idealnog i odbacivanje realnog je ono što je romantičarsko u Nervalu, a
Nerval u okviru romantizma ostaje zapamćen zbog načina na koji je obradio
motiv fantastičnog. Njegova potraga za rajem prevazilazi granice ličnog i
ulazi u područje vere i predanja. Junak sanja potop i demone kao posledicu
sopstvenog izgubljenog raja. Tražeći opravdanje za svoju krivicu, on je na-
lazi u snovima u okviru kolektivne krivice prabića. San o apokalipsi i poto-
pu zapravo je pokušaj da se ta krivica redefiniše, da se objasni.

San koji zatvara prvu knjigu Aurelije jeste kombinacija idealne slike
raja predstavljene kroz prostorni okvir Tajanstvenog grada i kroz tajnu o
mitskom postojanju sveta.

Uvođenje lika istočnjačkog kneza kao uvećana i ulepšana prilika
glavnog lika najbolji je prikaz teme dvojstva kojom se Nerval bavio. Junak
je sad knez koji vrši njegovu ulogu. On treba da postane mužone koju lik
voli. U tom smislu, san je projekcija neostvarenih želja. Sa druge strane,
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dvojnik je, u književnosti iz koje Nerval crpi ovaj motiv, bio često prikazan
kao suprotnost, kao negativni antipod. Time njegov san dobija izgled ka-
žnjavanja zbog krivice.

Piščevo pozivanje čitaoca na tumačenje dela kroz istočnjačku kultu-
ru, može se smatrati zavarivanjem. Većse pomenuto da junak projektuje
idealnu viziju sopstvenog života u snovima. U neku ruku bi i moglo da se
kaže da su Nervalovi snovi zapravo fantastičnija varijanta sanjarenja. Pošto
je boravio na Orijentu, Nerval je posato opsednut njihovom kulturom i mi-
stikom. Uvećan i ulepšan fiktivni lik je junakovo viđenje sebe u estetski
podmlađenom stanju. Kneževo i Aurelijino venčanje jeste način identifika-
cije sanjara sa onim što se sanja. Junak sanja ono što bi voleo da se desilo u
prošlosti. Dakle, opet se javlja poremećena temporalnost.

Vreme je podeljeno na dve ravni – jednu čini bliska izmaštana pro-
šlost, drugu čini mitska prošlost. Štampane objave o otvaranju kazina referi-
šu da se nalazimo u modernom vremenu. Međutim, zabunu unose radionica,
radnici i stvari u njoj. Akcenat je na vatri koja oživljava glinenu lamu. Vatra
o kojoj je rečjeste onaj plamen koji je oživeo prva bića. To je zapravo vatra
koju je Prometej ukrao i dao je ljudima. Usavršavanje umetničkih predmeta
iz radionice je ljudsko simboličko usavršavanje. U modernom krugu priče
nalazi se mitski delićkoji predstavlja centar od koga sve polazi. Taj mitski
delićgraniči se sa antikom, konkretno sa likom Prometeja i sa antičkim mo-
delom stvaranja. U ovako koncipiranoj priči može se reći da vreme ne po-
stoji. Vraćanje prošlosti i to mitskoj prošlosti aludira na Ničeovu koncepciju
cikličnog vremena u smislu vraćanja antici.

Drugi deo

Drugi deo Aurelije počinje prizivanjem Euridike, koja je «po drugi
put izgubljena», čime se ukazuje na traganje za njom, pri čemu se junak-
umetnik pretvara u simboličkog Orfeja.

Dvaput sam Aheron prešao, pun sile,
smenjujući katkad s Orfejevom lirom

uzdahe svetica i krikove vile.1

Pisac, na početku Aurelije, govori o svom iskustvu kao silasku u svet senki,

1 «El desdichado».
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u svet mrtvih – pakao. Povezujući stihove El desdichada i Aureliju, vidimo
da umrla draga gubi svoju vezu i sa Laurom i sa Beatriče, većpostaje Euri-
dika. Silazak u pakao ne korespondira toliko sa Danteom, koliko sa antičkim
mitom o Orfeju iz koga su kasnije nastale epizode Odisejevog i Enejinog si-
laska u Had. Nervalu je mnogo bliže pozivanje na mit od pozivanja na lite-
raturu, zato što u mitu nalazi svu onu opštost i univerzalnost koja mu je po-
trebna, i sa druge strane dozu mističnosti koja odgovara njegovom stanju.
Silazak u podzemlje dva puta (kako piše) ukazuje na junakov dvostruki ži-
vot, koji čine on i njegov dvojnik u snovima. Po drugi put izgubljena Euridi-
ka referiše na rekonstrukciju snova i dvostruku krivicu koju oseća zbog
Aurelije.

Prizivanje Euridike izbacuje lik Aurelije u prvi plan. U prvom delu,
ona je bila pasivno prisutna. Nerval u prvom delu prevazilazi granice ljuba-
vi; draga je za njega samo povod za san. U drugom delu ona je konstantni
učesnik priviđanja. Tu se nadzire sličnost u koncepciji sa Danteovom Kome-
dijom, jer Dante prvo prelazi pakao i čistilište sa Vergilijem, da bi na kraju
stigao do Beatriče u Raju. Slično je i u Aureliji, junak sam prelazi pakao u
prvom delu, da bi u drugom delu stigao do fiktivnog lika drage. On postaje
opsednut ljubavlju prema Aureliji i njenom smrću za koju smatra da je na-
stupila njegovom krivicom. Usled toga počinje da projektuje slike svoje pro-
pasti. Tako mu se priviđa Aurelijin lik koji silazi sa ogledala i javlja mu se
opsesivna ideja da je Aurelijin duh u telu pevačice koja, iako ne izgleda kao
Aurelija, ima isti glas kao ona. Može se reći da je drugi deo zapravo jedna
velika autorefleksija sa manjim epizodama snova i priviđanja. Junak je opte-
rećen svojim prethodnim oniričkim iskustvom (iz prvog dela) i krivicom,što
rađa ideju o samoubistvu, pri čemu bi se duše ljubavnika u Donovom stilu
sjedinile u smrti.

Slika kućice u šumi iz koje se čuju glasovi koji izgovaraju: «Ona je
izgubljena»1, otvara temu spasenja. Opterećen očekivanom smrću, junak is-
pituje veru, Boga i nauku, kako bi uspeo da nađe svoj put i shvati svoj polo-
žaj u svetu i smrti. Povodom toga, on promatra svoj život, svoje grehe u na-
di za iskupljenje. San o ličnostima iz prošlosti, koje mu se ređaju u mislima,
rađaju misao o pasivnoj krivici – da je zaboravio sve i brinuo se samo u dra-
goj. Izgubljena Aurelija vizija je potpune propasti.

Paranoičan strah povodom neokajanih grehova, koji donose večnu
propast, izvor je svih priviđanja i snova koji nastupaju, sve do odlaska u bol-

1 To je referenca na Fausta u kojem hor govori za Margaretu: «Ona je spasena». Ovde je
Aurelijina žrtva toliko veća od Margaretine, da je čak i spas izgubila.
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nicu. Tako junak šeta gradom i prisustvuje svađi, pri čemu se javlja ideja da
je radnik koji je tuda prošao sa detetom na levom ramenu, u stvari sveti Kri-
stof koji nosi Hrista. U biblijskoj mitologiji Hrist je sklopio dogovor sa
ocem da će iskupiti ljudske grehe i vratiti čoveku raj. Bez tog čina ljudski
raj potpuno je izgubljen. Ideja o mrtvom Hristu zpravo je apokaliptičnog ka-
raktera, jer je čovekova propast zagarantovana. Preneseno na sibolički plan
svađa znači rat u svetu, a Kristof sa Isusom znači Hristovo izbavljanje i mo-
gućnost iskupljenja.

Drugi deo obavijen je velom samoubistva. Stoga se apokaliptična
priviđenja mogu tumačiti kao opsesija samoubice. Sa tim su u vezi i priviđe-
nja zvezda koja se gase, crnog sunca u noći i da je Zemlja sišla s putanje. U
iščekivanju svoje smrti, junak doživljava sopstveni nestanak kao potpuni ne-
stanak sveta.

„Da l' jošuvek umešda izvodišskret
Od mrtvog kaživom, nepomitnim redom,

Da zadahnešone kojim nije mret,
Da zgaslih sunaca ne presvisnu jednom?

Ti – smrt da pobediš, imašli jošmoći?
O nisi li zgromljen, okršajem ljutim

kada anatemnjak i Anđeo Noći

Poslednjom se snagom ustremio, slutim?
Sam plačem, sam patim. Ne mogu podneti.

A umrem li ja – ta sveće umreti!“1

U pesmi Hristos na gori maslinovoj, pesnik se obraća samom Hristu; pita se
da li je on sposoban da spasi svet i ispituje posledice propasti. U ovom privi-
đenju on se poistovećuje sa njim. On postaje spasitelj ili nosilac propasti .O
tome govore i glasovi dečjeg hora koji u refrenu ponavljaju Hristovo ime.
Misao da je junak sam Hrist razvija se, kasnije, u snovima koji su vezi sa
povratkom harmonije sfera.

Misli o propasti i ponovnom iskupljenju prikazane su jošjednom u
drugačijem obliku, kao priviđanje borbe Burginjona i Armanjaka i dizanje
utvara ratnika. U snovima prvog dela, junaku su se priviđali likovi predaka,

1 Žerar de Nerval, «Hristos na gori maslinovoj», preveo Stanislav Vinaver, Pesništvo
evropskog romantizma, sastavio Miodrag Pavlović, Prosveta, Beograd, 1968, str. 225.
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koji ne reprezentuju opšti poredak, većsu vezani samo za junakovu ličnost.
Ratnici su utvare koje su, za junaka, suštinski strane i predstavljaju sveopštu
pobunu mrtvih duša. Oni nisu posledica savesti glavnog lika,1 većsu posle-
dica svesti preopterećene večnim mestom i straha da li će njegov duh bes-
ciljno lutati zemljom.

Po biblijskom tumačenju, čovekov spas biće mogućposle potopa.
Bog, ljut zbog krivice Adama i Eve i njihovog poroda, sručio je na zemlju
kišu koja treba da opere i ubije greh, posle koje treba da nastane bolji pore-
dak. Kada je glavni lik otišao u Botaničku baštu u odeljenja kostura i video
čudovišta koji su da potsetili na potop, kad je izašao na baštu se spusti plju-
sak, a po gradu nastane poplava, on je referisao na biblijski potop. Presta-
nak kiše simbolizuje nadu u mogućnost spasa. Kada je kupio dva kadifena
zaklona od vatre, ukrašena hijeroglifima u prodavnici retkostima i učinilo
mu se da je to potvrda nebeskog praštanja, to nije samo nada, to je najava
za nastupajuću harmoniju i znak da će mir zaista doći. Misao o miru potvr-
đuje i pojava Boginje u snu koja će mu se konačno pokazati u punom sjaju.2

Vrt koji se pojavljuje iz oblaka iza nje obasjan prodornom svetlošću, simbo-
lizuje prirodu kao nevinost i očišćenost u punom sjaju. Takva priroda, obno-
vljena i sjajna, može ponovo da rađa.

Shvatanje situacije kao iskušenja boginje Izide, uvodi je u priču. Ona
postaje glavni nosilac ideje prokreacije do kraja dela. On naziva Izidu maj-
kom i svetom suprugom (ista kao Marija, majka i ona koju je voleo); ona
mu se pojavljuje u oblicima antičke Venere ili hrišćanske Bogorodice. Izida
u sebi poseduje sjedinjene likove majke i žene, ona je geteovsko večno žen-
sko. U tumačenju prvog dela većje pomenuto da se Aurelijin lik slavi gra-
dacijski. Ona, u drugoj knjizi, postaje Boginja – Izida koja donosi nadu u
spasenje u obliku likova Venere i Bogorodice.

U egipatskoj mitologiji Izida je bila personifikacija patnje za svojim
mužem i bratom Ozirisom, čime se stvara direktna povezanost sa Aurelijom
(koja pati za glavnim likom). Vezu sa egipatskom mitologijom pisac uspo-
stavlja i u snu u bolnici, pri čemu je bolnica slična piramidi (po slikama na
zidovima i po vratima koja vode u podrume koja liče na podzemne hodnike
piramide). On takođe uobražava da bolesnici u vrtu utiču na kretanje zve-

1 Kao npr. opet u Kurosavinim Snovima u priči «Tunel» gde se komandantu javljaju utvare
poginulih ratnika.

2 U antičkoj mitologiji, ako se nekome Zevs prikaže u punoj svetlosti, njega će istog trenut-
ka spržiti svetlost. Pojava Boginje u punoj svetlosti može se tumačiti kao znak da će junak
uskoro umreti.
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zda, da ludak koji šeta u krug upravlja sunčevim kretanjem. Glavni lik utiče
na mesec. Njegova uloga da uspostavi sklad pomoću kabale i ostalih ve-
ri.Ovim snom se, nakon priviđanja potopa i uništenja sveta, ponovo usposta-
vlja mir.

Kada je kult Izide dospeo u Grčku, ona je V veku p.n.e. bila poisto-
većena sa Demetrom i Ijom i postala gospodarica Podzemlja, a njena deca
bila su Apolon (Hor) i Artemida (Bubastida). Ona je majka cele prirode,1 što
direktno referiše da zemaljsku obnovu. Mesec, kojim vlada junak, u vezi je
sa boginjom Artemidom. Artemida je u grčkoj mitologiji bila Zevsova i Le-
tina kći, Apolonova sestra bliznakinja, simbol lova i devičanstva. Usposta-
vljenje sklada ima veze da stihom Artemide, gde je pad zvezda triumf Arte-
mide, kao boginje meseca i ujedno trijumf noći nad svetlošću, nad živim
zvezdama.2 Na taj način slika, u zadnjoj strofi soneta, postaje slika pobede
sna nad budnim životom.

Padajte sni belih ruža zaneseni, –
Vređajte Bogove, nebo vam od plama:

Svetica Ambisa svetija je meni!3

Artemida kao Izidina kći, ima veze sa obnovom kao spasenjem u
Nervalovim snovima. Upravljajući mesecom, junak se stapa sa Artemidom,
koja se, u istoimenoj pesmi, opet poistovećuje sa Aurelijom. Artemida, kao
devica simbolizuje večno žensko što piščevu ljubav pretvara u duhovnu lju-
bav koja ne teži zadovoljenju. Njihovo stapanje predstavlja većpomenuto
sjedinjenje u smrti, koje ječisto duhovno.

Pisma

Nakon niza pisama u kojima čitaoci postaju svedoci ljubavne patanje
glavnog lika sledi niz snova koji zatvaraju delo. Tih deset pisama napisani
su u afektu, iz perspektive glavnog lika koji je odbačen. Aurelija, kojoj su

1 Dragoslav Srejović, Aleksandrina Cermanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, ČGP
«Delo», Ljubljana, 1979, str. 53 i str. 164.

2 Stanislav Vinaver, «Predgovor», Žerar de Nerval, Odabrana dela, Nolit, Beograd, 1956,
str. 18.

3 «Artemida».
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pisma bila upućena, pojavljuje nam se kao ohola, sujetna ličnost, što je u
kontrastu sa idealom ostvarenim u snovima. Značaj pisama je da pokažu ko-
liko snovi zapravo nemaju veze sa realnošću i da donekle objasne stanje čo-
veka koji je izabrao svoj životni put u snovima.

Posle čitanja pisama, junak u bolnici sanja da se nalazi u čardaku sa
osam zidova. Svetlost meseca obasjava prostoriju i vidi rasečene žene – raz-
bojište na kome je istorija sveta pisana krvlju. Javlja mu se ideja da je jedan
bolesnik posrednik između života i smrti. Ta slika zapravo je vizija mučeni-
štva u paklu. Lik predoseća da je na pragu smrti što projektuje prlazak kroz
pakao kao svoju potencijalnu sudbinu.

U sledećoj sceni junak se nalazi u kuli. Pojavljuje se duh Saturnin sa
licem prethodno pomenutog bolesnika, koji je sad preobražen i pametan.
Nakon toga glavni lik i Saturnin-bolesnik premeštaju se u polje, okruženi
zvezdama. Jedna zvezda stade da raste i javlja mu se boginja u indijskoj
odeći.

Pojava boginje objašnjava se kao nešto što donosi preporod, jer za
njom sve zeleni. Boginja se može tumačiti kao grčka Izida sa atributima De-
metre-majke prirode. Saturnin je nejverovatnije u vezi sa rimskim bogom
Saturnom i praznicima Saturnalijama, koji označavaju početak nove agrarne
godine. Njegova figura takođe je u vezi sa preporodom. Boginja tumači kulu
kao opsene. Ona je glas spasenja. U ovom snu dolazi do potpunog romanti-
čarskog stapanja čoveka i prirode. Rađanje prirode poistovećeno je sa juna-
kovim spasom; umiranje prirode bila je (u ranijim snovima o potopu) njego-
va propast.

Lik boginje može se shvatiti kao personifikacija Aurelije. Boginja,
iako zaista ima izgled nebeskog bića, ona sadrži elemente koje joj je subje-
kat-pisac nakalemio. To je naravno indijska odeća koja se često pojavljuje u
delu i predstavlja projekciju piščevih vizija Aurelije. Vrlo je bitno naglasiti
da Aurelija tokom dela prestaje da bude osoba koja je objektivno postojala i
pretvara se u duhovni ideal kroz likove Bogorodice, Izide, Artemide i osta-
lih boginja. Ona više nije sujetna glumica, većsimboličaka Euridika, koja se
poslednji put okreće za svojim ljubavnikom. Aurelija postaje vrhovna bogi-
nja koja se pojavljuje u poslednjim snovima dela i koja donosi veru.

Sećanja

Poslednje poglavlje, «Sećanja», počinje nizom scena iz različitih delova
sveta, čiji je siže opis radosti, mira. Junak, Saturnin i Aurelija u obliku bogi-
nje lete. Ovaj san sasvim jednostavno opisuje stabilno stanje glavnog juna-
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ka. On ne odražava izmaštani (subjektivni) raj koji je nedostižan kao u pr-
vom delu. Ovaj san najavljuje pomenuti raj ali u smrti.

San o devojčici u snegu sa mačkom je prikaz utopije. Ova slika ima poet-
sku vrednost. Sasvim jednostavno opisana je čistota, nevinost, ponovno ro-
đenje i nada u obliku deteta. Svetlost više nije prisutna kao deo nadrealnog,
tu je sneg koji vrši ulogu svetlosti. Sve to korenspondira sa snom o rajskoj
porodici u belom iz prvog dela.

Delo se završava buđenjem bolesnika iz kome i oporavkom glavnog lika.
Bolest, koju su proizveli košmari, nestala je. Junaku se vraća svest o proži-
vljenom paklu i vera u spas.

Zaključak

Po rečima Žorža Pulea, Silvija je priča o pokušaju da se pronađe pr-
vobitni raj da bi se pretvorio u konačni raj.1 To se može primeniti i na Aure-
liju, s tim što se u Aureliji raj nalazi u snu, a njegova konačnost je u smrti.
Sanjati raj i kroz snove i sećanja ponovo ga preživljavati znači izgraditi ga.
San kao drugi život znači živeti raj koji je u realnosti izgubljen. To je smi-
sao Nervalovog eskapizma.

Aurelija opisuje proces kosmičkog stvaranja. Taj koncept predsta-
vljen je kao oniričko kretanje, koje se poistovećuje sa eshatološkom kreta-
njem duše od lošeg ka dobrom – od haosa do kosmosa; od pakla ka raju
(kao u Danteovoj Komediji). Da bi našao mir, glavni lik mora prvo da ode u
pakao da bi dospeo u raj. Preneseno na opšti plan, priroda i čovek moraju
umreti da bi se ponovo rodili i konačno se spojili.

San je mogućnost da se izgradi drugi svet koji bi za pisca bio idea-
lan. San stvara iluziju, književnost je prenosi.

1 Jelena Novaković, «Put u prošlost ili traganje za unutrašnjim jedinstvom: Prust i Nervalo-
va Silvija», U taganju za jedinstvom: ogledi iz novije francuske i srpske književnosti, Izda-
vačka zajednica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1995, str. 35.
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RESUMEN

Vesna Radman

POÉTICA DEL SUEÑO EN AURELIA DE GÉRARD DE
NERVAL

El romanticismo es tratado una realidad como un segundo sueño. En
la novela de Nerval, el personaje principal está desesperado porque su mujer
amada murió, y por lo tanto crea una nueva nueva realidad en los sueños. A
partir de su re-nacimiento, Nerval econstruir la creación de todo el mundo
después del diluvio. Sus sueños son una realidad ideal en el que se mueve el
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personaje principal, causando la locura en el mundo real. Como los sueños y
la literatura es visto como una forma de liberación. Ironía romántica es que
la novela se construye como un sueño el sueño, como una imaginación
mayor que es el único valor.
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Елементи нонсенса у Алиси у Земљи Чуда
Луиса Керола

Радсе бави елементима нонсенса, или радије фантастиком нонсенса, у Алиси 
у Земљи Чуда Луиса Керола, показујући на примерима ликова и ситуација у 
којима се они (заједно са главним јунаком) јављају; акценат текста, међутим, 
јесте указивање на чињеницу да Керолов нонсенс има чврсте логичке основе 
и реализације, као и то да се цело дело, без изузетка, може посматрати као 
нонсенс-фикција.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: nонсенс, бесмисленост, фантастика, Алиса, Земља Чуда.

Говорећи о нонсенсу (енг. nonsence, бесмисао, бесмислица) у 
Алиси у Земљи Чуда Луиса Керола, неопходно је на самом почетку на-
поменути колико је овај појам, у контексту поменутог дела, повезан и 
испреплетан са појмом фантастичног– штавише, може се отићи толи-
ко далеко и тврдити да у роману заправо не постоји граница између бе-
смисленог и фантастичног, што и не треба посебно да чуди ако се има 
у виду да је читава фабула романа заправо опис сна једне девојчице, 
односно опис њеног измаштаног путовања кроз измаштану земљу (сва-
како, када бисмо тражили епитете који би понајбоље описали сваки сан 
сваког човека, „бесмислено“ и „фантастично“ би нам одмах пали на па-
мет). Керолов нонсенс је специфичан и још по томе што није потпуно 
„бесмислен“ – наиме, сваки од његових „нонсенсних“ ликова или ситу-
ација је чврсто усидрен у стварности у којој има сасвим логичну и бу-
квалну реализацију. Могли бисмо рећи да се такав нонсенс гради и за-
снива управо на „претераној логици“, односно, још тачније, претераној 
метафоризацији.

Елемети нонсенса су толико присутни у Алиси у Земљи Чуда да 
је, уствари, тешко наћи делове овог романа који нису бесмислено фан-
тастични. Један од главних облика реализације нонсенса јесу ликови 
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која Алиса среће током своје авантуре, а који су, са једне стране, ти-
пични представници дечије фантастике (у питању су, углавном, очове-
чене животиње уз неке, готово гротескно бизарне, људске ликове), док 
их са друге стране њихова карактеризација и ситуације у којима се на-
лазе несумњиво „пребацују“ у домен нонсенса који, у Кероловом слу-
чају, није потпуно бесмислен; чак напротив. 

Рецимо, Луди Шеширџија и Мартовски Кунић, односно њихово 
наводно лудило, инспирисани су енглеским изразима „луд као шешир-
џија“ и „луд као мартовски кунић“1; Пух, још један учесник Луде Ча-
јанке, константно спава, и ова његова особина такође прати nomen est
omen механизам као и претходни пример – у енглеском оригиналу, ње-
гово име је Dormouse, што је сложеница  настала од француског глаго-
ла dormir, што значи спавати, и енглеске речиmouse, миш. Даље, Гусе-
ница на печурци, са својим пушењем наргиле и лаконским и квази-му-
дрим изјавама је несумњиво инспирисана индијским мистицима2, што 
није једини пример нонсенса који своје изворште има у фасцинацији 
удаљеним крајевима британског царства (Алиса се сусреће и са Додо-
ом, птицом која је и тада била готово изумрла и која је живела на под-
ручју Океаније, а током падања у зечију  рупу нагађа да ли ће на крају 
завршити у Аустралији или Новом Зеланду, тадашњим британским ко-
лонијама које су малтене биле сматране „крајем света“). Краљица Срца 
и остали дворјани представљају типично дечију представу краљевске 
породице – они се појављују у облику карата, јер је Алиса само преко 
њих могла видети краља или краљицу. Није наодмет напоменути да је 

1 Сезонапарења кунића је, у Британији, негде између фебруара и септембра, па отуд 
и израз „луд као мартовски кунић“; са друге стране, извори израза „луд као шешир-
џија“ нису баш најјаснији. Могуће да је израз настао инспирисан сликом шеширџија 
које су, носећи све своје шешире на глави, ишли улицом и „рекламирали“ своју робу; 
или можда чињеницом да се од средине 18. до средине 19. века у прављењу шешира 
користила жива, тако да је одређени број људи, махом шеширџија, патио од тровања 
живом, што је за последицу имало одређене неуролошке проблеме (односно „луди-
ло“). Занимљиво је да се један од процеса у припреми материјала за прављење шеши-
ра називао „шаргарепирање“ (енг. сarotting; и питању је био постпак одвајања живо-
тињског крзна и коже током којег се користила одређена смеса наранџасте боје), што 
можда објашњава како је Луис Керол одлучио да споји баш Шеширџију и Мартов-
ског Кунића.

2 Да се приметити и извесна веза између Гусеничине „ауре“ мудраца и тога што упу-
ћује Алису да користи печурку на којој лежи како би на силу мењала свој раст – тако 
Гусеница испада нека врста Алисиног „духовног водича“ или „гуруа“. У Керолово 
времe, сасвим пристојан број племићких породица, нарочито оних који су били ста-
ционирани у Индији, користио је „услуге“ хиндуистичких мудраца.
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Краљица Срце највероватније инспирисана краљицом Елизабетом (која 
је у народу била „популарна“ због честих изрицања смртних казни, 
што је додуше више била последица турбулентног историјског периода 
у којем је владала него њеног „лудила“ или „ћефа“, што је случај са 
Краљицом Срца) и краљицом Викторијом (која је у Керолово време 
владала буквално половином света, а усто била и удовица – отуд мо-
жда и чињеница да Краљица Срце има знатно већи ауторитет од Краља 
Срце, који се понаша прилично флегматично, бар у односу на њу). 

Војвоткиња се појављује у два дијаметрално различита стања, 
као горопадна и застрашујућа жена при првом сусрету са Алисом, и 
као брижна (можда и превише брижна, како мисли Алиса) особа при 
другом сусрету, током краљевске партије крикета. Објашњење је са-
свим једноставно: Војвоткиња се у својој кући „намирисала“ бибера и 
од њега постала „љута“ (јер је, наравно, сам бибер љут; Алиса чак и 
примећује како људи од сирћета постају кисели, од камилице горки, а 
од шећера слатки, и закључује да би свет био много боље место када 
би људи јели више слаткиша), али се „одљутила“ и постала фина чим 
се нашла „ван утицаја“ бибера, што се види и у њеном резоновању: док 
је била љута, тврдила је да се свет функционише само ако сви гледају 
своја посла, док је при другом сусрету са Алисом изјавила како, запра-
во, „љубав покреће свет“.1

 На крају, тужна Лажна Корњача, која се дојми као можда и „нај-
нонсенснији“ лик у књизи, заправо има прилично логичну позадину. 
Наиме, у Керолово време, „лажном корњачом“ се називало специјално 
спремљено говеђе месо од којег се правила супа која је укусом подсе-
ћала на корњачину супу (специјалитет и привилегија богатих у то вре-
ме) – у оригиналном, првом издању Алисе у Земљи Чуда са илустраци-
јама Џона Тенијела, Лажна Корњача је на сликама и представљена као 
биће са телом (оклопом) корњаче и главом, репом и задњим ногама те-
лета. Лажна Корњача чак и пева похвалну песму овој супи у једном 
тренутку.

Вреди посебно споменути два лика који су, што се тиче приче, 
директно повезани са појмом нонсенса, Белог Зеца и Чеширског Мачка 
(Мачка Кезала). Бели Зец је, може се рећи, сам по себи симбол свега 
бесмисленог и фантастичног у роману. Управо он „уводи“ Алису у Зе-
мљу Чуда, која, пратећи га током целе приче, све дубље залази у тери-

1 Занимљива је чињеница да је антагонизам између Краљице Срце и  Војвоткиње мо-
жда имао инспирацију у стварности, пошто краљица Викторија није била у баш сјај-
ном односу са својом мајком, војвоткињом од Кента, коју је чак и удаљила из кра-
љевске палате када је била крунисана за краљицу.
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торије неистраженог света снова. Зец Алису малтене доживљава као 
старог познаника,  и чак је меша са својом служавком. Мачак, са друге 
стране, стоји као опозиција Зецу, као нека врста „бране“ нонсенсу. 
Алиси каже да је она, као и сви остали у Земљи Чуда, луда, алудирају-
ћи на то да она, заправо, сања; испитује је о свету у коме се налази (пи-
та је „како јој иде“, занима га да ли јој се свиђа Краљица), као да по-
средно жели да јој да до знања да свет у којем се налази није стваран. 
Битан детаљ је и то да је Бели Зец слуга Краљице Срца, господарице
Земље Чуда (дакле, он је на неки начин „слуга фантастичног“), док је 
Чеширски Мачак њен прилично озбиљан „непријатељ“, будући да је он 
вероватно једино биће коме она не може одсећи главу (пошто Мачак 
стално нестаје и изнова се појављује; а како је један Краљичин џелат 
приметио, немогуће је одсећи главу ако нема тела, тј. ако је оно „неви-
дљиво“). Наравно, за оба лика се може наћи буквалне реализација у 
стварности – Зец стално жури зато што су зечеви брзи и, што се тиче 
деце, неухватљиви; Мачак стално нестаје и појављује се баш као и про-
сечна кућна мачка која, ма колико припитомљена била, увек остаје сво-
јеглава и често бежи и враћа се кући.

Извори нонсенса су свакако и фантастичне ситуације у које Али-
са упада током својим догодовштина у Земљи Чуда; и у њима, као што 
је сличај и са ликовима, нонсенс има своје буквалне и логичне реализа-
ције. На самом почетку приче, Алиса поједе један мали колач како би 
нагло порасла, односно пије непознато пиће како би се смањила – деца 
једу да би расла, наравно (један од најсјајнијих примера Керолове де-
чије, али математички необориве логике), а када Алиса попије пуну бо-
чицу течности за коју испрва сумња да је отров, а затим открије да за-
право има укус пите од трешања, ананаса, печене ћурке, карамеле и 
препеченог хлеба, она се смањи, што је можда, само можда,  Керолова 
метафоричка поука да превише укусних ствари (пиће из бочице има 
укус свих омиљених дечијих јела заједно) ипак може бити штетно, јер 
се дете може „смањити“, а не „порасти“ од такве хране. Када Алиса са-
зна да не може да прође кроз врата које воде ка предивној башти у Зе-
мљи Чуда, почиње да рони сузе које се касније, када се она поново сма-
њи, претворе у Језеро Суза у којем се девојчица умало удави, што је 
сцена која је (као многи елементи нонсенса у роману) заснована на 
игри речи, јер енглески израз за „грцати у сузама“ је drowned in tears,
односно, у буквалном преводу – удавити се у сузама. Керолова игра 
математичком логиком, која је тако изражена у овом роману,  најбоље 
се огледа у сцени када голубица назива Алису змијом. Голубица то ис-
прва тврди јер Алиса има несразмерно велик врат (последица конзуми-
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рања Гусеничине печурке), али када јој Алиса каже да је она само 
обична девојчица, голубица тврди „да су онда девојчице само једна вр-
ста змија“, пошто оне, као и змије, воле да једу јаја.

Вероватно најпознатија сцена у Алиси у Земљи Чуда је свакако 
Луда Чајанка, где се нонсенс обликује и игром речи и метафоричко-ло-
гичком реализацијом у стварности. Елеменат бесмисла се јавља у раз-
говору о Времену који воде Алиса и Шеширџија, и из кога сазнајемо 
праву природу Луде Чајанке. Наиме, током једног рецитала, Шеширџи-
ја је од стране Краљице Срца био оптужен да „убија време“ (односно, 
да досађује), тако да је време за њега сада „мртво“, тј. увек је шест са-
ти, односно време за чај. Шеширџија спомене и да је раније био у са-
свим пристојним односима са Временом које овде постаје очовечено –
Шеширџија прекорева Алису што се Времену обраћа у средњем роду, 
зато што је он мушког рода, односно, како он сам каже, тај Време. На 
опаску Алисе да она често „удара у време“ док учи музику (односно 
удара тактове, одбројава) он каже да није ни чудо што она није у тако 
добрим односима са Временом када га стално „туче“. Интересантан је 
и детаљ када Шеширџија и Мартовски Кунић „подмазују“ сат масла-
цом у нади да ће прорадити, али намера им пропадне јер су, наводно, 
користили нож за хлеб, па су у сатни механизам упале мрвице1.

Одређене сцене у роману, поред тога што су бесмислено фанта-
стичне, имају и благо сатирични призвук; на пример, животиње које су 
испливале из Језера Суза учествују у Изборној Трци (како би се лакше 
осушиле), бесмисленом такмичењу у којем се трчи у круг, без икаквих 
правила, где свако улази и излази из трке кад хоће и како хоће, и где се 
на крају не разликује победник од губитника (симболика је сасвим очи-
гледна); у краљичином крикету, њени поданици, војници-карте, глуме 
лукове кроз које лопте мотају да прођу тако што стоје на шакама и сто-
палима (крикет је у  Керолово време био господска, племићка игра, и 
било је незамисливо да је неко од „обичног“ народа игра, осим ако, на-
равно, нису у улози слуга и помагача, што је овде кроз нонсенс исмеја-
но); на суђењу за крађу колача, поротници записују своја имена како 
их не би заборавили до краја суђења, бесмислени докази и искази (Ше-

1 Овај мотив је специфичан по томе што је у исто време и метафоричан и буквалан. 
Метафорично је то што Шеширџија и Кунић покушавају да „подмажу“  сат маслацем, 
како би време лакше „текло“ (и тиме их, можда, ослободило од вечне Чајанке), али 
овај апстрактан детаљ бива неутралисан нејбезначајнијим могућим елементом бу-
квалног – не успевају подмазати време јер су мрвице хлеба ушле у сатни механизам, 
и само погоршале ствар.
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ширџијино сведочење, писмо, односно нонсенс-песма Пуба Срца) се 
смењују један за другим, а казна се извршава пре изрицања пресуде. 

Занимљиво је да Керол у једном тренутку алудира на одређени 
догађај из енглеске историје. Наиме, бесмислен задатак који два Кра-
љичина војника обављају, бојење белих ружа у црвено, инспирацију 
највероватније има у грађанском рату између племићких кућа Јорк и 
Ланкастер, који је још називан и Ратом ружа, будући да се у грбовима 
зараћених страна налазила бела, односно црвена ружа.

Битан, али ипак помало индиректан чинилац нонсенса у роману 
је и сама Алиса, односно њене реакције на чудни свет и ликове у њему. 
У већини ситуација, Алиса се понаша као типични јунак бајке који сва 
фантастична дешевања око себе доживљава као сасвим нормалне и 
уобичајене ствари (она се учтиво упушта у разговор са другим ликови-
ма, углавном је не изненађују бројне фантастичне ситуације), али у од-
ређеним приликама и она сама примећује да јој ум упада у исклизнуће 
изазвано присуством у једном немогућем свету. Када дође у Земљу Чу-
да, Алиса се пита да ли је другачији свет или она се она сама промени-
ла; покушава да се присети дечијих песмица, таблице множења и 
основних географских појмова, али не успева у томе јер се присећа по-
грешних речи у песмама, таблица множења јој нема смисла, а покуша-
вајућу да наброји главне градове света, говори како је један град пре-
стоница другог („Лондон је главни град Париза, а Париз је главни град 
Рима“); покушава да разреши ко је заиста она (пошто мисли да није 
иста особа која је била јутрос) и пита се да ли је она једно од деце коју 
је познавала  – закључује да није Ада, јер „она има коврџаву косу“, али 
је готово сигурно Мејбл, јер је она „глупа“ (Алиса мисли да је оглупела 
пошто не може да се присети ни песама, ни таблице множења, ни гео-
графије). Алисине сумње у сопствени идентитет се само продубљују 
током приче, што је углавном изазвано њеном честом променом виси-
не (односно учесталим конзумирањем Гусеничиних „чаробних“ печу-
рака; мада, мала је вероватноћа да је Керол у једној књизи написаној за 
децу намеравао да искористи овакву симболику, иако су и у то време 
несумњиво била позната својства „одређених“ печурака); за различите 
ситуације и изјаве ликове она често каже да су бесмислени и редовно 
упада у несугласице током разговора, што потврђује да тај свет њој 
ипак стран, необичан и „бесмислен“; током партије крикета, само она, 
од свих такмичара, не може да исконтролише фламинга и јежа који 
представњају палицу и лопту – једино у њеном случају то заиста јесу 
фламинго и јеж, а не неки спортски реквизити, што показује да се ипак, 
на неки начин, налази изван бесмислене фантастике Земље Чуда; а по-
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мало застрашујуће звучи изјава Чеширског Мачка да је она, као и сви 
остали становници Земље Чуда, луда.

 Ова изјава симболички значи да, будући да се налази у сну 
(иако то она не зна), Алиса полако прихвата логику чудног места на 
коме се обрела, али ту логику она ни у једном тренутку у причи ни не 
прихвата ни не одбија у потпуности, него се стално налази на некој вр-
сти границе, тако да она постаје сасвим нетипичан јунак бајке – јунак 
који је фантастично некад прихвата као нормалну ствар, а некад као 
бесмислицу. Да је у потпуности одбила логику и прихватила да је цео 
тај чаробни свет само једна велика бесмислица, била би свесна да је то 
сан и Земља Чуда би изгубила своју „магију“ и тајанственост. Са друге 
стране, да је прихватила логику тог измаштаног места, све догађаје и 
ликове би узимала здраво за готово, као сасвим уобичајене, и њене 
авантуре би се свеле на просту шетњу по измаштаној земљи1. Као до-
каз за то можемо узети чињеницу да се Алиса буди из сна тек када „по-
расте“ до своје праве висине и када схвати да јој Краљ, Краљица и њи-
хови војници заправо не могу ништа јер су они, просто – гомила кар-
тонских карата.

На самом крају вреди поменути један врло занимљив начин об-
ликовања нонсенса у којем се, нажалост, да уживати само читајући 
књигу у оригиналу, на енглеском језику, а то су игре речима (којих, на-
равно, има и у осталим реализацијама нонсенса, што је и споменуто ра-
није). Керол је био прави мајстор и љубитељ игара речима, и за живота 
је написао немали број логичких загонетки које се управо заснивају на 
двосмислености, хомонимији и синонимији; у Алиси у Земљи Чуда их 
нема много, али није наодмет макар споменти неке. Рецимо, када Миш 
каже Алиси да је „његова прича дуга и тужна“, она му одговори, ми-

1 Укратко: да је Алиса на почетку прозрела бесмисао Земље Чуда као нешто што је 
сасвим нереално, то би значило да је она свесна да сања,  и ништа што би она дожи-
вела у тој измаштаној земљи не би било толико узбудљиво јер би она знала да сви ти 
догађаји, једноставно, не могу бити стварни. Да је прихватила тај бесмисао као нешто 
сасвим нормално, као типични јунак бајке, цела радња романа би се свела на ређање 
фантастичих слика и ликова који не остављају никакав утисак на Алису, јер их она 
доживљава као сасвим уобичајене, што би опет резултирало потпуним одсуством уз-
будљивости. Дакле, динамика у Алиси у Земљи Чуда не произилази из бесмислених 
и фантастичних слика и ситуација, него из Алисиних реакција на њих – некад ће реа-
говати сасвим нормално (када без поговора прихвати да игра крикет са Краљицом), а 
некад ће бити свесна бесмисла који влада у Земљи Чуда (зачуђено ће питати војнике 
зашто боје руже у црвено). Алиса стално игра на тој граници између схватања и то-
талног неразумевања света око ње (као право дете, уосталом), постајући посредник 
између магичног света којим лута и самог читаоца.
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слећи на његов реп, да заиста јесте дуг, али јој није јасно зашто је и ту-
жан – неспоразум настаје због истих изговора енглеских речи tale (при-
ча) и tail (реп)1; када Лажна Корњача објашњава зашто је један дан 
имала десет, а следећи дан девет сати предавања (и тако сваки следећи 
дан један сат мање), каже да су се зато и звала предавања– опет, нон-
сенс се заснива на истом звучању речи lesson (лекција, предавање) les-
sen (смањивати); напослетку, у судници испада симпатичан неспора-
зум између Краљице и Шеширџије проузрокован хомофонијом између 
енглеског гласа Т и речи tea (чај).

Очигледно је, дакле, да су елементи нонсенса (које Луис Керол 
обликује тако да буду, парадоксално, савршено логични) оно што нај-
боље карактерише Алису у Земљи Чуда и оно по чему се она издваја у 
мору других књига за децу. Као успешна мешавина духовитог, бесми-
сленог и фантастичног, ова књига је и после готово два века од првог 
објављивања и даље једна од најпопуларнијих дечијих (и не само дечи-
јих) књига на свету, са ликовима и догађајима које свако дете било где 
на свету може препознати. Који могу бити разлози томе? Можда чиње-
ница да се ова књига ни не труди да буде претенциозна, да подучи децу 
или да има неку поуку – то је, једноставо, путовање једног детета кроз 
необични свет своје маште; то је књига чије намере не иду даље од то-
га да забави, орасположи и подстакне на маштање. Понекад, то (поме-
шано са здравом дозом бесмисла) је све што детету треба. Можда је 
управо то поука ове приче?  Како сама Војвоткиња каже: Everything’s
got a moral, if only you can find it.

1 У енглеском издању Алисе у Земљи Чуда, Мишева приповест и јесте представљена  
у облику репа који иде у цик-цак и који је све тањи што се крај ближе приближава; 
отуд коментар Алисин, на опаску Миша да га не прати, да је га је слушала до петог 
завијутка. Када Миш узбуђено порекне да је стигао до петог „завијутка“, Алиса се 
понуди да му развеже чвор, што је игра речима not (не) и knot (чвор), које се у енгле-
ском језику изговарају исто.
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SUMMARY

MilošJocić

ELEMENTS OF NONSENCE IN LEWIS CARROL’S
ALLICE IN WONDERLAND

In this paper, scenes and characters (including the title character) from
Lewis Carrol’s Allice in Wonderland are percieved in the context of so-
called nonsence fiction. Through deep analisys of aforementioned aspects of
this children’s book, it is shown that elements of nonsence fiction are, in
fact, the prevailing literary elements in this work, and that they don’t
nececarily fit in the „fiction“ category, being that all of them have logical
realisations and foundations in „real“ life.
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Bezumna ljubav antičkog pastira

Pažljivim pogledom na ključne motive Vergilijeve II ekloge uviđamo bezvreme-
nost antičkog majstora. Kroz slike tipične za liriku tog vremena, koje daju pomalo
antikvitetan izgled ovom delu, Vergilije zapravo prodire u najdublje odaje ljudske
duše, tamo tražeći njene skrivene tajne; tajne koje podjednako bliske nama, kao i
starovekovnim pastirima. Bavimo se prevashodno kompleksnim pojmom ljubavi;
ljubavi koja se rađa u opreci sila stvaranja i razaranja.

KLJUČNE REČI: Vergilije, ekloga, pastorala, priroda, ljubav, Eros, bezumlje,
glad, sublimacija, metapoetika, homoerotizam

II Vergilijeva ekloga jeste prikaz velikih kontrasta unutrašnjeg i spo-
ljašnjeg, produbljena analiza pojma Erosa smeštenog u pastirski svet Arka-
dije. Napisana u niskom stilu, služeći se Teokritovom zaostavštinom kao
uzorom, dotiče se kompleksnih psiholoških tema samo ovlaš, ali dovoljno
da bi pokrenula bujicu interpretacijskih mogućnosti. Ispoljava moćpoezije
na neposredan način, kroz samu sebe.

Po mom viđenju, najzanimljivije od svega, zalazi u pojam ljubavi i
prikazuje ga u ekstremnim situacijama. Stoga najveću pažnju posvećujem
ovoj emociji unutar sledećih stihova, u pokušaju da makar malo rasvetlim
njenu tajanstvenu pojavu.

Pred nama je oživljena beznadna i zaludna žudnja, intenzivan pogled
na biće izgarano željom za drugim, nedostižnim bićem. Vergilije nam prika-
zuje manifestaciju jednog ekstremnog psihičkog stanja u scenografiji ideal-
ne prirode. Razbijajući tradicionalne okvire književnog pravca idile, dajući
Teokritovoj tvorevini sasvim novu boju, on u savršeno spokojan pejzažuno-
si uskomešane i neotesane emocije. Bezbrižne livade, stada i pesma frule vi-
še ne obezbeđuju istovetno stanje duše. Makro i mikrokosmos više nisu me-
đusobno determinisani. Kompozicija ovog majstora je zaista mnogo zani-
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mljivija. Element usklađenosti u Teokritovim Idilama zamenjen je uzbudlji-
vim kontrastom.

Pesma puna mirisa i boja. Poput voska žutešljive, blagi mirisi lovora
i mirte, majčine dušice i drugih trava, zeleni gušteri, crne borovnice, miomi-
risni cvetovi kopra, blede ljubičice, usijani svet. Pesma puna zvuka i dodira.
Prozukli zov cvrčaka, mekane resnice, pesma Panove frule, jabuke prekrive-
ne paperjem, odjek stopa ljubljenika, meko šiblje i glatka trska... Čulna har-
monija ispunjava atmosferu, mir života u prirodi slikovito je prikazan. Me-
đutim, svi ovi opisi deluju prosto plastično u kontekstu Vergilijevog dela.
Scenografija, takoreći obmanjuje. Agon koji se dešava na pozornici nimalo
se ne uklapa u taj prizor. Pesma je nošena dubokim i mračnim emocijama,
nedostižnimželjama, opsesijama i patnjama. Suočavamo se sa likom nesreć-
nog Koridona, odnosno njegovim osećanjima. Sva ta osećanja, koja ispliva-
vaju iz redova, daju pesmi potpuno drugu notu. Upućuju na sve ono što je
suprotno od idiličnog pejzaža, od spokojstva i zadovoljstva. Ubačena u ova-
kvu sredinu, sva ova osećanja deluju jošintenzivnije. Kontrast služi kao za-
nimljivo psihološko sredstvo. Poziva na pitanje postojanja apsolutnog mira i
savršenstva. Koridon, koji je pastir, koji živi jednim blaženim i bezbrižnim
životom, kojoi je svojim duhom povezan sa prirodom i koji je podaren svim
čarima koje ona pruža, koji uživa u dokolici, opterećen je teškim i ozbiljnim
emocijama. Ovo može da nam otvori jošjedno zanimljivo pitanje psiholo-
ške prirode; da li je možda upravo taj pejzaž, ta spokojna sredina, koja je u
svom svom spokojstvu gotovo dokona, sredina koja podstiče na razvoj tako
mračnih i kontrarnih emocija? Da li se one javljaju iz dokolice, kao i tako
mnogo drugih proizvoda uma? Pesma samo pokreće ovo pitanje, ali teško je
u njoj naći odgovor na njega. Psihološki je zanimljivo istražiti koja je zapra-
vo veza između spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta. Koliko god da je stereotipno
smatrati da boravak u prirodi ili na nekom mirnom mestu može smiriti i na-
šu dušu, nije li to zapravo samo iznalaženje mira lakšim putem, odnosno,
zaokupljivanje spoljašnjim mirom u pokušaju poistovećivanja s njim?

Tema ljubavi u idiličnim pesmama nipošto nije strana, međutim jako
je bitno precizirati o kakvoj se ljubavi ovde radi. Ispravno je uvideti da to
što se smatra ljubavlju u ovoj pesmi, može se tako gledati samo u širem smi-
slu. Ključni pojam jeste žudnja, a ne ljubav. Kako bi se ova dva pojma jasni-
je razgraničila, neophodno je shvatiti i njihov smisao u antičkoj kulturi.

Eros odnosno ljubav, jedan je od najfrekventnijih i najkompleksnijih
pojmova. Dobar primer njegove polisemičnosti dat je u Platonovoj Gozbi
gde redom prisutni filozofi (sofisti) i pesnici besede o Erosu. Svako ima dru-
gačije viđenje, za svakoga ljubav predstavlja nešto drugo. Kako je onda mo-
guće definisati ovaj pojam? Možda je najbolje složiti se da je to nemoguće i
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ograničiti se na tumačenje Erosa u pojedinim kontekstima. Tako nas II eklo-
ga upoznaje sa destruktivnim, mračnim Erosom, koji se međutim na kraju
pokazuje vrlo neutemeljenim. Možda je rečneutemeljen nedovoljno preci-
zna, možda je ipak tačnije reći popustljiv. Međutim o završetku pesme, biće
reči nešto kasnije.

Svakako je relevantno i današnje shvatanje ovih pojmova, jer je za
nas ovo delo koliko s jedne strane delo antike, odnosno prošlosti, toliko i de-
lo koje i danas živi, i to, u duhu novog vremena, na potpuno nov način. Bilo
delo klasik ili ne, pravedno je priznati da mu se tumačenje po prirodi stvari
menja s vremenom. Zanimljivo je u ovom trenutku pomenuti tumačenje tra-
dicije engleskog pesnika T. S. Eliota. Zapravo, on prvi uviđa da književna
tradicija nije statična skupina tema i motiva koje se prenose sa starijih na
mlađe generacije, većdinamična tvorevina u kojoj je međusobni uticaj pro-
šlosti i sadašnjosti obostran. Tradicija je dijalog prošlih i sadašnjih standarda
i shvatanja. Tako je za podrobno istraživanje nedovoljno posvetiti se samo
jednom vremenu, većosetiti celu istoriju dela.

Pre zalaženja u definisanje pojmova (koji su uostalom veoma ap-
straktni, te je možda definisanje pregruba reč), treba se pozabaviti samim sa-
držajem teksta. O čemu je ovde zapravo reč. Koridon je pastir koji je zalju-
bljen u ljubljenika svog gospodara. U samom početku javlja se problem dru-
štvene prirode – ne samo što je zaljubljen u mladića koji većpripada neko-
me, većje taj neko Koridonov gospodar. Međutim, taj problem, koji bi mo-
gao da bude i sociološke prirode, nikako nije ključni. Barem se iz samih sti-
hova ne vidi da Koridon posebno pati zbog toga. Ključni problem je neuz-
vraćenost njegove afekcije. Aleksid je svestan da je predmet nečije žudnje,
međutim on ga zanemaruje i prezire. Ne uvažava Koridonove poklone i zna-
ke pažnje, ne uživa u lepoti Koridonovog zavičaja. U mnogo čemu se vidi
koliko se njih dvojica razlikuju. Ponajviše je istaknut jaz zbog Aleksidovog
neuvažavanja seoskog života. Koridon je zanesen svojim domom, stopljen
je u taj pejzaž. Za njega je najveće bogatstvo sunčev sjaj, miris sena i jag-
njad boje mleka. Sve su to stvari koje on daruje svom ljubimcu, ali on ih od-
bija i prezire ih. Za Aleksida je sve to bezvredno. On pripada gradu i intere-
suju ga druge vrednosti.

Vrlo je istaknuta ova sukobljenost gradske i seoske sredine. Kao i
inače u idilama, veliča se seoska. Koridon navodi kako su bogovi i heroji ži-
veli u lugu. Sredina u kojoj čovek može da živi bez ograničenja društva, bez
političkih zakona i moralnih pravila jeste ona u kojoj može biti najslobodniji
i najbliži prirodi.
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GLAD

Izuzetno je zanimljiva priroda Koridonove požude koja se u jednom
stihu poredi sa glađu.

„Lavica strahotna
Proganja vuka; vuk kozu goni, a procvalu
Detelinu nehajna koza – Koridon, Alekside,
Progoni tebe: svakog njegova vuče žudnja.“

Žudnja se poistovećuje sa osnovnom fiziološkom potrebom – potre-
bom za hranom. Postoji samo nagon za samozadovoljenjem potrebe. Koliko
god, posmatrano iz te perspektive, ovo psihičko stanje izgleda isprazno i
plitko, daleko je od toga. Bezumna ljubav se kod Koridona deformiše u op-
sednutost, zatim postaje toliko jaka potreba kao što je potreba za hranom.
Takođe je bitno uočiti da je hrana neophodna za opstanak organizma. Ova-
kvo poređenje otvara više opravdanih asocijativnih puteva, čini ovu pesmu
izuzetno zanimljivom za analizu. Verovatno je najočigledniji put tumačenja
taj da se radi o preterivanju, da pesnik preuveličava Koridonova osećanja
kao pesničko sredstvo. Razmislimo li malo više o ovoj tezi, može nam se
učiniti pomalo morbidno – želja za jedenjem voljene osobe. Međutim, mo-
žda treba malo više razmisliti o smislu Vergilijevog neobičnog poređenja.
Iskonske potrebe svakog živog bića jesu potreba za disanjem i ishranom, to
su naše najosnovnije i najnužnije odlike. Posmatrano sa racionalističkog sta-
novišta, to su naprosto nagoni, međutim, to je takođe naša najbliža veza sa
prirodom. Površno je arkadsku ljubav shvatiti kao nagonsku, ona je prosto
prirodna.

Sam postupak jedenja može se tumačiti i kao određena vrsta sjedi-
njavanja. Ono što pojedemo postaje deo nas. Tako Koridon verovatno želi
da Aleksid postane deo njega. Ali ne znači li to ujedno da ono što pojedemo
samim tim što biva pojedeno biva i uništeno. Detelina prestaje da bude dete-
lina kada je ovca pojede. Dakle, Koridonova osećanja su destruktivna. On
ne oseća naklonost prema Aleksidu, većželi njegovo uništenje. Priroda ljud-
ske afekcije je u ovakvim trenucima izuzetno složena. Savršeno je oslikana
dvojakost najjačih ljudskih emocija, uslovno ih možemo nazvati ljubavlju i
mržnjom. Uslovno, jer se zapravo radi o dve sile koje vladaju nama, po svo-
joj prirodi sušte suprotnosti. Međutim u praksi ove dve sile često deluju za-
jedno. Jedna drugu prožimaju i jedna drugu rađaju. Kao kod Empedokla, ta
dva pokretača dejstvuju istovremeno izuzev krajnjih trenutaka, odnosno ap-
solutne pobede ljubavi ili mržnje. Po opštem shvatanju, ljubav je sila koja
spaja, mržnja koja razdvaja. Iz ove perspektive je zanimljivo protumačiti čin



Књижевни преглед 2

64

jedenja; zapravo, hrana koju jedemo se s jedne strane sjedinjuje s nama – je-
denje kao čin ljubavi, s druge time što je jedemo, mi razaramo samu hranu –
jedenje kao čin mržnje. Obe interpretacije imaju svoje valjane argumente.
Činjenica je da je izbor ovakvog motiva kod Vergilija semantički izuzetno
kompleksan. Polisemija čina jedenja otvara brojne mogućnosti za tumačnja,
prvenstveno iz psihološke perspektive. On odlično odražava i ideju jedin-
stva suprotnosti poznatu jošod Heraklita. Zapravo, dva suprotna procesa,
dve suprotne energije stočene su u jednom jedinstvenom postupku. Ljubav,
odnosno težnja za spajanjem ujedno je i mržnja jer se spajanjem onemogu-
ćava samostalno postojanje voljenog bića. Ovakav stav prema ljubavi kao
razarajućoj i zloj sili kasnije će imati Ovidije, i njega će mnogo podrobnije
obraditi.

BEZUMLJE

Bezumlje se, što je neobično, pripisuje i Koridonu i Aleksidu. Na-
ravno, rečje o dve različite vrste bezumlja. Aleksida Koridon naziva bez-
umnim jer nije u stanju da prihvati njegovu ljubav, pažnju i darove. Aleksid
od njega beži kao da je gonjen. On beži iz gaja, beži u grad, i upravo i ovaj
element, odnosno privrženost gradu, čini ga bezumnim. Međutim, nema ni
sumnje da Koridon svog ljubimca naziva bezumnim više kao neko ko je po-
vređen zbog odbijanja nego neko ko zaista izražava čvrst stav.

Koridonovo bezumlje daje mnogo više otvorenosti za tumačenje.
Ono se javlja kao poslednji epitet uz Koridonov lik. Na kraju jedne ispevane
pesme o neostvarenoj ljubavi i jadima koje ona donosi, pesnik kao da poku-
šava da osvesti Koridona iz nekakvog sna, neke umišljotine. Bezuman je jer
pati zbog nekog ko ga neće. Bezuman je jer dokon provodi dane ne čineći
ništa lepo ni korisno. Bezuman je jer misli da će patnjom i beznadnom žud-
njom nešto postići. To je zabluda. To je ludost. Patiti zbog nekog ko ne uvi-
đa njegove vrednosti, ko ga ne prihvata. U ovim poslednjim stihovima vidi
se snažan uticaj Epikupove filozofije.

„Eh, kakvo te je, Koridone, obuzelo bezumlje!
Loza jošneobrezana vije se uz olistali brest;
Umesto što zaludužudiš, nešto korisno radi!
Što meko šiblje ne splićešu glatku trsku?
Prezire te Aleksid ovaj? Drugog ćešAleksida naći“
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Ovo predstavlja svojevrsnu pohvalu radu, veličanje korisnog troše-
nja vremena nasuprot pukom dangubljenju i zanošenju u beskrajnim vrtlozi-
ma emocija. Lek za ljubav postoji – to je rad. On onemogućava preterano
udubljivanje u misli i osećanja.

Završetak je, na iznenađenje, optimističan. Smanjuje se tragičnost
neuzvraćene ljubavi. Pogled na ljubav se menja, ona nam se odjednom čini
kao vrlo prolazna i lepršava emocija, koja brzo doleti i odleti. Sva burnost i
napetost, sva težina Koridonovih osećanja koja upoznajemo tokom pesme
na kraju postaju gotovo besmislena. Ovo se može protumačiti kao jedna po-
hvala epikurejskoj zaostavštini, međutim, možda jošzanimljivije, tumačenje
se može dovesti u vezu sa samom poezijom, odnosno njenom svrhom.

MOĆPOEZIJE

Kao nastavak prethodnog odeljka smisleno je pozabaviti se i samom
poezijom, njenom prirodom i svrhom. Kroz II eklogu se na specifičan način
može shvatiti uloga pesme upravo zbog njenog sadržaja i neočekivanog obr-
ta na samom kraju. Ono što je semantički neobično u ovoj pesmi može se
zaista objasniti, sa poetološkog stanovišta, kao svojevrstan čin poezije. Na
početku mi se susrećemo sa zlosretnim i beznadnim Koridonom. Ne deluje
verovatno da takva mračna atmosfera, mentalno mračna, može da izrodi ika-
kav svetao završetak. Čini se najočiglednijim da i poslednji stihovi budu
obeleženi istom notom. Međutim tu nastupa sva lepota ove umetnosti. Peva-
jući svoju pesmu, točeći svoje jade u stihove, izražavajući se, Koridon za-
pravo leči svoje rane. Njegova pesma ne samo da mu pruža utehu veći pot-
puno menja njegov pogled na svet. Ona je u stanju da iz tuge stvori nadu, da
od jada skrene pažnju svojim rečima. S te strane neobičan završetak ove
ekloge u stvari uopšte nije neobičan, on je samo ubedljiv prikaz moći poezi-
je.

Nesrećni ljubavnik stvara pesmu koju koristi kao medijum za oslo-
bađanje od te autodestruktivne ljubavi. Na ovaj način, odnosno stvaralačkim
činom rušilačka sila te ljubavi se zapravo pretače u svoju suprotnost – kon-
struktivnu silu. Telos odnosno svrha pesme jeste upravo razgrađivanje bola
koji se pretvara u nešto pozitivno. Ovde se jasno ističe sublimacijski efekat
poezije. Verbalizovanjem Koridonovog bezumnog stanja ono se ukida.

Kako bi sadržaj pesme bio jasniji korisno je dati osnovne informaci-
je i o mitološkim likovima koji se bez mnogo objašnjenja navode u stihovi-
ma. Pesnik spominje brojne nepoznate likove poput Menalke, Testilide,
Amarilide itd. Oni su bukolički likovi koji ne donose nikakve posebne aso-
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cijacije većsu samo u službi hronotopa. Zanimljiviji likovi su oni poput
Amfiona, Dafnisa, Pana. Oni su mitološki karakteri koji su čvrsto vezani za
pravac idile.

Amfion se bavio muzikom i Hermo mu je dao liru. Lira je do tada
bila četvorožičani instrument, ali joj je Amfion dodao joštri žice. Zajedno
sa bratom blizancem, Zetom, zavladao je Tebom. Dozidali su bedeme Tebe.
Amfion je svojom muzikom pokretao kamenje i ono se samo zidalo. Teba je
dobila sedam kapija po broju žica Amfionove lire. Koridon se poistovećuje
sa njegovim sviranjem, smatra svoju pesmu moćnom poput Amfionove.

Dafnis je bio sin nimfe i Herma. Živeo je u gaju na Siciliji i bio bu-
kolos (pastir). Svirao je siringu, duvački instrument od trske koji je Pan na-
pravio. Siringa je inače bila nimfa u koju se Pan zaljubio, ona je bežala od
njega i stigavši do reke Ladon, koju nije mogla preći, zamoli Najade da je
pretvore u trsku. Glas Siringe se može čuti kada se vetar poigrava trskom.
Pan je nazvao instrument koji je napravio po svojoj voljenoj.

Dafnis je bio prvi koji je pevao pastirske pesme, odnosno bukolike.
Voleli su da ga slušaju i bogovi. Za njega se vezuju brojne priče koje su ja-
ko često tema bukolika (Teokritovih i Vergilijevih).

Pan je bog zaštitnik stada i pastira, rođen je u Arkadiji. Vrlo je speci-
fičnog izgleda – ima rogove, šiljatu bradu, kukast nos i jareće noge. Odgoji-
le su ga nimfe, a Dionis ga je uvrstio u svoje pratioce. On voli muziku i svi-
ra siringu, frulu i liru. Živi po šumama i dolinama. Simbolično predstavlja
životnu snagu i seksualnu energiju. Međutim seksualna sila koju Pan simbi-
lizuje ne podrazumeva erotopatiju, odnosno podrazumeva posedovanje že-
ljenog objekta, ne žudnju za njim. U kontekstu Vergilijeve pesme govori se
prvenstveno o Panovom sviranju koje donekle predstavlja medijum između
ljudskog i božanskog.

HOMOEROTIZAM

Homoerotizam u helenskom svetu nije uopšte predstavljao pitanje od
kojeg se zazire. Cela ideja o privlačenju sličnosti bila je veoma proširena i
prihvaćena. Među mnogim filozofima i pesnicima, političarima i vladarima,
vladali su takozvani odnosi ljubavnika i ljubljenika odnosno erasta i erome-
na. Naravno, uglavnom su uvek i ljubavnik i ljubljenik bili muškarci, lju-
bavnik stariji, ljubljenik mlađi. U Platonovoj Gozbi Aristofan u svojoj bese-
di o Erosu na zanimljiv način objašnjava poreklo ovog privlačenja. Zapravo,
ranije su postojala tri roda, razlikovale su ih kombinacije polova koje su
imali: muško-muški, žensko-ženski i muško-ženski, zajedničkim imenom
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nazivani su androgini. Ova bića su imala telo loptastog oblika, četvoro ruku
i četvoro nogu, dva stida, dva lica. Androgini su međutim, bili obesni, te su
ih bogovi kaznili podelivši svako biće na dva dela. Od tada svaka polovina
večno traži svoju izgubljenu stranu, i zato kada je nađe sa njom se grli i čvr-
sto pripija svoje telo uz njeno u pokušaju ponovnog sjedinjavanja. Sve žene
koje su polovine od žene postaju heteristrije tj. žene koje vole žene i ne ma-
re za muškarce, dok muškarci koji su polovine muškarca žude samo mu-
škarcima. Aristofan govori da su takvi muškarci zapravo najmuževniji po
prirodi. Oni su takođe najhrabriji i najsrčaniji jer ne mare za brak ni porodi-
cu, većneoženjeni žive među drugim mladićima, sebi srodim.

Za idilu se homoerotizam čvrsto vezuje. Ljubav između dva muškar-
ca nije uopšte slučajno uzeta kao vrednija pažnje od one između muškarca i
žene ili između dve žene. Razlozi u prilog ovome su mnogostruki. Prvi, naj-
očigledniji razlog jeste upravo povlašćeni položaj muškaraca u gotovo ce-
lom antičkom svetu. Očevidno, muškarci su fizički superiorniji, pored toga
smatrani su i za intelektualno superiornije, što im je naravno donosilo i poli-
tičku reč. Jošjedan bitan vid jeste razlikovanje fizičke i intelektualne ljubav-
ne veze – heteroseksuаlna veza može da iznedri fizički plod, dok homosek-
sualna ne može da se ostvari na ovaj način, jedini plod koji može začeti ho-
moseksualna veza je intelektualni. Naravno, prednost se daje intelektual-
nom. Tako, ljubav između dva muškarca jeste najuzvišeniji oblik ljubavi po
shvatanjima antičkog sveta, te nikako nije neobično što je zastupljena i kod
Vergilija.

Arkadija, možda savršena kao ambijent ne donosi savršeno stanje
duha kao jemstvo. Ovakav idiličan hronotop daje pregršt vremena za razmi-
šljanje, idejno stvaralaštvo, predavanje emocijama, bez ikakvih ograničenja.
Ograničenje, međutim dolazi neminovno. Mera postoji nezavisno od toga da
li je čovek poštuje. Ukoliko je ne poštuje, obratiće mu se na neprijatniji na-
čin. Neograničeno prepuštanje uživanjima, po prirodi, završiće se bezu-
mljem. Bezumlje jeste ta nametnuta kočnica prirode za one koji ne poštuju
njene zakone. Ljubav, ukoliko pređe granice umerenosti prestaje da bude
ljubav i postaje obest. To važi i za svaku drugu emociju – samo do određene
granice nešto jeste to što jeste, kada se te granice bezobzirno pomere, menja
se i cela priroda tog nečega. Tada nastupaju negativni efekti kako bi poništi-
li nepravdu koju čini obest. Razum nastupa, on prenosi volju physis-a i na-
meće je čoveku. Bezumna ljubav se lako pobeđuje samo ukoliko se racio-
nalno pobedi. Za sve one kojima ovo rešenje deluje previše plastično i neod-
govarajuće, postoji i romantičnija opcija – izražavanjem sebe kroz lekovite
reči poezije i umirujuće zvuke muzike.
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SUMMARY

Višnja Pečenčić

FRENZIED LOVE OF THE ANCIENT SHEPARD

Virgil’s II eclogue illustrates the relations between the inner and the
outer, the tension amongst the soul and the nature surrounding it.
Thoroughly examining the simbolism of Eros, we see how strong and
destructive it’s power is even in the idyllic enironment of Arcadia. The
verses point out many complex psyhological problems just merely, but
enough to trigger an effusion of interpretational possibilities. This study
mainly focuses on clarifying the concept of love given in this work of art,
and through that clarification, it strives to explain the metaphysical
conection between love and poetry.
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О КЊ ИГАМА

Зоран Спасојевић: „Велико ишчекивање“, дигитални колаж, 2010
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Милица Јефтимијевић Лилић

ОД  Љ УБАВНЕ РАЗУЗДАНОСТИ 
ДО ПОТПУНЕ СПИРИТУАЛНОСТИ

(Ненад Грујичић: Мужа душа, Прометеј, Нови Сад, 2009)

Са двадесeтину објављених наслова, Ненад  Грујичић се сврстао 
у веома плодне и жанровски разуђене писце што му обезбеђује 
значaјно место у савременој српској књижевности. Оно што га издваја 
је интуитивна креативност која га води у дубине бића и епифанијске 
увиде. Отвореност за искорак из себе у свет другог, способност тран-
сформисања и стизања до самоспознаје Грујичић демонстрира у рома-
ну-првенцу Мужа душа који би се могао читати и у кључу еротске 
прозе да ствари код њега нису дубље и суптилније но што се на први 
поглед чини.

Тема сексуалности је веома присутна у савременом добу, њоме 
су се одувек бавили многи умови, она је стваралачки плодотворна. Али 
и тема љубави као феномена је разматрана кроз све цивилизацијске пе-
риоде. У уводном делу књиге читамо мото који обједињује љубав и 
еротику којих је пуна ова узбудљива књига: Логика хришћанског духa:
да се душа мора да окаља земном љубављу, а љубав да се оскрнави ка-
јањем(И. Андрић: Легенда о Лаури и Петрарки).

Грујичић потом наводи мишљење П. М. Игнатуса: Љубав је 
отров, у којем се са позиције „психолошке стручности“ изриче ми-
шљење о љубави као болести која трује душу и види се у негативном 
контексту по биће онога кога запоседне. Поменути одломак  је основа 
и из тог језгра креће фабула романа, те се у крајњем случају и потврђу-
је на примеру главних протагониста.

Но, Грујичић као аутор има веће претензије него да само потвр-
ди да је овладао романескном формом укојој су сви композициони де-
лови узрочно-последично повезани. Он, пре свега, врло прецизно осли-
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кава време у којем пише и показује чудну пукотину између полова 
иако међу њима и даље постоји магична привлачност. У широко засно-
ваној причи о модерној цивилизацији, он до пароксизма доводи испра-
зност психологије као науке која тобож полаже право на душевно 
здравље нације, а оно се на тако очевидан начин топи тe је човек  пре-
пуштен личним напорима или, нажалост,  онима који се користе туђом 
несрећом. Избором главног јунака – из те сфере – психолога, аутор та-
кође сугерише друштвени проблем који је више него актуелан.

Главни протагониста је, дакле, психолог, но његово лично иску-
ство је само потврда немоћи струке да се разреше унутрашњи пробле-
ми: љубав према жени која има мужа и љубавника, а очигледно нема 
оно што ће је употпунити и стваралачки надахнути да спозна све своје 
потенцијале који су запретени у егзистенцијалној тескоби и одсуству 
правог сусрета са собом, што  истинска љубав омогућује.

Посматрано са становишта уводног става о љубави као отрову, 
видимо да та осећања позитивно мотивишу психолога-нежењу, те га 
виђамо  у бројним љубавним-еротским везама које му пружају телесно 
задовољство. Но, ипак, он не налази праву допуну, особу која би опле-
менила његову душу и довела је до просветљења, смирења и самоства-
рења. 

Наслов романа, Мужа душа, упућује на духовни аспект мушко-
женских односа, јер реч је у роману пре свега о томе, иако се заправо 
ради о дубљем проблему егзистенцијалне природе, о суочавању су-
бјекта пред енигмом објекта, о полности као најбитнијем одређењу је-
динке. О покушају да се посредством полности победи исконска пу-
стош унутрашњег света индивидуе, да се стапањем са другим премости 
јаз од себе до другог, до света у крајњем случају. У том смислу Груји-
чићев роман има доста сличности са Апдајковим романима у којима се 
такође третира проблем сексуалности, настојање ликова да до виших 
суштина и просветљења стигну управо преко сексуалности, да се њоме 
„ограде“ од  страха пред сопственим нестанком и бесмислом егзистен-
ције као такве.

Но, реч је, дакако и о љубави, јер безмало сви ликови у роману 
за њом теже, и кад у узајамне односе ступају понесени само еротским 
импулсом. Али, љубав је најчешће замка у коју упадају не знајући да је 
и њено настајање само варка чула, биохемијски процес, дакле обмана 
кад њено дејство престане, једном речју „мужа душа“, како је то нара-
тор дефинисао. 

О свему томе Грујичић пише лако и понесено, у једном сложе-
ном поступку грађења романа као вишеслојне структурне целине која 



Књижевни преглед 2

72

има амбицију да свет стави под лупу оштрог посматрача и критичара, 
познаваоца друштвено-историјских околности и људске психе, какав је  
наратор и главни јунак психолог који је веома информисан и о другим 
аспектима живљења и културе доба којем припада. 

Посебан део романа припада осветљавању мање познатих чи-
њеница из историје (прича о греху краља Милутина према малолетној 
Симониди коју је напаствовао противно уговору који је требало да је 
заштити, а онда је врло брзо после смрти био проглашен за свеца што 
се приписује његовим бројним ктиторствима, а то, опет, говори о сво-
јеврсном лицемерју цркве која би, бар у свакодневној равни, требало да 
штити невине и жигоше грех). Такође су врло драгоцене истине о књи-
жевном свету, сујетним писцима који једно пишу, а живе сасвим су-
протно, о судбини несрећног песника Бранка Миљковића који се тобож 
обесио у Загребу, а више је него очигледно да се то није могло десити, 
ту где је пронађен, јер га танане гране тог дрвета не би могле издржати 
крупног, дакле, та смрт је и даље нерасветљена, никог живог то не за-
нима, те наратор налази за сходно да на то подсети не би ли у некоме 
пробудио савест. Лепа је и причица о Кочићу и његовој љубави – Мил-
ки, о Змају и Ружи, као и многе друге из прошлости рода којем аутор 
припада, а које доприносе укупном утиску о роману као ризници зна-
ња.

 Од цитата Андрићеве мисли да се душа мора да окаља земном
љубављу, а љубав да се оскрнави кајањем, који је уграђен у ткиво ро-
мана, и аналитичког текста П. М. Игнатус о љубави као отрову, поста-
вљених као еталон из којег израста романескни свет, Грујичић успева 
да оствари компактну живу структуру која се мозаички склапа од крат-
ких прича, анегдота и доживљаја наратора, и дочара свет заснован на 
мушко-женским односима и – превари, као основним развојним наче-
лом.

Полазећи од става неких психолога, као и писаца да је љубав 
болест, Грујичић на страницама које следе показује да је то заиста та-
ко, иако његов главни протагониста, стално тежи здравој и исцељујућој 
љубави. Али, у љубави постоје две стране, мушка и женска, овде је реч 
о тој врсти љубави, и на тој разлици почивају неспоразуми који не воде 
хепиенду. Будући да  је психолог незадовољан односом са кројачицом-
сликаром (она му се ипак не предаје потпуно иако стално инсистира да 
он одговори  на питање да ли би се оженио њоме ако би се једном раз-
вела) он и даље општи са другим женама. Мада ужива у еротским веза-
ма које исцрпно предочава у кратким анегдотама, психолог према тим 
женама има наглашено иронијски однос, што се очитује у њиховим 
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именима, а њихове мужеве види у сасвим гротескном виду. Притом је 
јасна  и извесна нарцисоидност психолога, која га дели и од самог себе.

Тек кад се смрт умеша и одузме му једину стварну љубав, он 
себе сагледава из сасвим другог угла. Из његовог срца потекне чиста 
молитва за опрост грехова. Он тек тада упознаје смисао властите ду-
ховности која му допушта да стигне до трансценденције, да увиди соп-
ствену сујету и укупну људску ништавност. Тада из њега потеку речи 
које исцељују душу, молитва која га уцељује, уоквирује као аура која 
му даје заштиту и доводи га до свебића, до катарзе као израза дубоке 
спиритуалности. На тај начин се роман о телесности преобраћа у ро-
ман о души. 
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Željko Grahovac

ORIGINALNI MODEL ROMANESKNE
STRUKTURE

(Igor Marojević: Šnit, roman-tabloid. „Laguna“, Beograd, 2007)

Iza kratke, pristojno-distansne „Napomene autora“ a ispred detaljni-
je, instruktivne „Napomene priređivača“ (naravno, virtualnog) Igor Maroje-
vićje našao za potrebno pozvati se na Klajnov-Šipkin „Rečnik stranih reči“
i navesti značenje termina „šnit“: ta se njemačka riječmože prevesti i kao
kriška, komad (okrajak, odrezak, parče... nečeg) – i kao kroj ili krojni model
(odijela, haljine). Naslov ovog romana je upravo savršeno odabran: riječje o
odlomcima, okrajcima, komadićima priča, izvještaja, intriga, „izvornih“ i
„prenesenih“ svjedočenja o zbivanjima u Zemunu spočetka Drugog svjet-
skog rata – koji su i sami po sebi, i po načinu kako su prezentirani fragmen-
tarni i polivalentni (u smislu odlomljenosti i ispreturanosti, te višestrukosti i
zamjenljivosti vizura iz kojih su dati). Autor se okoristio štampom koja je u
to vrijeme izlazila, što javno, što ilegalno, što na njemačkom, što na hrvat-
skom, što na srpskom jeziku, što dvojezično – navodeći odmah na početku
nazive tih listova i časopisa i napominjući da je gotovo sva građa romana
zapravo „preuzeta“ iz članaka, tekstova, feljtona, podlistaka i vijesti obja-
vljivanih u njima. Historijska distanca od šest-sedam decenija, kao i manje-
više lokalni karakter zbivanja i likova na koje je fokusiran, svakako dopu-
štaju autoru da „promiješa karte“ onako kako mu najviše odgovara: da se
koristi navedenim novinskim izvorima kao „dokumentarnom građom“ (ako
ne u smislu preciznog navođenja i preuzimanja pojedinih sadržaja, ono ba-
rem u smislu „dogradnje“ ili prerade njihove kao podsticaja i kao podloge za
romanesknu konstrukciju), kao i da insinuira („podmeće“) pojedine pasaže
teksta kao „preuzete iz izvornika“ (što je, naravno, posve legitiman „doku-
mentarno-fikcionalni“ metod kompozicije romanesknog teksta, u kojem
autor može i citirati, i parafrazirati, i nadograđivati, ali i izmišljati izvore –
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kako mu kad zatreba). Podnaslov romana, koji bi trebao sugerirati i žanrov-
sko određenje („roman-tabloid“), koliko god bio utemeljen i opravdan u sa-
držinskom i u formalnom smislu, doima se čitatelja, prije svega, ironično-
distansnim, i to dvostruko: najprije kroz autorski odnos prema epohi kojom
se bavi, prema značaju ili prema dominantnim oblicima profiliranja i artiku-
liranja tih tema u tradiciji naše književnosti (mislim na književnost ili knji-
ževnosti, kako kome drago, na jeziku koji je naš, kako god ga zvali) – a po-
tom i kroz autoreferencijalnost, tj. kroz odnos prema samom sebi kao knji-
ževnom stvaraocu. Termin tabloid ima, svakako, negativnu konotaciju, bu-
dući da podrazumijeva senzacionalistički pristup u publicistici, tematsku
orijentiranost na intrige, tračeve, poluistine i laži u prenošenju informacija –
s prvenstvenim ciljem podilaženja niskim nagonima i lošem ukusu šire pu-
blike; ako ga je autor preuzeo da bi dao podnaslov svom romanu – onda tu
ima nečeg izazovnog, posprdnog i ironizirajućeg u samom pristupu tematici
i epohi (o kojima smo učeni i ideološki „drilovani“ misliti kao o „ozbilj-
nim“, „herojskim“, „tragičnim“, „uzvišenim“), ali i u odnosu prema samom
sebi kao autoru (koji, demistificirajući to što mu je predmet interesa, ne mo-
že a da ne demistificira i samu književnost kao kreativnu djelatnost – ako ni-
šta drugo, da je barem malo „olabavi“, opusti, da se poigra s njom, kako to
veći podrazumijeva jedan postmodernistički koncept proznog izraza).

Tematski krug ovog romana obuhvata peripetije i intrige, relacije,
zbivanja, sukobe i postupke unutar borbe za prevlast, za političku i vojnu
dominaciju u Zemunu kao graničnoj oblasti početkom Drugog svjetskog ra-
ta – gdje se kao glavni faktori pojavljuju njemačka okupaciona uprava, pred-
stavnici NDH koja poseže za Zemunom kao sanjanom „istočnom grani-
com“, jošilegalno djelujući partizanski pokret, ravnogorski četnički pokret,
te tek formirana kvislinška srbijanska vlast (naravno, sa pojedinim likovima
kao svojim eksponentima). Atmosfera napetosti, zamršenosti, latentnih ili
otvorenih netrpeljivosti i tajnih špijunskih misija majstorski je evocirana
kroz razvijanje fabulativnog toka i kroz profiliranje glavnih likova romana i
njihovih odnosa – pri čemu su u prvom planu tri lika koja će formirati i lju-
bavni trugao: Novak Maričić, mladi talentovani intelektualac, prevodilac za
njemački jezik, te Karen Frost i Monika Vranić, njemačka i hrvatska novi-
narka, obje na zadatku u Zemunu. Među sjajno uobličenim likovima treba
istaći jošUnzihtbara („Nevidljivog“), fantomsku gnomsku figuru pripadnika
lokalnog pokreta otpora (kasnije partizana), zatim Huga Bosa, slavnog nje-
mačkog dizajnera i modnog kreatora, Grozdu Čukman, ženu sumnjivog mo-
rala, švercerku i smutljivicu, Novakovog oca i brata, Monikinog brata, usa-
taškog zločinca rojnika Tomića itd.
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Čini se da sadržaj nije slučajno stavljen prije početka teksta (a ne na
kraju): kompozicija je „alfa i omega“ ovog projekta. U prvom krugu teksto-
va autor nas uvodi u radnju predstavljajući glavne likove i oslikavajući nji-
hove kontakte i relacije u maniru kratkog pregleda ili novinskog izvještaja;
drugi krug se, pod naslovom „Ljudi, ljudi“, „monografski“ koncentriše na
biografije i profile glavnih likova; treći ciklus sačinjavaju pojedinačni iskazi
ili monolozi desetine likova, dati u sklopu istrage (bilo novinarske, bilo poli-
cijske); zatim dolaze dvije kratke „reportaže“, kao uvod u feljtonistički kon-
cipirani segment pod naslovom „Ljubavne novele“ (gdje se posljednji, treći
tekst, „U traganju za iščezlim V“, organizuje kao neka vrsta dinamičnog ras-
pleta, dramski situiranog i sa „podijeljenim“ ulogama u vidu inicijala, bez
imena likova) – da bi se u funkciji epiloga na kraju prenijele „vijesti“, kao
kratki izvodi iz štampe (iz kojih ćemo tek saznati „ono najvažnije“, šta se na
kraju desilo s pojedinim likovima).

„Prislonjenost“ uz publicističke „izvore“ i sažetost, provokativnost,
sadržinska intrigantnost i formalna simlificiranost jezika štampe omogućuju
Marojeviću da se vrlo produktivno poigrava sa elementima literarizacije –
kako na leksičkom i sintaktičkom mikroplanu, tako i na stilističko-kompozi-
cionom makroplanu romanesknog teksta. Tako do izraza dolaze sažetost i
sugestivnost jezika, s mjerom korištena očuđenja i oduhovljenja iskaza (kao
neka vrsta metaforičko-simboličkih „začina“), kao i „montažerski“ zahvati u
kompoziciji – gdje se otvaraju brojne mogućnosti preraspodjele akcenata:
ponavljanja pojedinih sadržaja kroz promjenu vizure iz koje su viđeni („ra-
šomon-efekat“), sadržinsko ili smisaono-značenjsko nadograđivanje onog
što je u „prvom namazu“ teksta bilo propušteno ili samo nagoviješteno, od-
gađanje raspleta i epiloga kao faktor pojačavanja dramske napetosti, postup-
no profiliranje i artikuliranje likova (po principu – „ne dodaj priči ni karak-
terizaciji ništa unaprijed“), i napokon „krojenje“ kompozicionog mozaika
kao svojevrsnog rebusa, sa konstelacijom gradivnih elemenata u kojoj se ne
može odmah prepoznati konačna slika, odnosno forma „odijevnog predme-
ta“ na kojem autor, baškao krojač, sve vrijeme radi.

Stalna promjena vizure pripovjedačkog subjekta ne samo da omogu-
ćava veći nalaže autoru konstantno prikrivanje i ironiziranje vlastite „sve-
znajuće“ pozicije: uvijek se onome šta i kako određeni subjekt govori, odno-
sno izražava mora kao naspramni suprotni pol postaviti šta i kako on ne mo-
že kazati ni izraziti – pa tek onda u konstrukciji teksta tražiti novu vizuru,
novi ugao iz kojeg se to što „zasad nedostaje“ postepeno raskriva čitaocu.
Upravo je ta „nedorečenost“, i u sadržinskom i u semantičko-izražajnom
smislu, „Arijadnina nit“ kojom smo vođeni, postavljena vještom rukom di-
zajnera Marojevića, od početka do kraja teksta. Emocionalni i značenjski
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naboj što ga nose oni „najeksplozivniji“ sadržaji (epizoda ubistva bračnog
para Frost i ranjavanja njihove kćerke; epizoda ustaškog klanja zarobljenika
u autobusu; dramatičan put Unzihtbara i Monike; očitovanja sudbinske iro-
nije u epilogu teksta) biva najprije prividno smanjen i potisnut hladnim žur-
nalističkim jezikom izvještaja – da bi potom, „ponavljanjem teme“ iz neke
druge vizure ili samim kompozicijskim poentiranjem, bio naknadno odno-
sno posredno pojačan.

Ovakav pristup raskriva generalni negativan stav prema historiji kao
smetljištu (ideja, zabluda, predrasuda, niskih strasti, instinkta) – na „uređi-
vanju“ kojeg naknadno radimo kako bismo kao zajednica (skupnost, kolek-
tivni identitet) opravdali nepodopštine i zločinstva na kojima je, manje-više,
utemeljen svijet u kojem živimo i kako bismo pribavili za sebe i, jošviše, za
dolazeće naraštaje neophodnu dozu samopoštovanja (neophodnu da bi se
moglo rasti i da bi se moglo padati, i ubuduće, uvijek iznova, u začaranom
krugu posrtanja i stradanja).

Za Marojevića se većna osnovu iščitavanja romana „Šnit“ (pretpo-
stavljamo, naime, da ga čitalačka i kritička javnost u BiH tek sad upoznaje)
može reći da je slobodan i originalan stvaralac, izuzetan stilista i intelektua-
lac bez ikakvih ideoloških predrasuda; u našoj „postkataklizmičnoj“ tami
može se učiniti dragocjenom i sama pojava takvih ljudi na književnoj sceni,
koji mogu producirati književna djela u ovom duhu: čisto, precizno, nepre-
tenciozno, zanimljivo, duhovito – i, uza sve to, kritički nabrušeno.
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Ivan Despotović

SMRT ČITAOCA I PONEŠTO O ZAKONU
VEROVATNOĆE

(Sanje Ivić: Pseudonim, „Alma“, Beograd, 2008)

Neobična konceptualna proza Pseudonim, autorke Sanje Ivić, roman
što počinje pozivom na promociju istoimenog dela fiktivnog pisca i razvija
se nalik hepeningu u tekstu, virtuelno omeđenom prostoru „posećenom“ od
strane filozofskih aluzija i nas, čitalaca, koji otvorimo korice; ova knjiga
možda je najbolje okarakterisana samim svojim rečenicama: „Kafkijanski
zaplet sa beketovskim dijalogom – zameram što se sve odvija brzo! Ako je
krajnji cilj novela, onda je ritam podoban, međutim, ukoliko se radi o roma-
nu, bar ključni likovi bi trebalo da budu podrobnije opisani... kako sve to
hronološki definisati?“

Metafikcionalni zapis o pisanju smešten u nepoznatu budućnost s
očiglednom aluzijom na sadašnji trenutak (autori – čitaoci), ovaj roman da-
kle sam postaje sopstvena promocija, odnosno sama promocija izrasta u ro-
man, ta dva su ista stvar. Stroga pravila jednog apstraktnog, izmišljenog
„Kluba čitalaca“, navedena na početku, nalažu da svaki čitalac ima isti si-
stem vrednosti i slaže se po osnovnim pitanjima života i tumačenja tekstova,
sa jednom širokom čitalačkom zajednicom. Na taj način čitaoci se uče da ne
izlažu svoje subjektivno mišljenje. Takozvani „projekat prevazilaženja skep-
ticizma“ uvodi nas u svet „smrti čitaoca“, verovatno logično zamišljenog
kao posledica većotrcane sintagme „smrt autora“. Sledstveno tome i kao
odraz tako prihvaćenog stanja stvari, proza Sanje Ivićrazvija se preko zako-
na verovatnoće, slučajnog, kao dekonstrukcija svega subjektivnog, original-
nog pa samim tim i emotivnog, kao u izjavi jednog junaka pod pseudoni-
mom AtilaŠ:

„Pišite, zakon verovatnoće vam je danas naklonjeniji nego ikada
pre.“ Tako je većskoro izvesno da svako pisanje vodi objavljivanju, pisanje
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i objavljivanje, u apstraktnom svetu Pseudonima, ista su stvar. „Postoji
ogromna mogućnost podudarnosti, te bi se vaše, kako ih vi zovete, rečenice
– istovetne mogle skrivati i živeti u delima ništa manje vrednih autora nego
što ste vi.“

Forma blogovske rasprave ili četa takođe oblikuje ovu knjigu, a do-
bra metafora za primenjenu formu je misteriozna Ulica „C“, uvek prava, ko-
jom se stiže do svih odredišta u jednom fiktivnom gradu. Put koji vodi do
svih ciljeva verovatno je metafora i za (savremenu?) književnost ili svet.
Bitno je sredstvo a ne ciljevi.

Metafora je, inače, u „Klubu čitalaca“ zabranjena za korišćenje. Ne
sme se dakle izraziti nešto posebno; čitalac će otkriti nimalo romaneskni
svet – transparentnih istina i pojava. To romanu daje šarm dečje igre, kojoj
bismo nehotice pripisali nužnu primesu ironije, pomalo komediografski opis
zatečenog stanja stvari.

Na tragu Beketa, čitaoci i autori pod pseudonimima komuniciraju
kroz ovaj apstraktni roman-blog – bez stvarne komunikacije. Svako priča
svoju priču, pri čemu se i to dovodi u pitanje. Svačija priča pripoveda sva-
kog. Autorka koristi fiktivno da bi dokazala realno, na šta upozorava jedan
lik: „kreiranje čudovišta čije se potrebe moraju zadovoljiti na uštrb sopstve-
nih“.

Lik bez dokaza o svom postojanju, pod pseudonimom Prometej, juri-
će ka imaginarnom hotelu ne bi li ostao zabeležen u knjizi posetilaca „žureći
da se uverišda li o tebi postoji zapis u knjizi, ne mareći šta o tebi piše, samo
da na bilo koji način budešokarakterisan“. Ovo poslednje može se protuma-
čiti i kao sudbina savremenog teksta (i autora), kome je odbijeno postojanje,
tako postojano priznavano stvaraocima i delima prethodnih epoha. A pošto
delo tek kroz kritiku dobija stvarnost, ovo je verovatno i slika teksta koji va-
pi za kritičkom percepcijom.

„Sada je kasno za očajničke pokušaje zaustavljanja procesa, jer živi-
mo u beskraju koji je rezultat naše zamisli, pa nam se jednakom merom vra-
ća“, pisaće lik pod šifrom Odri. I odsustvo referencijalnosti je referencijal-
nost, i praznina u tekstu vrsta je teksta, dopuštena stvaralačkim konceptom.
Smrt subjekta i smrt čitaoca teme su kojima se bavi ova proza. To je ujedno
i najbolji razlog da je pročitate.
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Младен Гверо

ПОВРАТАК КОШАВЕ У БЕОГРАД

(Неда Ковачевић: Повратак кошаве у Београд, „Мали 
Немо“, Панчево, 2009)

Романом-дневником „ПОВРАТАК КОШАВЕ У БЕОГРАД”, про-
вођеним тринаест свежих и бурних година крајем 20. и почетком 21. 
века, кроз науку, музику, поезију и љубавне вратоломије које се сапли-
ћу уз свакодневни узаврели живот, као и повест самог Града, ауторка 
покушава да додирне истину, да избави Београд, неуморно трагајући за 
његовом душом, пред отвореном раном цвилећи, указује на његову по-
стојаност, њему приврженост. 

Стога се и поставља питање – ко је, или ко су главни јунаци ро-
мана, туце личности са Милошем, Димитријем, Јанком, Ксенијом и 
осталима, с једне, или је то сам Београд, с друге стране? Нека буде да 
је ово друго.

Деликатност одговора је и у томе да Београд чине његови жите-
љи, срећни и несрећни колико и сам Град, али и поносни што му при-
падају.

Дневничка структура романа усидрена је у плићаку ратних и по-
ратних година, у глибу из кога су југословенски народи више од деце-
није тешко извлачили удове да би направили било какав покрет. Сам 
Београд је трпео слична искушења. И више од тога јер је морао да пре-
трпи циклично бомбардовање и потврди ореол Града страдалника у ме-
тежу који се тешко може замислити, готово да га је лакше било прежи-
вети. По ко зна који пут, његови житељи, панично идући за својом суд-
бином, траже извор живота на различитим странама. Док један од јуна-
ка, Милош (Алфијери) у Италији добија свесрдну помоћ од професора 
Јанка Арсенијевића за свој дипломски рад „Српска књижевност у Тр-
сту”, други, Димитрије (Џез – слобода), супер талентован, као доброво-
љац одлази у ратни вртлог. (Милош Јанку: „Само да га чујете како рас-
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тура, а без дана музичке, нешто као, на пример, Пако Де Лусија. Само 
нека се жив и здрав врати оданде. Јанко: „Кога Димитрије има од поро-
дице?” Милош: „Кћерку, са бившом му у Холандији. Мајка и буразер у 
Канади…).“

Овај инсерт из романа готово аксиомски илуструје београдску 
породицу коју је компоновало ратно време. Наду не губећи, ова савре-
мена урбана прича за исходиштем трага кроз разне видове музике, пое-
зије и свих могућих преживљавања која покушавају да угледају зрак 
светлости који води до Београда.

Управо од Јанка Арсенијевића у Трсту дознајемо и прву инфор-
мацију о имену Београда које је, по белим кречњачким стенама, добио 
630. г. доласком Словена. Баш одатле почиње и део који се односи на 
сам Град, драгоцено штиво и за оне који га воле и за оне који га не по-
знају. То нису само пикантерије детаља у прецизно омеђеном времену, 
далеко је више од водича, то је поема о Београду коју би сваки његов 
житељ требао да зна. Да би га више разумео, па и волео и ценио.

Одатле, преплићући животну јурњаву са свакодневним сценама, 
ауторка брижљиво под лупу ставља свој Град, у густа чипкаста ткања 
врхом игле убада најситније детаље из историје Београда који читаоцу, 
понаособ Београђанину, отвара простор за прихват тако драгоцених да-
рова. Добрим делом кроз „београдски говор”, „вашарском железни-
цом” (трамвај на коње који је почео да саобраћа Београдом тачно 24. 
марта 1892), пут  нас води на Калемегдан – некад, затим пролазимо 
кроз хронику Кнез Михајлове улице (1867. пројектована), до Саборне 
цркве (први пут се звона огласила 1830), хотел „Москва” (у њу уграћен 
камен из Финске), на Теразије, показује палату „Албаније”, у цркву 
„Светог Марка”, на Врачар (На Ташмајдану Београђани Циганима да-
вали стара одела и живину, многима су Циганке врачале, па отуда и по-
тиче име Врачар.), у улицу „Булевар револуције” (најпре се звала „Ске-
ла код златног топа,” касније „Маркова”, па „Улица фишеклија”, те 
„Краља Александра Обреновића”), одатле „вашарском железницом” 
преваљујемо пут до базена „25 мај”, онда, клапарањем, до Дедиња и 
Пашиног брда, предах уз београдски бурек и, можете мислити, слађење 
у бомбонџијској радњи у „Гаврила Принципа”. Тако окрепљени наста-
вљамо пут Авале… 

Архитектура романа, смело замишљена кроз неколико нивоа, ре-
ализована је на разуђен начин. Бестрагија ратних година, која је јунаке 
затекла или одвела у туђину, као и бомбардовање самог Београда, про-
филисали су метеж у душама јунака романа тако да их ирационална 
формула живота води незнано куд, са крајњом надом да ће поново 
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угледати свој Град рођења и љубави. После кошаве, која се толико на-
гони да чак и бомбама разноси њихов Град, са погледом из туђине, бес-
помоћност и безнадежност постајали су несносни. Мисао, да је повра-
так кући највећа авантура досегла је врхунац савршенства у очајању.

„ПОВРАТАК КОШАВЕ У БЕОГРАД” треба читати као подсет-
ник, у осами. Да се пред собом постидимо колико о њему мало знамо, 
или да ишчитавањем прихватимо чудновате тајне Београда које ћемо 
са дивљењем моћи и другима да откријемо...
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Svetlana Kurćubić-Ružić

HOUSE OF ILLUSION

(Sonja Čabrić: House of Illusion. Evro – Giunti, Beograd, 2010)

Prvi roman Sonje Čabrić„House of Illusion“ je roman koji nas ne
ostavlja ravnodušnim pre svega zbog svoje neobične teme ali i zbog još
neobičnije i znalački vođene priče.

U jednom posunovraćenom vremenu i istom takvom svetu, junakinja
romana više od sedamnaest godina pokušava da preboli tragični gubitak se-
stre koju doživljava gotovo kao bliznakinju i da nekim sadržajem popuni i
osmisli sopstveni život koji se većgodinama, od tog sudbonosnog momenta,
ne može ni nazvati životom. Iskidana sećanja, potonuća u provalije sopstve-
nog bola, spoznanje necelovitosti sopstvenog bića i želja za osmišljavanjem
sopstvenog života gurnuli su junakinju u nepodnošljivu usamljenost, a onda
potom, i u jedan apsurdan i neshvatljiv svet toliko nalik ovom našem u ko-
me su sve duhovne vrednosti degradirane i u kome je otvoren prostor za
upliv virtuelnog. No u tom i takvom svetu, kao što se poput flešbekova u ju-
nakinjinoj svesti jave sećanja na doba kad je bila celovito i srećno biće, i
sumnja protkana snažnim osećanjem da prizori koje posmatra predstavljaju
samo kopiju negdašnjeg sveta, tako i u svesti čitalaca zaiskri misao da se u
svemu tome krije neki dublji, skriveniji smisao. Iskre tih misli javljaju se
kod čitaoca, veoma snažno, upravo u trenucima kad junakinja dobija simbo-
ličko ime Madona, a njen anđeo čuvar postaje Petar. Na taj način se pred na-
ma otvara jedna simbolički kodirana priča koja u svesti priziva onu novoza-
vetnu, te stoga jasno asocira na svet u kome sve vodi ka onom suštinskom i
najvažnijem putu – povratku. Osim toga, motivi fabričkog dimnjaka i vuka
aludiraju na čuvenu zbirku Otkrovenje Rastka Petrovića, nagoveštavajući da
je i ovaj roman svojevrsno otkrovenje i da je sav u težnji otkrivanja istine
ima liživota van ovog.

Dakle, poput jednog od junaka romana koji vodi raspravu o pitanju
šta jeste ašta nije književna tema i koju bi on lično odabrao, Sonja Čabrićse
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u svom romanu na jedan potpuno drugačiji način dotakla teme smrti i smisla
čovekovog postojanja, pokušavajući da odgovori na dosad, čini se, neposta-
vljeno pitanje u književnosti: u kom momentu i na koji način čovek na
onom svetu stiče svest o tome da je mrtav i da se put okončao dolaskom
pred onoga ko nas je i stvorio, pred onoga koji sve zna i pred kim ništa ne
ostaje skriveno. Skrivajući se iza lika jednog od svojih junaka, autor nam ot-
kriva da se smisao pisanja pre svega krije u stvaranju novih svetova, a ne u
preslikavanju realnog. Na taj način se pozicija modernog pisca približava
onoj iz doba romantizma: pisac je nalik Bogu jer je stvaralac, kreator jednog
novog sveta, no bez obzira što je takav svet plod iluzije, u njega se može po-
verovati. „Konstruiši makar sulud svet“, kaže junak romana, „ali da bude
dosledan u svojoj suludosti i ja ću poverovati u njega“. Poput slike u slici,
unutar romana nalazi se i jedan hipotetički roman kog stvara tzv. hipotetički
pisac, a u kome se opisuje smrt žene koja nije svesna šta se sa njom događa.
„Sve što se dalje s njom dešava“, kaže hipotetički pisac, „ona pokušava da
uklopi u sliku stvarnosti, sliku svog dotadašnjeg života. I prirodno, nastaje
haos!“. Poput ove hipotetičke junakinje, i glvna junakinja Lena intuitivno
oseća da se njen život odjednom premetnuo i dobio nekakav drugačiji obris
i ton koji je snažno drži u uverenju da je svaki od datih prizora svakodnevi-
ce samo kopija negdašnjeg sveta. Sve je isto a opet nešto nedostaje. Na taj
način autor nam šalje više nego opominjujuću poruku da je našsvet samo
kopija onoga u kome smo nekada bili ucelovljeni. S druge strane, filozofske
rasprave koje glavna junakinja vodi sa Petrom, od opominjuće poruke prera-
staju u gotovo apokaliptičnu viziju o usudu modernog čoveka koji se krije
upravo u tom produbljenom jazu između njega i Boga, u svakodnevnom
ubijanju Boga u sebi i ličnim postupcima koji su u potpunosti obojeni be-
smislom.
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Соња Чабрић

ДВА КЉ УЧА ЗА 
"НЕЉ УДСКУ КОМЕДИЈУ"

(Bojan Babić: Neljudska komedija. „Algoritam Media“, Beograd,
2010)

Први роман Бојана Бабића (до сада јавности познатог као писца 
кратких прича и поезије) носи необичан и интертекстуални насов: Не-
људска комедија, који у свести читалаца призива два велика имена 
светске књижевности – Дантеа и Балзака. То нас одмах наводи да се за-
питамо на који начин су ова два велика писца присутна у Бабићевом 
делу. 

Пишући Божанствену комедију, Данте је настојао да у духу 
своје епохе прикаже онострани свет (пакла, чистилишта и раја), као и 
човековог духовног бића суоченог са тим метафизичким светом. С дру-
ге стране, пет векова касније, Балзак у свом обимном делу названом 
Људска комедија приказује друштвену стварност свога доба кроз коју 
пролази читава галерија јунака-типова. На занимљив и потпуно нов на-
чин, уводећи тип контепмлативног (анти)јунака и поигравајући се број-
ним жанровима (оним архаичним: бајке, бајалице, али и посве савреме-
ним: синопсиса, програма политичких странака, манифеста итд.), Бојан 
Бабић у Нељудској комедији даје необични спој Балзаковог и Дантео-
вог света, тј. друштвене и метафизичке стварности.

Та дуалистичка природа света (физички и метафизички) и чове-
ковог бића (телесно и духовно) наговештена је већ на првим страница-
ма романа бајком о два брата близанца од којих један припада овом 
свету, а други свету у језеру, што на језику бајке значи – доњем свету. 
Поступак удвајања се даље наставља кроз причу о јунаку-писцу Стефа-
ну Стефановићу (удвојено име!) у чијем телу се налази закржљали брат 
близанац, претворен у тумор театром. И као што у бајци коју је у де-
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тињству Стефан слушао од своје бабе, брат из горњег света покушава 
да (због девојке) убије брата из доњег света (у који јунак силази како 
би победио аждају – читати: смрт), да би сам био савладан и убијен од 
стране брата (аждајиног посинка) који неопажено заузима братовљево 
место у горњем свету, тако и у (литерарно) реалном свету романа глав-
ни јунак покушава да уклони из свог тела брата/театром-а (да победи 
смрт), али на крају, схватамо, тумор побеђује, тј. брат близанац надја-
чава и убија јунака. Тренутак преласка брата победника из доњег у гор-
њи свет на нивоу „реалне“ приче одвија се у поглављу насловљеном 
„Данте, Вијон, рачун молим“ у коме се јунаков двојник суптилно прео-
браћа у главног јунака – Стефана Стефановића, те се ово поглавље мо-
же назвати преломним или, још боље, огледалским, јер управо у њему 
јунак умире, прелазећи из овог у онај свет, који је према овом поста-
вљен као свет у огледалу.

Како роман одмиче и удвајање главног јунака се наставља (Сте-
фан среће себе најпре у ресторану, а затим и на ратишту), све више 
стичемо утисак да је пред нама један солипсистички свет настао у све-
сти, на крају схватамо, умирућег, јунака. Попут Смеђег Петра (јунака 
истоимене приповетке Растка Петровића), и Бабићев јунак поседује ви-
соку моћ идентификације. „Мислио је о себи као о другима. Замишљао 
је себе као оронулу сељанку која никада није отишла даље од суседног 
села, као жену која је управо сазнала да после овог абортуса никада ви-
ше неће моћи да добије дете. (...) Замишљао је себе као другост, као не-
мог сведока свега, као непоуздано сведочење о једном времену и про-
стору, као бескућника по избору, као ловину у мутном, као бабу нари-
качу, прекланог овна, муву што се слади свежом балегом, као још јед-
ну у гомили теорија које ће помоћи хришћанству да се одржи и у вре-
мену науке и технологије, као жабокречину, вековима недирнут муљ 
под жабокречином, као неку небитну годину себе је замишљао, на при-
мер 909. годину нове ере, као траг сопственог корака, као квар аутомо-
била, као песника епигона својих савременика, као глупу новогодишњу 
јелку, као пса, као покварену мишоловку, као...“ списак се ту нагло 
прекида, али је сасвим довољно дуг да схватимо да је пред нама читав 
један свет настао у глави главног (а заправо и јединог) јунака. И заиста, 
већина ових фиктивних јунака јављају се у роману: Стефанова баба 
(оронула сељанка), група сквотера (бескућници по избору), Мери (же-
на која абортира), људи из Политбироа (ловци у мутном). Сви они ску-
па чине један фатаморганични / алтернативни свет који креира умиру-
ћи болесник последњим атомима свести.
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Ако употребимо овај кључ да бисмо расветлили значењски ниво 
романа, онда сусрет између Стефана и мртвих писаца – Дантеа и Вијо-
на –  губи фантастичну димензију. Јунак Дантеа среће у клубу који но-
си (семантички оптерећен) назив „Underworld“, дакле, доњи свет, што 
нам транспарентно најављује да пред нама више није физички „живи“ 
јунак (ако смемо било ког књижевног јунака назвати живим!), већ јуна-
ково духовно биће, које након физичке смрти, одлази у доњи свет и та-
мо сусреће још једног мртвог писца – Дантеа. Доњи свет се и експли-
цитно именује као пакао („Напољу је топло, али у овој рупи ... пакао“), 
и представљен је као ноћни клуб / стриптиз бар где „у црно обучене 
цуре, са поцепаним мрежастим чарапама и чизмама дебелог ђона које 
сежу до колена, тару своја мршава тела о шипке“. Дакле, пред нама је 
савремена визија пакла, а не класична / дантеовска, која се савршено 
уклапа у слику наше стварности. Речи песме које се чују у бару-паклу, 
такође експлицитно објављују да читалац сада има посла са описом 
живота након смрти:

„Another world to greet
life now ends“.

У разговору са Дантеом, јунак ће објаснити значење наведених стихо-
ва: „Како да ти кажем... лирски и хевиметалски субјект прониче у по-
нор колективног и индивидуалног пакла. Махнито кружи по непозна-
том свету мрака и тражи нешто у шта ће да верује, али не налази. Сле-
ди смрт.“ Овај исказ се може применити и на самог јунака, Стефана 
Стефановића. Он је тај који прониче у понор колективног пакла (рата 
на Косову, предизборне комедије), као и оног индивидуалног (суочење 
са неизлечивом болешћу и смрћу). Током читавог романа он тражи не-
што у шта ће веровати (Данте га смешта у Лимб – место у коме се муче 
душе неверника), али не налази. И на крају, схватамо, он је тај који 
умире („Ни будилник мобилног телефона није успео да пробуди паци-
јента Стефановића и да га подсети да је време за контролу на којој би 
му рекли да се изгледа канцер проширио на његове лимфне чворове и 
да ће морати на још једну операцију, а затим и на врло трауматичне те-
рапије“). 

Овакво тумачење дела налази потврду у још једном експлицит-
ном исказу из поглавља „Епилог, ватра, Шалитра“ у ком јунак говори о 
свом раном одбаченом роману „Шалитра“: „Стефанова, тада још лага-
на духовитост, није се могла задовољити једноставном фабулом, па је 
он (...) удвостручио радњу, дао јој две димензије: реалистичку и фанта-
стичну (...). Оно што је у том, несуђеном роману било доминантно, ди-
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ректно исприповедано, оно што се могло назвати 'животом', или лите-
рарном реалношћу, како је радња одмицала, испостављало се као фан-
тастично, док је оно секундарно, оно што је написано из друге руке, та 
литература на квадрат, с намером било до врха испуњено реалијама“. 
Овај модел неоствареног романа „Шалитра“ може се пресликати и на 
структуру Нељудске комедије, чија је фабула такође удвостручена (по-
ступак удвајања доследно се спроводи кроз цео роман: од удвајања ју-
нака, преко удвојених светова, до удвајања радње), дата у две димензи-
је: реалистичке (сазнање да јунак болује од рака, његов рад у Политби-
роу, упознавање девојке Мери, живот сквотерске групе, рат на Косову) 
и фантастичне (бајка о два брата близанца, фантазморгија о стадиону у 
Пули препуном Азијата, сусрет са двојником у ресторану, сусрет са 
Дантеом и Вијоном). И у Нељудској комедији се реални слој, како рад-
ња одмиче, неосетно премеће у фантастични (оно што смо доживљава-
ли као реално, на крају романа се испоставља да је само халуцинација 
умирућег јунака), док фантастични слој постаје реалан (онострано до-
бија статус стварног).

Последње поглавље романа „Напомена аутора“ отвара још јед-
ну, посве нову могућност тумачења, тј. доноси нам још један кључ за 
одгонетање смисла. (Коментаришући јунакову фантазморгију о Азијат-
ском култу личности на стадиону у Пули, аутор каже: „Надриалегорич-
ни сиже (...) оставља простора само за неколико кључева, недовољно 
различитих тумачења“. Овај исказ наговештава да је аутору стало да 
осмисли вишестепено кодирану причу која ће имати више различитих 
кључева тумачења, те се може назвати и аутопоетичким исказом.) Го-
ворећи о свом јунаку Стефану Стефановићу, аутор га доводи у везу са 
истоименим писцем драме „Смрт Уроша V“, који је живео почетком 
19. века: „(...) у мени се појавио наговештај жеље да напишем причу о 
њему, причу која ће га преместити из деветнаестог века у неко друго 
време (наше време – С.Ч.), у безвреме (смрт – С.Ч), или блиску будућ-
ност, да покушам у ту причу да инкорпорирам и драму (поглавље 
„Цензура, слепстик“ заиста доноси текст драме чија је радња смештена 
на ратом захваћеном Косову – С. Ч.) коју би он као старац написао о 
будућем свету. Замислите, пишете футуристички роман о почетку два-
десетпрвог века из перспективе неког ко живи на почетку деветнаестог 
– није незанимљива могућност“. Дакле, пред нама се отвара још једна 
могућност тумачења. Нељудска комедија би могла бити футуристички 
роман о почетку 21. века из перспективе јунака с почетка 19. века, да-
кле текст који јунак пише. (У том случају наслов романа добија још 
једну нову димензију. Поред алузије на ратна дешавања, на предизбор-
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ни циркус, као и наговештаја да романом није обухваћен овај – људски 
– свет, Нељудска комедија постаје још и комедија о књижевним јуна-
цима). Наравно, Бабић алудира на омиљени постмодернистички посту-
пак у коме се јунак романа премеће у његовог творца, али се не задр-
жава на њему, већ одлази корак даље, негирајући га: „То је била једна 
од оних идеја која је одбачена и пре свог прецизирања, још онако мут-
на, плазматична, још недостојна имена, фетус угњечен нестручном и 
нелегалном методом абортуса – оклагијом по стомаку из све снаге, а 
роман који сте управо прочитали са претходно наведеном и олако ба-
ченом идејом нема скоро никакве везе.“ На тај начин се аутор дистан-
цира од постмодернистичке игривости, затварања у литературу. И заи-
ста, роман Нељудска комедија  представља оштар искорак „из летера-
туре у живот, из поезије у историју“. Креирајући јунак који од неоства-
реног песника постаје писац програма политичких странака, који зако-
рачује у блато политичког маркетинга, и на тај начин прави искорак из 
литературе у историју, Бабић опомиње да књижевност не сме бити са-
мо игра, затворена у себе саму, већ да мора узети активно учешће у 
друштвеном животу.  

Но, без обзира на то који од понуђених кључева прихватили, као 
главна тема романа остаје тема смрти, односно тема суочења савреме-
ног човека са сопственим крајем. Ову тему, служећи се Бабићевим по-
ступком, можемо представити и у виду неједначине: уколико у 31-ој 
години живота човек сазна да је болестан од неизлечиве болести, и 
уколико је атеиста, како ће прихватити сопствену смрт?
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Слободан Ракитић

МОНОДРАМА КАО ПРИЧА И ПРИЧА КАО 
МОНОДРАМА

(Радослав Тилгер: Да су мене питали. „Алма”, Београд, 
2009)

Нову књигу сатиричних и хумористичких текстова Радослава 
Тилгера, под срећно нађеним насловом Да су мене питали, чини једна 
монодрама, десет обимом неједнаких поглавља, и седамнаест прича, 
написаних у првом лицу које такође, свака понаособ, имају монодрам-
ски облик. Седамнаест казивања, заједно са монодрамом делују као 
особен мали роман, из два дела, јединствена и тематски и обликовано. 
Тилгерова монодрама има све одлике динамичне сатиричне приче, а 
приче имају својства монодраме.

Први део књиге, монодрама „Да су мене питали”, замишљен је 
као „идејни пројекат” једног типичног „јунака нашег доба”, односно, 
антијунака и митомана који је убеђен да једино он има право „решење” 
за све проблеме, не само наше него и светске. Све је у Тилгеровој мо-
нодрами у знаку рефрена „Да су мене питали”. Његов „јунак” казује, 
пред замишљеним аудиторијем, да би наша невесела стварност била, 
наравно, сасвим другачија и просперитетнија само да су њега питали за 
решење. Тилгер је на духовит начин не само у монодрами него и у при-
чама дао својеврсну анатомију једног менталитета, премда његова са-
тира истовремено има и појединачну и општу, и локалну и универзал-
ну критичку визуру.

Тилгерова монодрама „Да су мене питали” садржи низ иронич-
них и хуморних „савета” главног „јунака” који је уобразио да зна реше-
ње за све могуће проблеме. Наравно да је пишчево критичко виђење у 
монодрами дато кроз искривљено, најчешће изломљено огледало, па су 
и лица у њему искривљена, почев од главног драмског „јунака” до 
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оних којима се он обраћа. Реално је доведено до фантастике, а фанта-
стика до стварности. За такву слику не треба кривити ни огледало ни 
писца. Када кажемо да је Тилгеров „јунак” митоман, онда имамо у ви-
ду његову аутобиографију; он је, по сопственим речима, највећи свет-
ски обавештајац, сарадник међународних тајних служби, блиски прија-
тељ највећих владара света, краљева и краљица, најславнијих глумаца 
и глумица; он је главни „пројектант” срећне будућности, не само наше 
него и светске; он је чак и самог „Старог”, како именује свог најближег 
сарадника Ј. Б. Тита, довео до Свете столице и самог папе.

Свако поглавље у монодрами представља по један „пројекат” 
Тилгеровог „јунака”: за градску чистоћу, за економску кризу, за пензи-
онере, за просјаке, за политичаре, за сваког грађанина понаособ. Нико 
други не може што може он.

Други део књиге „Да су мене питали“ комплементаран је првом 
и у тематском је јединству са њим. Горак је Тилгеров хумор, ако би се
могао назвати хумором. Пре би се од њега могло загрцнути, наљутити, 
него се насмејати или се развеселити. Но Тилгерова намера и није да 
засмеје, није да орасположи. Његов „јунак” и у другом делу књиге има 
улогу свевидећег, свезнајућег, „саветника” за сва питања: политичка, 
економска, финансијска, државна, национална, страначка, медијска, 
скупштинска, културна, књижевна, песничка, еколошка.

Функција иронично-сатиричног и критичког исказа Радослава 
Тилгера, како у монодрами тако и у причама, које се међусобно допу-
њују, јесте да на пародијски начин прикаже нашу свакодневну ствар-
ност у свим њеним облицима и са свим њеним лицима. „Да су мене пи-
тали“ је критичко-сатирична књига о нама и о нашем времену, али и 
аутокритичка и аутоиронична. Тилгер не ретко полази од стварних до-
гађаја и препознатљивих личности, што не умањује сугестивност њего-
ве сатире. Он уме да направи заокрет, тако значајан за природу сатире. 
Парадигматска је прича о калаузу, који је фамозни Ј. Б. Тито однео са 
собом у гроб, а није пре тога никоме открио како ући у Европску Уни-
ју. Управо ту тајну (односно калауз) није Броз открио ни свом „најбли-
жем сараднику”, ,,јунаку” Тилгерове сатиричне књиге Да су мене пита-
ли и „пројектанту” још једне „наше светле будућности”. Тилгер је у 
својој сатири дао виртуелни портрет једног ововременог домаћег Мин-
хаузена и ненадмашног митомана.
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Raša Popov

ZLI ILI DOBRI DUSI?

(Pavle Teofilović: Tehno vilajet. „Alma“, Beograd, 2009)

Eteričan je i treperav svet po kome gaze lica u bajci Pavla Teofilovi-
ća „Tehno vilajet“. Ta se lica začinju u našoj datoj realnosti, ali vrlo brzo
ona otkrivaju čudesni prolaz ka jednom zamišljenom svetu, koji je u osnovi
vilinski.

Vilinskim svetom vladaju sve spravice elektronske tehnologije. Po
vilama to je „vilajet“, a po gedžetima elektronsko-računarske manipulacije
obeležen je oznakom „tehno“.

U tehno vilajetu prvo, dugotrajno zbivanje je susretanje sa sve novi-
jim i novijim informacijama, sa sve novijim i novijim ličnostima. Te ličnosti
naprosto vrcaju i iskrsavaju, zakratko plamsaju i odmah nestaju. Tako doži-
vljava svet čovek koji je napustio naše realno nam dato okruženje da uroni u
sablasno treperenje virtuelne stvarnosti.

Tamo u virtuelnoj stvarnosti ništa onamošnja bića ne obavezuje i ne
zadržava samim tim što su opredeljena kao vilo-stvarnosna. Prolazićemo
kroz gustu travu virtuelnog sveta okićeni novim čulnim organima – mobil-
nim, koji kao da nam je izrastao na ušima; laptopom, koji nam se gnezdi u
krilu umesto kućnih mezimaca... To će sve biti posledica možda žalosno ne-
prirodne činjenice da „u paralelnom mitosvetu oko nas nalazi se, donedavno
ilegalan, tehno vilajet! Odeljenje vilenjaka koji usavršavaju tehnologiju, s
krajnjim ciljem da nam je nametnu...“

To što će biti nametnuto nezadrživo je i nametnuće se svima bez raz-
like. Čitav narod će se preoblikovati i transformisati u virtuelna „lelujava
obličja“. Srećemo se sa novim faustovskim sindromom. Pavle Teofilović
nam neće odmah pokazati infernalni karakter novog humanizma. Mi neće-
mo odmah saznati čime smo platili sotoni svoje nove moći...

Ali, kad ova neobična i meni sasvim indiferentna bića dostignu svoj
nivo utopije, saznaćemo od pripovedača da su ona neka vrsta novih vegeta-
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rijanaca. Da ne bi ozleđivala živa bića od krvi i mesa, ona su se svojim vi-
linskim čudom snabdela svud prisutnim farmama vilokondi.

Vilokonde su anakonde tog vrlog novog sveta i glavna su hrana svih
vilinskih i poluvilinskih bića. A poluvilinska bića postaju svi oni koji se ne-
hajno drznu da uđu u transcendenciju tehno vilajeta.

To je krajnji plod imaginacije ovog tehno-vilinskog bajkopisca:
– Kad ogladniš, samo se sagneši kao spore zečeve hvatašvilokonde.

Ali one nisu zečevi. Zeka iz ove futurističke bajke je od zmijskog mesa! Ti
mu otfikarišglavu, ali sagrešenja nema, jer životinji odmah na preseku vrata
izbija rep i izrasta celo novo telo. Vilokonde žive i dalje, iako se svi žitelji
tehno vilajeta hrane njihovim zmijskim mesom.

Posle mane nebeske koja je škropila glave Mojsijevog naroda izgu-
bljenog u pustinji, inventori tehnološke epohe stvoriće samorastuću, regene-
rativnu zmijsku hranu.

Pred nas se prirodno postavlja pitanje: koji je krajnji nauk ove para-
bole? Nova tehnologija koja se svim svojim oštricama usmerila na bolećivu
i pahuljastu čovekovu žlezdu mozak do te je mere dalekosežna i svudpro-
dorna da se moramo suočiti sa jošnedovoljno izvesnom dilemom: Jesu li to
zli dusi, je li to demon Legeon ponovo izašao iz krda svinja podavljenih u
jezeru, ili su to dobri dusi?

Pavle Teofilovićnas za svaki slučaj opominje: vilinski tehno vilajet
možda vodi transformaciji i samih osnova prirode (stvaranjem „humane“ re-
generativne zmijske hrane i nestajanjem očeva sa pozornice života)... A mo-
žda će čovekov ozarujući duh vratiti potomcima očeve...

Nije svejedno kuda vodi stravična kompjuterska i telekomunikaciona
tehnologija. Hoće li nove vile koje nju stvaraju biti dostojne drevnih naših
vila sa MiročPlanine ili Rumije, ili će one biti samo sekundarni, otpadni, ra-
zarajući izbljuvak prirode?

Ne možešse navesti na okean elektronske revolucije moždane i in-
formacione sfere a da te pitanja o sudbini ljudskog roda ne kopkaju. Svaki
dalji, sad većminijaturizovani prodor mobilnih telefona u čovekove uši i lu-
banju može da označi prelazak bespovratne crte u evoluciji. Tome vežbanju
upitnosti služi bajka „Tehno vilajet“.

Pri tom ne bojim se ja mobilnog telefona, on je isti kao i stari Belov
izum, nego se bojim lakomislenosti ljudi pred novom tehnologijom. Pavle
Teofilovićkaže „Kakav narod, takve im i vile!“ Kakvi smo mi ljudi, takva
će nam biti i tehnologija. Ako smo neumereni i pohotni, i naša će tehnologi-
ja bili balast a ne pomagalo.
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Bojan Bogdanović

PRIČE KOJE SU NEDOSTAJALE

(Adnadin Jašarević: Kuća bez prozora, „Zalihica“, Sarajevo,
2009)

Neophodno je sagraditi novi svijet, onaj koji bi mogao
sadržavati mnoge svijetove, koji bi mogli sadržavati sve
svijetove...

Potkomandant Markos, vođa zapatističke
nacionalno-oslobodilačke vojske

Svijet u kome živimo neiscrpan je melting-pot beskrajnih mogućno-
sti. Stvarnost koja nam se dešava, samo je jedna od beskonačnih varijanti na
slici Velikog Igrača. Moguća je, pa i jošvjerovatnija, zaigranost naših vla-
stitih sinapsi, čija se promiskuitetna priroda magično ostvaruje pod okriljem
starog šizofreničnog boga Hypnosa.

La vida es sueno, kaže španski pjesnik. I vice versa, varira na zadatu
temu našautor: San je život! U tom smislu – Pjesniku je sve dozvoljeno, pa
i posumnjati u realitet priče (contradictio in adjecto) Poa, Melvila, Stokera,
Šelijeve... a zatim ga nadograditi/usmjeriti u potpuno neočekivanom pravcu,
principom – šta bi bilo, kad bi bilo...?

– Kada bi, umjesto pod morem, Mobi Dik vrebao pod ustalasanom
crnicom zemljom, a ludo uporni Ahab ga i tu pronašao i priveo moru, njego-
vom/svome jedinom poznaniju...

– Kada bi strašni Minotaur, umjesto metaforično podvojene mitolo-
ške zvijeri, personifikovao znanje, početak i kraj, bezvremeni entitet koji
sve zna i pamti sve što se dešavalo, od Utnapištima preko Ašure Mazde, pa
do dana današnjih. Onaj koji može materijalizovati Levijatana i Behemota i
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pridružiti im se u trojstvu Božijih zvijeri, tih čarobnih riječi što jesu suština
čovjeka, Božijeg djeteta...

U maštovitoj lepezi književnih junaka usmjerenih prema hipotetič-
nim (paralelnim?) budućnostima, kojima se inače, čak i u „otkačenoj“ fanta-
stici, rijetko ide, a koje bi i sam Embrouz Birs nazvao „snovima ludog filo-
zofa“, u ovoj knjizi našli su se i Prometej i Robinzon, Poov gavran, zatim
veseli duo iz La Manče, onda Herkul Poaro, vlasnik malih sivih ćelija, Fro-
do Begins, prstenonosac i anti-Faust (kako ga naziva autor priče)...

Po jednoj Aristotelovoj ideji, oživljavajući tuđe poetizovano isku-
stvo, pjesnik priziva prošlost koja je budućnost. Jer, ako se imitativnom re-
produkcijom ponovo stvaraju prauzori, slika je most koji želja postavlja iz-
među čovjeka i stvarnosti. I onda nije nikakvo čudo tvrdnja, da je pjesnik –
dijete koje pušta na volju svojim najdubljim i najprirodnijim težnjama, pro-
fesionalni imitator. S tim što imitacija postaje originalna kreacija.

Posmatrajući događaje na njihovim različitim nivoima, autor, koji je
u ovom slučaju „filozof sa osjećanjem za psihološko i poetsko“, uočava
manjkavost datih konstanti u svojoj mladalačkoj lektiri, te upućuje čitaoca
na moguće/željene pravce dešavanja. Iznenađujućom fleksibilnošću imagi-
nacije on vješto dozira reduciranje nekih detalja, izbjegavajući tako višak
kazivanja, što je inače uobičajen prigovor ovom žanru. Lepršavo pripovije-
danje ni u jednom trenutku ne zaprijeti zadatoj fabulativnoj supstanci. Na
svima nam poznatoj matrici dragih priča iz mladosti, ostali su noseći ele-
menti, uz čiju pomoćprepoznajemo autentični ambijent – pretekst, na koji
onda biva dodat imaginativni implant. Dakle, tehnika koja bi se mogla svesti
pod fantazmički konstruktivizam.

Izuzetno kreativnom, čak elegantnom nadgradnjom većpoznatih
obrazaca (ukoliko se na terenu fikcije uopšte može govoriti o nekim obrasci-
ma),čitalac neosjetno biva naveden na preispitivanje književnih, društvenih,
psiholoških, pa i vlastitih datosti, što ga logično odvodi na zaumne, imagi-
nativne izlete.

Osim većpomenute inovativnosti, uočljiv kvalitet je besprijekoran,
čak elegantan pripovijedački stil, što je dosta rijetka pojava u ovoj književ-
noj vrsti. Jezička supstanca iz koje su priče rađene izaziva osjećaj maniri-
zma, onog pozitivnog, i što je najvjerovatnije, vješto planiranog efekta.

Da bi priča bila interesantnija, očito je da ovaj autor nema problem sa
onom vječnom Frojdovskom dilemom: eskapizam ili ne? On je evidentno na
liniji zagovornika književne fikcije (u ovom slučaju je fikcija na fikciju) kao
bjekstva od svakodnevnog sivila svijeta. Time potvrđuje Frojdovo zagovara-
nje književnosti na eskapističkoj osnovi, kao nužnu sublimaciju frustriranog
pisca-sanjara, koji nesebično stvara sanjarije i za nas ostale.
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Svako čitanje je psihoanalitičko dekodiranje, ne samo teksta, nego
kroz njega i samoga autora, a onda i sociopolitičkog i sociofilozofskog kon-
teksta u kome je radio ono što je radio. Po toj logici, naravno, tek pisanje je-
ste suštinsko dekodiranje, ali ovaj put introspektivno-ekstraspektivno, što
znači sučeljavanje sa sobom (voljnim ili ne), i podvrgavanje okamina uvrije-
ženih u simbolu i mitu, u svakoj priči ponaosob, onom hipotetičnom. I sve
to uz maksimalni lux interior, i svu onu tminu i sjenu poetske duše, iz koje
vrebaju čudni ishodi.

– Šta ja hoću? Ništa. Da to kažem. I da ti to primišk znanju.
Većje bilo takvih pokušaja s moje strane, i zato znam da to nije moguće...

(Ovo pismo Elze Aragonu... Aragornu?, moglo bi biti sasvim od-
govaruća poslanica A. J. čitaocu, a istovremeno, rezignacija i pokušaj poja-
šnjenja vlastitog književnog putešestvija).

Fantastičke proze sabrane u „Kući bez prozora“ definitivno profilira-
ju A. Jašarevića kao majstora fantastike i fantazmagoričnog. Talenat u ovom
prilično deficitarnom žanru, autor je iskazao i kao pisac, utemeljitelj i glavni
i odgovorni urednik „Prometeja“, prvog bosanskog almanaha za fantastiku,
kao i autor brojnih fantastičkih tabli stripa.

Jašarevićeva pripovijedačka vizura je oštra, bez imalo fabularnog
pretjerivanja i raspričanosti, te je usredsređenost pripovijedanja upravo onaj
momenat na koji treba obratiti pažnju. Oneobičavanje je osobina fantastike,
ali je ono ovdje postavljeno na glavu tako što je namjerno izbjegnuta, ovoj
vrsti svojstvena, narativna struktura, a na račun forsiranja arhaizovane preci-
oznosti. Književne i teorijske matrice gurnute su u drugi plan jednom, na pr-
vi pogled, haotičnom strategijom pripovijedanja, da bi se negdje na kraju (ili
nedugo poslije čitanja) hijerarhijski poredak pročitanog uspostavio sam od
sebe, a razriješenje (baškao kod A. Kristi) stiglo vještim poentiranjem.

Ono što bi se moglo zamjeriti, izvjesna je fluidnost likova koji se na-
ziru kroz „zatamnjenu blendu“, maglovito. Autor se vjerovatno oslanja na
učitanost onih za koje piše, pa tako ne osjeća potrebu za bilo kakvim, pa čak
i neophodnim, eksplikacijama. Na kraju, čitanje ipak završavam sa jakim
osjećanjem usklađenosti i preciznog odabira priča, na prvi pogled nespojivih
po bilo kojoj logici ili književno-teorijskoj praksi (pa i fantastičkoj), u istu
ravan, odnosno knjigu.

Time sam se, mislim, primakao onoj Paskalovoj ideji o simetriji, koja
se osjeća ili podrazumijeva, a o kojoj se govori samo kad je nema. Sudbine
stanovnika „Kuće bez prozora“ teško da se mogu se ukrstiti na bilo koji na-
čin, osim poetskom imaginacijom.
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U ovom „slučaju“, to je fluidno osjećanje neizbježnosti sudbine, ko-
je, kao lajtmotiv, provijava kroz sve radnje i misli stanovnika „Kuće“, vezu-
jući ih u zajedničkoj misiji potrage za „Zlatnim runom“, odnosno postizanju
mjere/simetrije u prihvatanju neminivnog, na samim temeljima svoga bića.
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Svetlana Stanković

ANTIDEMANTI

(Dejan Bogojević: Antidemanti. „Šumadijske metafore” –
Biblioteka grada Beograda – Biblioteka „Despot Stefan

Lazarević”, Mladenovac – Beograd – Mladenovac, 20103)

Većdeceniju i po kako stvaralaštvo književnika, kritičara, pesnika,
slikara, antologičara Dejana Bogojevića izaziva pažnju i intelektualnu (i onu
drugu) radoznalost domaće javnosti, a koji je svojim delima prisutan i u ino-
stranstvu i koji uzburkava sve one sredine koje su nenaviknute na originalni,
avangardni, a ipak i tradicijom obojen način stvaranja i kreativnog bitisanja.

Potrebno je da se uzrasta: intelektualno, duhovno i metodološki da bi
se moglo saslušati, videti i na pravi način razumeti ono što, svojom original-
nom pojavom, ne negirajući prethodna pregnuća i izraze, pravce i rodove,
većih kreativno sublimirajući, lomeći kroz osobenu i neponovljivu prizmu
ličnog duhovno – kreativnog rukopisa, nudi ovaj umetnik.

Ova knjiga je prototip novog načina izražavanja i potrebe saopštava-
nja novosti i novih dometa iz piščeve „radionice duše”: iako se prepliću poe-
zija, proza, strip, slike, signalističko – zenitistička dela, knjiga nije kolažno-
mozaičkog tipa.

Ona je (i to je to čudo i novo) dnevničko-romaneskno delo, pomere-
nih i izlomljenih koordinata, nanovo sklopljenih unutrašnjim ritmom i dina-
mikom.

To se oseti po „dahu” koji književnik „uzima”: kratki poetsko – hai-
ku „dah” za onošto se želi sažeti, kao i spremnost na dužu proznu formu ka-
da oseti da se „to htelo” reći na baštaj način.

Ono što je htelo u sliku, crtež– naslikalo se... Uramljena belina –
potpisana je sa: „bela put bajke” sublimirajući sav kolorit mašte onako kako
bela boja sadrži sve boje. A svaki će čitalac svoj zrak lucidnog svetla prelo-
miti u spektar – sopstveni.
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Ovo je poetsko-slikovna, dubinska šema „romana”, samo što je priča
– u priči i načinu pričanja.

U prvom izdanju ove knjige, pisac pogovora Ilija Bakić, blago iro-
nično, a zapravo retorički se pita, dečjom radoznalašću zrelog erudite: „Šta
mu dođe ANTIDEMANTI”? Dođe mu rod, novi književni rod! Rod (novo)
rođeni!

Ili bar novi pravac. Jer se knjiga organski drži kohezivnom snagom,
unutrašnjom (samo) konstrukcijom i otud ANTIDEMANTI – kada se oče-
kuje da naredni žanr ili stav potre ili negira prethodno iskazano – on ga
svojom različitošću u formi, iskazu i sadržini – skladno dopunjava pronala-
zeći skrivenu kopču opšte povezanosti.

Ta koherentnost, stalna pažnja i iznenađenje čine ovo delo kompakt-
nim i koherentnim a bitno ga definiše i „asortiman/arsenal preobražene sin-
takse” (Radomir Mićunović).

„Neoavangardni lirik”, „majstor fonemskih igara”, „najveći bulije-
vac svekolike srpske poezije” neke su od sintagmi – definicija kojima je
književnik i književni kritičar Dušan Stojkovićdefinisao i determinisao delo
Dejana Bogojevića.

Možemo slobodno reći da ćemo jednog dana Evropi ponosno poka-
zati delo ovog stvaraoca koji nije nepoznat i inostranim umetničkim krugo-
vima, pokazujući i dokazujući time (i jošmnogo čime iz korpusa original-
nog stvaralaštva ovdašnjeg kreativnog sveta) da je ovde duh kreativnog biti-
sanja bio itekako živ uprkos svemu, dok je domaću i pažnju te iste Evrope
zaokupljao efemerni sloj dnevno-političko prolaznih, propadnjivih pojava.
Izgubilo se mnogo vremena za prave susrete i događaje, ali se nadamo da se
dobilo na drugoj strani (stvar dijalektike), time što su se jasno iskristalisali
neki pravci, fenomeni, a prave, trajne vrednosti uzdigle, nažalost po ne ma-
loj ceni, iznad prizemnog bitisanja, koje je diktirano po inerciji mase.

Zato i možemo reći da se posle postmodernizma, kristališe nova (sta-
ra) epoha (pravac); možemo ga definisati, recimo: jedan čovek – jedan pra-
vac.Što je i pošteno, u krajnjem slučaju, bašzbog onog trena kada se stvara-
lac nađe s belinom licem u lice i kada je jedino čudesni dar i tajna stvaranja
ono što stoji između, ali i što na paradoksalan način spaja ta dva lica i lika,
čineći vidljivim i jedno i drugo i što jedno drugom daje odraz, obris i lik.
„ANTIDEMANTI” to potvrđuje etimološki i empirijski.
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Srđan Sandić

DNEVNICI UMJETNICE U MLADOSTI

(Susan Sontag: Reborn – Early diaries. Hamish Hamilton, 2009)

“I intend to do everything... I shall anticipate pleasure everywhere
and find it too, for it is everywhere! I shall involve myself wholly...

everything matters!”

Dnevnici koji nisu bili planirani za objavljivanje – objavljeni su.
Osjećaji, htijenja, žudnje, anonimnosti, ideje, potrebe, perverzije u pisano-
reduciranijoj formi su ogoljena, izbačena, otisnuta...

Susan Sontag je u jednom razgovoru sa sinom, kako, kao urednik iz-
danja Reborn – early diaries 1947 – 1964 by Susan Sontag navodi, izjavila :
“Ti znašgdje su dnevnici”, a on je to mnogo kasnije, nakon njene smrti –
shvatio kao znak ili dozvolu za objavljivanje. Ono voajersko u nama upravo
uvijek trči ka detaljima, ka privatnom, ka ne nužno obrazlaganju ponašanja i
misli koliko ogoljavanju. Potreba za ulazak u svaki mehanizam emocije, a to
nam je poglavito zanimljivije kod javnih ličnosti, nešto je što bi ova knjiga
mogla utažiti, pa čak ako i niste nužno fan Susan Sontag.

Na izvjestan način ovaj tip journala čitatelja razoružava bilo kakvog
vrednovanja, ako ni zbog čega drugog, onda zbog entuzijazma koji može
imati samo četrnaestogodišnjakinja puna gladi i ljubavi prema pisanju i čita-
nju; potom kao mlada majka, kao feministkinja, kao istraživačica, kao inte-
lektualka, kao emotivna disidentica. Tekstovi obojeni dosjetkama, idejama i
planovima, svojevrsnim mazohističkim moranjima ili samo prepisanim,
ukradenim mislima velikana ono je što se može zvati sexy pisanjem. Dnev-
nici u tom smislu razotkrivaju talent i pretpostavke na kojima će kasnije eta-
blirana spisateljica graditi svoj opus kako kroz autore kojima se bavi, tako
kroz muziku i teatar koji gorljivo pohodi. Većina dnevnika mladih ljudi ima
istu “glavu i rep”: Obojeni emotivnim disbalansima, erupcijama, kaotično-
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šću i nesigurnostima s aplikatornim tendencijama – pri čemu uvijek pokuša-
vaju usmjeriti svoj život; ne nužno ga objasniti, većprepričati. Manfred
Jürgensen definira dnevnik kao pripovjedni žanr, dokument suvremene po-
vijesti (povijesti u kojoj nastaje) koju bilježi subjekt kao privatni individu-
um i kao društveni suvremenik. Glavna tema dnevničkoga subjekta je i po-
kušaj identificiranja sebe unutar vlastite egzistencije kao i tumačenje vreme-
na i povijesti.

Dnevnik je počela pisati s dvanaest godina. Objavljeni dnevnici kre-
ću od 1947. Većs petnaest uspijeva iznijeti svu anksioznost, bijes i razoča-
renje koji će ju pratiti cijeliživot (barem kao literarni motiv) polazeći od op-
ćih mjesta ka vrlo specifičnim privatnim asocijacijama: izgovaranje krive
stvari, uvježbavanje govora i/ili što reći sljedeći dan, mržnju unutar obitelji i
mržnju spram sebe (zbog povremenog laganja) do trenutka priznanja i pre-
poznavanja da vlastitoj majci nije kćer, većsubjekt, prijateljica, sudružnica.
Takvom agonijom i tim tonom obuzet je cijeli dnevnik.

Kroz Early diaries uspjevamo upoznati Sontag i kao mladu, ambicio-
znu učenicu zaljubljenu u književnost i znanje, punu filozofijskih predzna-
ka. Usput i kao hrabru i poprilično decidiranu osobu s nedorečenim, ali i pri-
lično jasno određenim pogledima na svijet. U nizu ispisanih fascinacija, do-
minantnu ulogu imaju gay-straight vokabular, vlastiti gay identitet na koje-
mu vrlo pažljivo “radi”, žena imenom H. i sin David. Iako je, poput brojnih
drugih dnevničkih zapisa, i dnevnik Susan Sontag prostor u kojemu (nesvje-
sna sudbine koja će ga čekati) komunicira sa samom sobom. Nasuprot broj-
nim primjerima autora/ica koji su vodili dnevnike s namjerom njihova ka-
snijeg objavljivanja, ona to nije imala namjeru, ali Rieff opravdava izdava-
nje jer kako kaže: “Da nisam ja to napravio, netko drugi bi” – misleći pri
tom na Sveučilište u Kaliforniji u čijemu su arhivu i ostavljeni. Pitanje koje
se zbog toga u ovom slučaju nameće je: s kakvim očekivanjima čitatelj/ica
može pristupiti ovom dnevniku? Je li potrebno biti upoznat s djelom i život-
nim putem Susan Sontag ili mu možemo pristupiti kao samostalnom uratku.
Uspio dnevnik (prema Jürgensenu) dokazuje svoju validnost i vrijednosti iz-
mjenjivim identitetom ulogâ autora i čitatelja, što je u slučaju ovih dnevnika
više nego očito, dakako s nešto manjebrojnom publikom. Čitateljska recep-
cija je ovdje osuđena na razumijevanje i identificiranje s ovom nimalo pro-
stodušnom autobiografskom formom. Od ekstremne ozbiljnosti, pokušaja
etabliranja autoriteta, apsolutne netolerancije spram bilo kakvog mediokri-
tetstva Early Diaries nam otkrivaju i iznimnu ranjivost autorice koja pomalo
iznenađuje. Dnevnici, kroz pažljivo odabrane djelove, pokazuju nevjerojatan
razvoj misli na koju je utjecalo intenzivno čitanje kao i dnevni kontakti; od
perioda kada je bila učenica, studentica koja otkriva svoju biseksualnost do
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upoznavanje i udaje za Phillipa Rieffa i rođenja sina. Najintrigantniji dio
dnevnika (u senzacionalističkom značenju) su dijelovi pisani u Engleskoj,
kada je napustila sina i muža s kojim je brak propao i kada ulazi u vrlo in-
tenzivnu lezbijsku vezu. Postoji nešto katarzično u pristupu pisanju koje je
gajila u dnevniku. Nešto tragično i konačno s mišlju o nastavku, nikako pre-
daji – Sontag stalno ističe svoju enormnu glad za znanjem, potrebu za isku-
šavanjem i isprobavanjem svega što je novo.

Dnevnik tome vrlo predano svjedoči.
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Srđan Sandić

PRIVATNOST SMRTI

(David Rieff: Swimming in a sea of death – a Son` s memoir.
Simon & Schuster, 2009)

Koliko je privatnost smrti važna stvar i koliko zapravo treba braniti
integritet i dostojanstvo smrti pitanje je koje se postavlja nakon čitanja po-
sljednje knjige Davida Rieffa Swimming in a Sea of Death – a Son´s Memo-
ir. Rieff, sin Susan Sontag, piše o majčinim posljednjim danima, o njenoj
hrabrosti i odluci da se izliječi, o negiranju i nužnosti prihvaćanja smrti.
Umrla je od leukemije, a u životu se nekoliko puta borila s rakom i pobijedi-
la ga. Knjiga na zanimljiv način pokazuje nespretnost odnosa sina i majke,
koji se u njihovom slučaju očituje kroz sinovljevu nemogućnost davanja
potpore u najtežim trenucima – pred smrt.

Kroz poprilično suzdržan jezik Rieff ispisuje jošjednu priču o težini
traume koja se manifestira kroz ono što čovjek radi, kroz ono što ga okupira,
u njegovu slučaju – kroz pisanje. Premda mu emotivni diskurs nije najsret-
niji odabir, hrabro se bacio u pothvat dekonstrukcije posljednjih mjeseci od-
nosa s majkom.

Unovčavanje smrti

Iako s pristojnom vremenskom distancom (od četiri godine), vrlo ne-
pristojno popularizira njenu smrt, što nije loše, niti nepotrebno, većjedno-
stavno neukusno. Ako govorimo o načinu na koji je knjiga napisana, on je
“popularno-američki”. Štur, jednostavan, siromašan jezik s opisima poput
loših headlinea CNN-ovih vijesti. Travestija posebnosti njezine smrti spram
svih drugih toga istog dana nešto je čime se valja malo ozbiljnije pozabaviti.
Kao kada je umro Roland Barthes pa je u francuskom tisku objavljen na-
slov Smrt Rolanda Barthesa umjesto Roland Barthes je umro.
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Brutalno unovčavanje smrti kroz tipičan senzacionalistički način (ti-
pičan prvenstveno za američko tržište) prepričavanja najintimnijih trenutaka
posljednjih dana života nešto je s čime se ne mogu pomiriti. Smatram da
prostitucija tog tipa sadržaja ima smisla jedino kada se radi o golom preži-
vljavanju, a ne o običnoj potrebi za vidljivošću, običnom isticanju pripada-
nja: on je sin Susan Sontag, a Susan Sontag je njegova majka – tek toliko da
ne zaboravite. Kao što je prepričavanješoka i traume bezvrijedno ako u tom
prepričavanju nisi u stanju pronaći opće mjesto u kojem se potencijalni čita-
telji mogu prepoznati. Sve ispod toga je obično piskaranje piskaranja radi.
Uzaludno trošenje papira i lošmarketing važne situacije, smrti rođene maj-
ke, smrti važne teoretičarke, značajne spisateljice.

Ispisivanje memoara, što je bio pokušaj (barem ako je suditi po na-
slovu) Davida Rieffa, završilo je poprilično neslavno, jer se doista ne radi o
memoarima, sadržaj ne kohabitira s najavom i zadanim očekivanjima koje
svaka najava nosi u sebi. Na opću žalost mrtvih, važnih i slavnih, rijetko ka-
da se dogodi dobra i kvalitetna biografija, neovisno o tome koliko je fakto-
grafski točna.

Tko je uopće David Rieff?

David Rieff, inače poznati američki novinar, napisao je nekoliko
knjiga koje nikada nisu doživjele jaču vidljivost i/ili uspjeh. Stil kojim je pi-
sana ova nažalost se svodi na zajednički nazivnik loše beletristike što svojim
rukopisom iskazuje samo jošjedan oblik emotivne prostitucije, u kojoj se
autor loše snalazi. Trenutak u kojemu pokušava razjasniti majčin strah od
smrti završava također vrlo neslavno.

Parafraza tog primjera glasi: sve dok je ona pozitivno razmišljala, po-
kušavala se veseliti i raditi stvari koje voli – poput pisanja – duboko u sebi
ignorirala je mogućnost vlastite smrti i smrti uopće. Recimo da je taj detalj,
fenomen strahovanja pred nepoznatim, vlastitom smrtnosti u ovom konkret-
nom primjeru, možda i “najdublji trenutak”. Sin se ponajmanje bavi maj-
kom u svojoj knjizi o majci, on u centar zbivanja stavlja svoj strah i svoju
ulogu zabavljača, nekoga tko ima zadatak njoj pomoći odagnati teške misli.

Kao dobar novinar iznenađujuće loše (pa čak i za laičke poznavatelje
engleskog jezika) koristi novoskovane fraze. Pritom se bavi općim mjestima
koja vrlo nesigurno stavlja u subjektivni kontekst repetitivnim propitiva-
njem: “Jesam li mogao učiniti više?” Možda je jedina važna poruka koju je
ova knjiga uspjela odaslati primjer odnosa lječnika i pacijentice kakav ne bi
trebao biti, kroz prikriveni savjet doktorima medicine: pokušajte ne biti pre-
grubi u objašnjavanju dijagnoze svojim pacijentima.
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Umjesto sina – Sontag!

Kako sam krajnje razočaran knjigom kojaće, navodno, doživjeti i hr-
vatski prijevod, uzimam si za pravo reći jošnešto o jednom divnom, kod nas
nedovoljno zapaženom djelu Susan Sontag, I, etcetera – zbirci kratki priča
iz 1977. godine – kao mogućem prijedlogu za prevođenje umjesto sinove
knjige. Radi se o vrlo zanimljivom naslovu u kojem je moguće razlikovati
više narativnih postupaka. U procesima njihova ostvarivanja Sontag je vi-
djela esenciju pripovjedačkog djelovanja i stvaralaštva – kako je kasnije ob-
jašnjavala.

Spomenuta zbirka sažima jednu sada već(možda?) prevaziđenu tra-
diciju narušavanja strukturalnih i formalnih zakonitosti pripovijedanja i osli-
kava važnu odliku njenog cjelokupnog narativnog pristupa i postupka. Pri-
povijetke Projekt za put u Kinu, Putovanje bez vodiča, Posljednji izvje-
štaj i Dvojnik predstavljaju različite vidove one tendencije stvaranja moder-
ne pripovijetke kakva danas prevladava u Americi i u svijetu. Preporu-
čam: I, etcetera, a ne Swimming in a Sea of death.
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Душан Стојковић

ЈЕЗИКОВАЊ Е МЕРОМ ДУШЕ

(Никола Цинцар Попоски: Насип : Изабране и нове песме,
„Арка“, Смедерево, 2009)

Узмимо наслов збирке Видивид и укажимо на његову полисе-
мичност: види вид; вид и вид; ви див ид; анaграмско дивиди(в). Сам 
аутор указује на: Види див Ид и види Вид. Одатле све извире. Није то 
обична игра речи игре ради. То језик ради. Битак ради у језику. Песма 
се саморађа. Она се види. Даје и Иду да се види. Посвета збирке, амби-
валентна и сама, између осталог, повезује, прасловенског, Вида са Хри-
стом. Један се огледа у другом; симбиотички срастају.

Врхунски песник, што Никола Цинцар Попоски неспорно јесте, 
не пише збирке не би ли увећао њихов број. Захтеван према себи, лир-
ској традицији којој припада, самој поезији, песник се сваком новом 
књигом градативно узвисује над претходном с којом, као и са читавим 
својим делом, као и са најснажнијом и најдубљом (друго је питање да 
ли уоченом као таквом) струјом српске поезије уопште, успоставља 
флуидне везе, не пресеца поетску пупчану врпцу. И у Видивиду је при-
сутна песма „У глас са свецима“ – заштитни знак Попоскијеве, али и 
једно од најбитнијих лирских остварења свеколике наше поезије. Она 
је у самом срцу (само је срце) Попоскијеве поезије. Готово све из ње 
истиче; готово све у њу утиче. Али, она је и – пулсирајуће – мало сунце 
једног лирског космоса, најбитнијег којег српска поезија данас има. 
Песник који се, на први поглед, највише у језику, и језиком, игра, онај 
који језик до неслућених висина, и дубина, разиграва – заправо, најма-
ње то чини. Није то безазлена игра. Ово је игра о главу: један погрешан 
корак и понор нас прихвата. Сама душа (сам дух) вибрира у овим сти-
ховима. Они су, и буквално, вишеслојни: састоје се из неколиких ни-
воа. Непротумачиви су до краја. Свако „тумачење“ завршава тако што 
се протумачено изнова, вртоглаво, заошијава ка новим значењима. По-
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поскијева песма се никада не „затвара“; она је најотворенија песма за 
коју српска поезија уопште зна.

У чему је особеност Попоскијевог поетског пројекта? Шта је то 
што га чини препознатљивим и непоновљивим унутар српскога модер-
ног песништва? Не бисмо ли избегли синтагму „језичка поезија“ (тако 
се назива група америчких песника коју предводе Чарлс Бернстин, Боб 
Перелман, Рон Силимен, Џејмс Шери итд, а Попоскијева поезија се 
битно разликује од онога што је њихова основна поетичка интенција), 
могли бисмо прибећи – с намером да је јасно оделимо од свих осталих 
заокружених и остварених поетских пројеката модерне српске лирике, 
као и оних који су још увек дела у настајању – одредници (створеној по 
узору на неколике француске књижевне теоретичаре) поиезија или по-
језија.

Поезија Николе Цинцара Попоског – недовољно је то у критици 
уочено – није само аутохтоно песничко штиво; она је у извесном сми-
слу, помало прикривени или прави претрес досадашње наше песничке 
традиције. Само језгро Попоскијеве поетике може се довести у везу са 
неколиким поставкама знаменитих лирских претходника, амалгамиса-
ним и у његовим песмама стваралачки оживљеним. То су, најпре, чуве-
не Рембоове (две) реченице из писма упућеног Полу Деменију: „Пе-
сник постаје видовит помоћу дугог, огромног смишљеног растројства 
свих чула. Свим облицима љубави, патње, лудила; он истражује сам се-
бе, он кроз себе цеди све отрове, да би сачувао саме квинтесенције.“ 
(Попоски је, напоменимо, несумњиво, лирски пророк, профет; његова 
поезија колоплет је чулних сензација заробљених, али и ослобођених –
у језику; гледање, виђење, видовитост основни је чулни „захват“ у ње-
говим песмама). Ту је и Малармеов опис „чистог дела“, дат у тексту 
„Криза стиха“ – без остатка примењив и на песме нашег аутора: „Чисто 
дело подразумева изражајно ишчезнуће песника, који препушта иници-
јативу речима, стабилизованим сукобљавањем њихове неједнакости. 
Оне се пале од међусобних одсјаја као могућ ватрени траг по драгуљи-
ма...“ Присетимо се, Момчило Настасијевић, пишући о матерњој језич-
кој мелодији, опажа: „музичка поплава равна је религијској“. Најзна-
чајније песме Николе Цинцара Попоског казују и неказивањем (њихов 
говор мукли је – нипошто не неми – говор; оне су, ујевићевски, тамне 
од дубине), а њихова основна јединица спушта се и испод речи, иде до 
њихова дна, размрдава га и активира у свим правцима, лепи се за „дно“ 
друге речи, али и укључује притом оно што лебди између речи пре њи-
ховог додира / судара; гласовно је прамињање једнако као што је и сам 
глас у акцији.
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Аграматизам(у корену нове граматике) једина је граматика ко-
јом се може огласити Апокалипса. Најмања поетска јединица за Нико-
лу Цинцара Попоског није стих. Није то ни реч; чак ни глас у правом 
смислу речи (зато се ова поиезија не може назвати фонетском) јер глас 
кореспондира с другим гласовима, премеће се у њих, дозива их... Пе-
сник изнова ствара језик: језички је маг и демијург. Песнички субјекат 
се находи у самој језичкој магми. Ослушкује језичка мрешкања, доди-
рује наборе језика, производи метафизичко жуборење. Постаје више 
медиј језика но што је језик његов медиј. Успева – синтезом која је ана-
лиза и анализом која је синтеза језичких атома – да размрда и разигра 
уморан (и уморен) језик, претварајући га у (и)рационални (ма колико 
то парадоксално звучало) врвеж. Ту – на језичкој равни – откривамо 
алхемијско и езотеријско. Но, језичка игра којом се служи Никола 
Цинцар Попоски, poeta ludens који је – истовремено – и један од најзна-
чајнијих наших poeta doctus-а (његова игра учена је игра, мудрост која 
медно врца из његових стихова итекако је игрива), озбиљна и опасна је 
игра; смртно опасна: она која се игра у главу. Никола Цинцар Попоски, 
чија се целокупна поезија може узети као есенцијално отелотворење 
песничких слобода, litentia poetica сама, језик једначи с мишљу и мисао 
с језиком. Притом, његове песме обзнањују како се мисао, као Афроди-
та из морске пене, рађа тако што свака реч вуче за собом – дубинске –
жилице чије таласање песма управо лови и приказује.

Које су „кључне“ речи-теме Попоскијевог песништва? Оне које 
веју из његова песништва, и веју њиме: и(с)кре светлости, креснице би-
ћа. Наведимо их: јаје; сан; око; син; отац; жена; бог; Ом; сјај; тама; 
Христ; риђокоса; Видовдан; јело; глад; реч; слово..., Списак, свакако, 
није потпун. Но, и он је довољан да покаже како песник својом лири-
ком хрли ка исказивању егзистенцијално кризних ситуација. Он је би-
тан песник који поетски збори о битним темама, о бићу. Његова пое-
зија несумњиво јесте, хајдегеровски казано, „кућа битка“. Она има свој 
фон. Палимпсестно је исписана преко Библије. Попоскијева Библија са-
држи и своје огледало, она је – у исти мах – и Антибиблија. Апокриф-
но је у срцу светог. Христос на корак од Антихриста. Риђокоса Лилит 
поред Еве. Уз Адама је „рошава“ јабука. Тама уз светлост, преко ње, 
против ње, у њој. (Попоски није само европоцентричан песник: „отво-
рен“ је ка Истоку, допушта „мачевање“ идеја, философских учења.)

Попино песништво је само, далека, иницијална каписла: код По-
поског основни принцип је не грањање (иако је и оно присутно) већ 
увирање, урањање, утемељење, убитњење, али на подлози која – мета-
физички језно – трепери. Притом се он служи принципима (и када је о 
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песмама, и када је о гласовима у речима говор) мутације и кружења. 
Активира да би језиковао (нимало случајно као резервни корен те речи 
откривамо језу) оно што Јуриј Лотман назива „енергијом стиха“ а под 
чим подразумева судар, конфликт, борбу различитих конструктивних 
принципа. Попоскијеве песме „отвара“ кафкијански и бекетовски ху-
мор. Овај песник заговара и писање телом (његов текст велико је, пла-
зматично, у различитим правцима растрчано, а притом дубински кон-
тролисано тело; и духовно тело – оно душе; може се говорити, када је о 
његовој поезији реч, о кожи текста; писмена су убоди, тетоважа – и 
архетипска). Речи Николе Цинцара Попоског су често еротске у оном 
смислу који им, у Задовољству у тексту, придаје Ролан Барт: „... реч 
може да буде еротска из два противстављена услова, оба ексцесивна: 
ако је понављана до клонулости или, напротив, ако је неочекивана, 
сочна у својој новости...“ Лирски субјекат овога песништва своди се на 
глас, тачку мотрења, глас који је тачка мотрења. Попоски се клони 
„ишчезлих“ речи. Он постаје медиј којим оживеле, наново васкрсле ре-
чи зборе. Његова граматика је самосвојна, апокалиптичка. Присуству-
јемо лирском постању, Први је дан стварања: светлост се, коначно, раз-
лучује од таме. Нем стане у уста еда би устао говор. Прозборило, за-
душшо биће.

Језиковање душе на најбољи могући начин „покрива“ шта је Ни-
кола Цинцар Попоски успео да оствари када је књига Истинити у пи-
тању. Дешавало се то и када је о његовим ранијим песничким збиркама 
била реч (писао сам о неколиким последњим, и написао отворено шта 
о песништву нашег аутора мислим), али не и на овај начин.

Пред нама је књига духовне поезије какву – могуће је – до сада 
нисмо имали. Њоме је до максимума одуховљена стварност у којој је-
смо, она је поетски говор саме душе. Притом је духовно / религиозно 
доведено у стваралачки дослух са актуалним / политичким, а све амал-
гамски срасло (постоје неколики „планови“ саме поезије, те следствено 
томе и неколики нивои читања, и када је о истом читаоцу реч) смеште-
но на критичку, делимице и полемичку, раван. Апострофира се Бог, 
присно се комуницира са њим у овим стиховима, али се, исто тако, пе-
сник хвата у полемички коштац са онима који славе смрт, крећући се 
уназад, ка утроби, у мрак нерођења, ка смрти самој (када постмодерни-
сти кликну О лепо то се, палиндромски, код Николе Цинцар Попоског 
преобрати у опело). За њега је арт једнако акту. То захтева не малу 
жестину. Увијено у лирски омотач, под звучним небесјем, критичко ак-
тивира мач онтолошког. Долази до правог чеоног судара са оним што 
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нас је (бар је покушало то учинити) озлило. Притом просијава небеска 
роднина, а песник (п)остаје народни певач.

Српски песник је свесно, не снижавајући нипошто притом вред-
ност понуђеног, ишао на поједностављивање казаног у односу на свој 
ранији песнички опус. Та „једноставност“ чува, међутим, ауру херме-
тичног и једноставност је посебне врсте: поезија је спуштена на Земљу, 
оземљила се, еда би њени читаоци били воздигнути на небо, одуховље-
ни. За све што је Бошко Томашевић приписао битном песништву ова 
књига Николе Цинцар Попоског могла би послужити као више него 
убедљив и аутентичан пример.

Истинити, поред пролошке и епилошке песме, имају тридесет и 
три дела / „песме“ (симболика бројева више је него јасна и индикатив-
на; Христ је призван и годинама које је проборавио на земном шару). 
Пред нама је поема, најбоља коју је изнедрио српски песнички дваде-
сет и први век до сада. Још је Младен Шукало, пишући о Граматици 
апокалипсе, прозборио коју о поемама које су обележиле почетак про-
шлог века – Пустој земљи Томаса Стернс Елиота, Морском гробљу По-
ла Валерија и Дванаесторици Александра Блока –, доводећи их у везу 
с песништвом аутора о којем пишемо. Истинити, убеђени смо, на нај-
бољи могући начин „отварају“ век у којем живимо. Имају велике из-
гледе да превратничка поема буду. Поеме се, и иначе, барем оне зна-
чајне, појављују када поезија досегне зрелост, постане прегустом и не 
може се задовољити песмама и лабавије од поема компонованим збир-
кама. Поема је и једно и мноштво, јединствена целина, уцелињена је-
динственост – целовита песма. Истинити су отворено дело (отворено 
и у својој затворености; отворено упркос свакој затворености; слобод-
но и поред свих ригорозних захтева постављених пред себе и савлада-
них). Отвореност откривамо и у томе што се заправо не може прецизно 
рећи колико делова овај текст има. Тридесет три „централна“ дела мо-
гу се третирати и као целина по себи – тридесет четврта „песма“. Фор-
ма је, у овом остварењу, потпуно „стопљена“ са садржином. Она њоме 
дише, и vice versa.

Крај једног „дела“ почетак је наредног. Као прави контекстуал-
ни фон Цинцарева остварења видим сонетни венац у „режији“ лирског 
виртуоза Франца Прешерна. Цинцарева поема и јесте поемски венац 
(термин је скован по узору на најсложенију сонетну форму). Но, ту ни-
је крај изненађењима.

Никола Цинцар Попоски не само да задржава све оно што је би-
ло његов заштитни знак у песничким књигама које су претходиле нај-
новијој (реч се не зауставља на својим крајевима, веома често урања и 
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у наредну, разлаже се на неколике или асоцијативно дозива друге и 
звуковно сличне у истом или наредном стиху, у истој или некој другој 
песми, те имамо, поред правих лајтмотива који напросто трепере дуж 
овог песничког остварења, и фонетске лајтмотиве који једнако учеста-
ло вибрирају; реч се, такође, креће и уназад, огледа у некој другој) и 
појачава то до максимума (пролошка песма „Истинити“, на пример са-
држи само један вокал И – он је њено једино самогласничко „месо“; да 
ли је случајно у питању средишњи самогласник и српске ћирилице и 
српске латинице, њено самогласничко срце – и „обрнуту“ строфу, 
„огледалску“; књига, дакле, започиње сложеношћу, укорењеношћу у 
језик до самог његовог данца, из које исходи каснија њена „једностав-
ност“), већ уводи и једну међусинтаксичку категорију: ни реч ни рече-
ница, реч-реченица. Уз Ракићеву, његова реченица је „најтечнија“, нај-
хармоничнија песничка „реченица“ свеколиког српског стиховања, 
оживотворени плес језика(присетимо се и Силуановог средњовековног 
стихоплетенија, прозних меандрирања Исидоре Секулић, родне језичне 
мелодије Момчила Настасијевића, језичких вратоломија Милоша Цр-
њанског).

Његова књига бодлеровски је компонована архитектонска поет-
ска грађевина. Њена густина збира, симбиотички, реч, звук, певност, 
вајарско, готово тактилно, уобличавање, (менталне и метафоричке) 
слике. Пред нама је давно заборављено јединство, синкретично, готово 
свих познатих уметности. Све је у дослуху са свим. Оживела је бодле-
ровска теорија веза, универзалне аналогије. У светској поезији постоји 
и наша очица и не може је нико уклонити из ткања свеукупног текста а 
да се ово не подере. Аутентични смо (као спој византијског и западное-
вропског, усменог и писаног), самобитни у свеопштој другости (и нико 
нам то не може – осим нас самих – отети). И то – „густина“ певаног, 
вртложна дубина казаног која омогућава да се и буквално „упадне“ у 
мисао, напипа њено дно, кретање ритмоммишљења, уз поштовање и 
наглашавање риме ритма, чак и онда када никакве риме нема, урања-
ње у традицију песништва до самих њених прапочетака у којима се 
братиме епско и лирско, касније усмено и учено, емотивно и рефлек-
сивно – чини ову поему остварењем које еманира сушту нит бити. 
Пред нама трепти, као на длану, сажижен оком суштински лирског, 
сам битак. Читајући ово остварење (написали смо већ оно се може чи-
тати на неколико различитих начина; у њега се може улазити, ризом-
ски, кроз сваку његову лирску пору; његово ишчитавање налик је на 
оно које се може применити када су Кортасарове Школице у питању) 
ми видимо Бога, али – богме – осећамо, у дубини душе, да и Он види 
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нас. Гледање је огледање. У Њему смо, и Он је у нама. Свеобухватан, 
тражи свеобухватно песниковање. Све-говор песништва Николе Цин-
цар Попоског „усркава“ у себе и еротско. Ја се премеће у Ми. Битно не 
зна за руб, за ивицу. Оно покрива све оно што стварно / битно јесте. 
Додирујући нешто, допуштајући нечему да додирнуто лирским буде, 
ово песништво то битним чини. Књига нашег аутора не само да из Би-
блије происходи, она лирска Библија јесте тако што свака њена „песма“ 
мала књига постаје, као када је о библијским „књигама“ реч. Исцела 
посматрано, она је пето јеванђеље.

Никола Цинцар Попоски се и даље игра речима демијуршки. 
Најпре је била реч. Бог рече светлост и светлост би! Реч је претходила 
ореченом, именовање именованом. У том, и не само у том, смислу Ни-
кола Цинцар Попоски је сржни песник. Његово песништво је и прапе-
сништво. Перфекат присутан у његовим песмама хитнут је ка будућно-
сти, својеврсни је футур. Поетика овога аутора у многоме је универзал-
на поетика лирског, лирска поетика универзалног. Игре речи нису само 
игре. Оне омогућавају речима да се укорене у битак, битку да се оречи. 
Пећ је и град и ствар: град који пече, Дантеов Дис, али и огњиште на-
сред куће, хајдегеровска кућа битка, хераклитовска ватра – прапочело. 
Нимало случајно, опседантне речи Николе Цинцар Попоског у поеми 
Истинити су семе и сејање. Опседантна је и метафорика књиге / пи-
сма. Свет књиге једнако је вредан као и онај релан, једнако реалан. Ми 
јесмо и Речи. Песник пева о човеку, песнику који се ухлебљује у Сло-
во, о хлебу писаног, о свепрожимајућем Слову, хостији лирског. Један 
од најфреквентнијих глагола ове књиге је шегати се. Али, то је шегање 
у главу, смртно озбиљна игра.

За Романа Јакобсона метонимија је основна стилска фигура про-
зног дискурса за разлику од метафоре која је заштитни знак лирике. 
Никола Цинцар Попоски успева да „натера“ метонимију да се у мета-
фору преобрази остварујући тако и свебратство, свејединство стилских 
фигура. Није то једино „преобраћање“. Ја постаје Ми. Он и Ја се про-
жимају. Реч је реченица (и обратно) у овом мисаоном чудесном кла-
денцу. Звук добија тело. И песник и читаоци су охришћени. На Земљи, 
посвећени, виде небеско корење. Сунце је нерваловски, игоовски там-
но, а зрачи. Осликана је, озвучена мисао. Илуминиране су надреалне 
рембоовске Илуминације.

Свака „песма“ ове књиге један је ритмички талас налик на ко-
стићевски запљускај који је истовремено и отпљускај: реч се „таласа“ 
из самог срца нашега битисања. Читава поема један је с неба сишао та-
лас препун божанских капи.

Раменом се додирује Бог и овим стиховима:
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по све доћи ћу ја
како је записано у сановнику

који нас сања

Ако неко не зна како изгледа битна поезија, метафизичка до са-
ме сржи, дознаће ако се загњури у најновију песничку збирку Николе 
Цинцар Попоског. Могло се помислити да се после Граматике апока-
липсе не може ићи дубље ка самом језгру песниковања. Открило се, 
међутим, да може. Појавило се Васкрсло слово, васкрснуо је Видивид, 
видео се, и унутрашњим очима, оним из душе, есенцијални спев Исти-
нити. Малармеовска књига свеколиког српског песништва, она коју 
сам наш језик, његова и мелодија и понорност значења казиваног и пе-
ваног, исписује, пробијајући се кроз праве лавиринте језички подсве-
сног еда би допрео до равни певаног што истовремено је умом сневано, 
не закључава се још. Отворена је, као и свака сржна књига свеколике 
светске поезије. Њен творац долази да посведочи, чудовит. Вијући по-
етско чудо, језичким праском, звукочарањима, песник, као у тишини 
прастварања, настајања и света и језика и песме, твори сам језик поста-
јући њим самим. Творећи језиком језик, гради песмом песму. Уклоње-
на је и најмања опна која би могла да дели певача од испеваног, песни-
ка од песме. Песник се у песму преобратио. Свака песма је крст. Ево 
болног, ево питања над свим питањима: јесте ли то и песник сам?

Никола Цинцар Попоски је у највишој фази песниковања: пе-
сник више не пише властите песме: оне се пишу саме. Из самог срца 
(песничког) битка.
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Vitomir Teofilović

JEDINA ISTINA LJUBAV

(Miro Radmilović: Apoteoza, „Alma“, Beograd, 2010)

Pesnički triptih Mira Radmilovića čine tri velike tematske celine. Pr-
vu, sa poetički i značenjski indikativnim naslovom „Eshatološko-lirozofska
pesma o Trenutku koji nije promenio ništa“, čine refleksivni stihovi posve-
ćeni retrospektivi istorije, ako pod istorijom podrazumevamo zbirno ime
ukupnog razvoja čovečanstva – političkog, privrednog, kulturnog... Druga
tematska celina, poema „Poezija klovna“, kao što i sam njen naslov nagove-
štava, čine refleksije koje pod iskošenim, humorističko-satiričnim uglom
sagledavaju dosadašnji materijalni i duhovni razvoj civilizacije. Treći deo
triptiha su lirsko-kontemplativni stihovi koji slave ljubav, „jedinu istinu“ i
jedino ishodište čovečanstva na bespuću. Otuda i naziv „Apoteoza“ ove te-
matske celine.

„Trenutak koji nije promenio ništa“, kao svojevrsni „veliki prasak“
bića zvanog čovek, sažima u sebi svu dramu i sav kontinuum razvoja čove-
čanstva, od „dana postanja“, vododelnice koja je čoveka odvojila od živo-
tinjskih predaka, pa preko plemenskog života i drevnih mitova, do dana-
šnjeg doba atomske energije, elektronike i kosmonautike. Porazan naziv
uvodne poeme Radmilovićeve knjige pesama nagoveštava sumornu, pesimi-
stičku vizuru i crnohumornu vivisekciju čitavog dosadašnjeg toka istorije.
Otkuda taj pesimizam u kontekstu sve bržeg progresa, ima li taj i toliki kon-
trast sumorne pesničke vizije i sve veće razuđenosti istorije realno pokriće
ili je ta vizija samo izraz neke pesnikove lične jednačine, hiperbola lične
osujećenosti, frustracije ličnosti koja je na margini društva umesto da je,
shodno svojoj vrednosti i osobenosti, u njenoj središnoj matici i matrici? Pe-
snik je veoma svestan ove dileme i njenih implikacija, stoga razvija svoje
pesničke slike i opaske ne samo u ravni sinhronije, opšte planetarne mape
tema i motiva, razvijene do svojevrsne kosmogonije, veći u ravni dijahroni-
je, kao retrospektivu koja seže od ljudskih početaka do naših dana.
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Pesnik ne spori sve dinamičniji i sve razuđeniji razvoj ljudskog dru-
štva, hegelovski rečeno: sve veći broj svojstava i odredaba ukupnog materi-
jalno-tehničkog kontingenta i događajnosti unutar svekolikog ljudskog hori-
zonta i dosega dejstva. On pred nas podastire čitav inventar ljudskog tehnič-
kog genija, evocirajući nam ključne etape političke i privredne istorije, ali
sav taj arsenal nesumnjivih i naoko velikih uspeha i dostignuća osporava sa
vrednosne tačke gledišta, iz perspektive njihove humanosti – koliko su svi ti
silni izumi, čuvene vojne pobede, političke i naučno-tehničke revolucije do-
prinele dubini, lepoti i čistoti ljudske duše?

Pesnik je veoma razočaran i ukupnim političkim profilom, global-
nom mapom, i tehničkim implikacijama na ljudski život u najširim, svet-
skim razmerama. Filozofski rečeno – a imamo pravo na filozofski žargon
pošto je i sam pesnik filozof i široko upućen u filozofsku lektiru – svet je u
čitavom svom razvoju ostao u sferi fenomenologije, u ravni privida, i ne sa-
mo ne doseže biće po sebi i za sebe, većse čak udaljava od njega! Kako bi
to rekli egzistencijalisti, obuzeo nas je „zaborav bića“, materijalno je zapre-
talo duhovno i duševno, potisnulo u pozadinu i nevid, skrajnulo na sam rub
horizonta. „Imati“ je postalo raison d` etre, „biti“ je potonulo u svoju suprot-
nost, dobilo status ne-bića, senke i tegobe postojanja! Taj sunovrat bića, po
pesniku, dogodio se zbog opšte prevlasti materijalnog interesa, „u pustoši
čovekove pohlepe“. To se dogodilo zbog postojane i opšte erozije smisla
postojanja čoveka kao čoveka, kako krivicom moćnika i njihovih ideologa,
tako i krivicom potčinjenih i laika, krivim većsamim svojim mirenjem sa
neljudskim okolnostima. Odsustvo slobode je dvostruki proizvod, i onih go-
re i onih dole, a pesnik s tugom zapaža da su i mnogi borci za slobodu bili
nedorasli tom uzvišenom cilju, mnogi od njih „tražeći slobodu ne znajući šta
će posle s njom, osim da je oduzmu drugima!“

„Trenutak koji (je) mnogo toga hteo (...) ostaje skriven duboko u ne-
koj pećini (...) duše“, u granicama puke materijalnosti: „Stanje materije se
menja, sve ostalo je isto!“ – citira pesnik filozofski rezime kao circulus viti-
osus materijalnosti lišene duhovnosti. Čovek je, sublimira pesnik, „prome-
nio (..) mnogo toga, ali na žalost ostao je isti: surov, pohlepan i sujetan.“
Mada je svoju završnu poemu zamislio kao osvetljenje i tematizaciju puta
ka spasu i iskupljenju, nagoveštava većovde to jedino ljudsko ishodište:
„Pamti se (...) samo vreme ljubavi i čežnje, (...) nežni dodiri voljenog bića“.

Pošto je nalik oranju mora borba protiv razuzdanog privida bića,
ovenčanog lovorovim vencima tehničkih dostignuća i sve lagodnijeg života,
pesnik je primoran da se lati naoko iščašene, klovnovske projekcije, da bi iz
nje provokativnije i plodotvornije osvetlio bezdane tehničkog uma, upregnu-
tog u vojne i političke interese svetskih moćnika. Pseudosvet, svet moći bez
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duše, poseduje moćan pseudojezik, pseudologiku i pseudoargumentaciju;
držeći u rukama globalne medije, uzaptio je celokupno javno mnenje. Zato
je humanistima neophodna klovnovska projekcija, vizura koja se u vidu
„dvorske lude“ pokazala plodotvornom, čak i spasonosnom, kroz čitave mi-
lenijume kao korektiv u razumevanju stvarnosti, kao efikasan rastvaračma-
ski, kao lucidan i duhovit mig ka istini. Kroz ukazivanje na procepe i bezda-
ne smisla, na naprsline oficijelne logike i retorike, na ružno, glupo i smešno
u pseudoozbiljnim stvarima i stanjima, klovnovska optika bila je korektiv i
čuvar onog zrna smisla zaslužnog što se zaborav bića nije ulio u sve pore
svakodnevice i proširio do krajnjih granica horizonta, osobeni svedok i ču-
var osećaja za istinu i pravdu. Efikasnost „ludog ugla“ često je bila jedini
spas logosa i etosa, signalna lampica na granici smisla i besmisla. Nije slu-
čajno što je Erazmo Roterdamski, sa „Pohvalom ludosti“, većpola mileniju-
ma dragoceni svetionik i dalekosežni orijentir za razabiranja ljudskog i ne-
ljudskog. Nije slučajno ni što je misao upravo ovog velikana moto poeme
„Poezija klovna“, misao koja je i taktički modus preživljavanja u surovim
vremenima i Hermesov mig budućim vremenima: „Najveća mudrost je u to-
me da se pravišlud kada treba.“

Borba protiv laži i zla je teška i neizvesna pošto je, upozorava nas pe-
snik, lažistkala ne samo paučinu prostranu kao svet, većju je i maskirala
Potemkinovim kulisama, lukavo podešenim za sve ukuse i prohteve: „Istina
je gorka i osuđuje, lažje slatka i sočna, oslobađa iluzijama i razbibrigom
(...) đavolski lukavo. (...) Kao nevidljiva bolest ulazi u ljude, nesrećnike
omađijane (...) bestidnim novcem.“ Da bi se pobedilo u toj borbi Davida
protiv Golijata, duše sa materijom, „svako od nas mora da se rodi u svom
duhu“, da vaspostavi iskonsku razliku čoveka „od bića koja lete, plivaju ili
trče na četiri noge.“ Uprkos neodoljivoj zavodljivosti lakih i trenutnih zado-
voljstava, pesnik nije pesimista – većsama dijalektika (o)lakog zadovoljstva
nosi u sebi klicu propasti: „Hleba i igara“ nikad dosta! Nikakav rast materije
ne može da nadoknadi odsustvo duše, jednog dana će, poput balona koji se
širi iznad svojih mogućnosti, doći do prskanja, do unutarnjeg kraha.

Ako je osvetljavanje ludila smisla, posrtanja logosa i etosa, u znaku
priziva buđenja uma i samosvesti, pravo ishodište, vrhunski smisao ljudskog
postojanja je – ljubav. Zato je u pesnikovoj viziji ona više nego vrhunska
vrednost, ona je sinonim svih vrlina i lepota ovoga sveta, metafora za sve
ljudsko, emanacija same duše, oslobođene i očišćene od svih primesa sile i
zla.

Moto „Apoteoze“ čine Borhesovi stihovi, a našpesnik ih potkreplju-
je ličnim uvidima i iskustvima. Život bez ljubavi je samo privid života, od-
sutno prisutstvo, senka bez bića. Tu bolnu istinu pesnik sublimira prizivaju-
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ći znamenite sintagme Umberta Eka: „Negde sam bio odsutan, a nigde ni-
sam bio prisutan.“ Ushićenje ljubavlju nema granica, to osećanje je tako či-
sto i snažno da se pesnik ne libi da ga izrazi u najjednostavnijem vidu, poput
čuvenih uskličnika „Eureka!“ ili: „Ecce homo!“: „Tajnu i ključ(...) odgonet-
nuli smo mi, malena, ti i ja.“

Razume se, pesnik nije mogao da ostane samo pri ushitu – čitava tre-
ća poema ovog triptiha je tematizacija ljubavi, njeni stihovi su verbalni ana-
logon zvučnih motiva muzičke simfonije posvećene ljubavi: „Tvoje ime,
Penelopo, ponovo me rodilo (...) tvoje ime postalo je zavetno, izbrisalo je
svu uzaludnost.“

Ljubav ozaruje čitav pesnikov horizont, i spoljni i unutarnji, postaje
primarni i egzistencijalni i poetički ključi ishod: „Možda poezija ne postoji
(...). Ako postoji (...) potreban je ubedljiv razlog, ima li ubedljivijeg razloga
od ljubavi?!“

Ne zasniva pesnik svoju ljubavnu kosmogoniju samo na magiji lične
ushićenosti, ljubav je izvor ljudskosti jošdok su ljudi bili na počecima svog
bitisanja i samorazumevanja: „Slutnje prastarih mitova uvek se obistinjuju
kao zaveti budućnosti“. Ljubav se ne može objasniti ni opisati posredstvom
ovih ili onih egzistencijalnih i psiholoških potreba i okolnosti, ona je iskon-
sko osećanje: „Ljubav nije moguće protumačiti ni opisati samo nespokoj-
stvom, ni opevati izgnanstvom i bekstvom od Božije milosti (...).“ Iako ro-
đena i uvek vezana za „sad“ i „ovde“, za neposrednost doživljaja, ljubav na-
dilazi efemernost, ona je spona između našeg trošnog ja i njegove večne po-
sebnosti i neponovljivosti, stožerna vertikala našeg postojanja, sadašnjeg
trenutka i večnosti: „Ljubav je trenutak večnosti, najduži trenutak koji po-
stoji u nama.“

Kao iskonsko ozarenje, kao svetlost koja raspršuje svu tamu sveta,
ljubav je ne samo putokaz veći energija koja pretače zlo u dobro, od onog
najbližeg, u nama i pored nas, preko društvenih i državnih međa, do kosmič-
kih prostranstava: „Ljubav je oterala mrtvilo epoha, odbacili smo oružje i
maske, odbacili smo gnev i poredak sveta, čistog duha (...). Udahnula si
žudnju i svitanje u vasionske molitve. (...) Prihvatam tebe, jedinu istinu koja
postoji.“

Kao pesnik sa darom za filozofsko razmišljanje, kao lirsko biće koga
sve rane ljudskog roda bole i kao kritički mislilac, kao buntovnik nezadovo-
ljan ne samo stanjem oko sebe veći globalnim slikama i prilikama, Miro
Radmilovićje satkao pesnički triptih koji je i žestoka kritika i ruka pomire-
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nja, i razočarenje u trenutno stanje ljudskog bitisanja i izraz nade ne samo u
izbavljenje veći u veliko postojanje, život dostojan čoveka i ljubavi kao nje-
gove najsvetlije mogućnosti, smisla koji objedinjuje svaki pozitivan smisao
i simbolizuje sve vrednosti.
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Радомир Мићуновић

АУТОР ВЛАСТИТОГ ДА И НЕ

(Душко Новаковић: Клупененаграђених, друго допуњено и 
измењено издање, „Трећи трг“, Београд, 2009)

Вишеструки лауреат домаћег песништва, са неколико вредних 
интернационалних признања, Душко Новаковић је показао потребу за 
контрастом и смисао за парaдоксе, између осталог, и тиме, што је нај-
новију своју збирку назвао „Клупа ненаграђених“ и за њу, одмах, 2008.
године, пригрлио награду града Београда за књижевност и литерарну 
награду „Ђура Јакшић“.

Пре ове збирке, Д. Новаковић је објавио: „Зналац огледала“ (Бе-
оград, 1976), „Подеротине на врећи“ (Београд, 1979), „Сати и животи-
ње“ (двојезично, на српском и македонском, Скопље, 1980), „Надзор-
ник кварта“ (Београд 1982), „Дијалог о немару“ (Београд, 1986), „Ход-
ником“ (Београд, 1991), „Зналац огледала и придружене песме“ (Бео-
град, Београд, 1995), „Стационарије – песме рата и месечарења“ (Бео-
град, Београд, 1998), „Изабрао сам месец“ (Чачак, 2003), „Достављено 
музама“ (Београд, 2005), „Биоскоп Лимијер“ (двојезично, на српском и 
француском, Београд 2007), „Тупан и његов педагог“ (Зајечар, 2007) и 
„Клупа ненаграђених“ (прво издање, Београд, 2008).

Новаковић је објавио „Антологију савремене македонске поези-
је“ (Цетиње, 2003) и превео неколико самосталних књига македонских 
песника.

За свој песнички рад, не рачунајући последње две, добио је на-
граде Милан Ракић, Млада Струга, Бранко Миљковић, Змајову и Дисо-
ву, затим Даница Марковић, Васко Попа, Ристо Ратковић, Исток – За-
пад ...

Релација награђени-ненаграђени послужила је аутору, бесумње, 
да, још једном, скрене пажњу о признавању-непризнавању писаца и 
уметника, уопште, у различитим срединама и различитим временима.
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На ту тему Новаковић је говорио, у поводу Дисове награде, с 
пролећа 2003. године: Награде допуњавају књижевну биографију, по-
дижу рејтинг награђеног дела, утичу на евентуално повећање читано-
сти, штампање новог издања, тако, бану у живот писца и обрадују га 
у иначе веома залудном и слабо плативом послу. Било ми је симпатич-
но да посматрам како се неки скромни писци после добијања награда 
понашају као ведете. Тресли су са себе своју награђеност као пас буве 
– на све стране. Мене би највише обрадовало, што се добијених награ-
да тиче, то појачано актуелизовање моје поезије, па и читаност. То 
сам први пут осетио са Змајевом наградом. Све до тада, ствар се сво-
дила на тапшање по рамену. Уз награду иде и завист, као јако гадна 
антрополошка црта ненаграђених.

И док смо још код нотирања, вредновања и похваљивања, ево 
шта Новаковић мисли о пратиоцима и оцењивачима списатељске де-
латности : Књижевна критика мора настојати да буде способна да 
покреће питања и даје одговоре кад већ суди и пресуђује, нека то чини 
поштено и без тактизирања, да не задаје бол.

Пошто смо се благо осврнули на оне који ведре и облаче, жири-
рају и критичаре, усмеримо визир на главни објекат интересовања, то 
јест назначену књигу.

У њој се овај поета рефлектује више него у почастима које су 
тек пратиље учињеног. Формацијски, збирка „Клупе ненаграђених“ је 
троделна: ОКОЛНОСТИ, ПЛЕВА и ЛИНИЈА СПУШТАЊА. А сваки 
одељак има своју песму-претходницу, то су: Инсерт из заједничке па-
роле „Хоћемо промене“, Приђох ли ратарству како требаиМонолог о 
крекетању и барама.

Тешко је данас бити свој и самосвојан, а не бити себичњак и 
егоцентрик. Тешко је, уопште, данас бити неко и нешто, а не продати 
се будзашто. Један од дужих наслова из другог, допуњеног издања нај-
новије збирке приказује нам таквим свог аутора. Наслов дословно гла-
си: На годишњици познанства, чега се ти плашиш, ветерану власти-
тог да и не.

Та простопроширена реченица не упрошћава већ, напротив, 
усложњава појам стваралаштва и ствараоца, јер иза ње постоји не само 
та једна песма, но свеколики опус и оно што му је, као изазов и подсти-
цај, мука и сатисфакција, било повод. Бесумње, нису претерано важни 
годишњица ни познанство, мада нас радозналост тера да проничемо у 
датум и везу, битан је резултат свега тога, као што је у спорту најпречи 
гол, а у шаху мат.
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Пошто углавном почиње овако и, пошто углавном реагујемо не-
заинтересовано, да не кажем читалачки поспано– ето још једног на-
слова из исте књиге, који нас опомиње да је бављење певањем једнако 
креативно и одговорно, као и само певање. Занимање и будност су 
претпоставке да се дело прими на прави начин, да нас увуче у своје ко-
ловрате и, онда, врати у стварност.

На том, крајње затегнутом распону, од појавног и појмовног, 
давног и актуелног, имагинације и збиље, јесте и није, вибрира и екви-
либрира песникова реч, не допуштајући да се жица смири, а свест за-
дрема. Порука је јасна у сваком случају, чак и нерешеном: Само не би-
ти равнодушан, не бити одсутан, не изгубити потребу за побуном која 
значи уметност у најбољем смислу.

Шта сам хтео да кажем јапанској песникињи Казико Шираи-
ши о трешњама– пита се, и одговара, Новаковић. Преслишава се, и 
преслишава нас. Ми тако претпоставимо, или сазнајемо, или мислимо 
да смо докучили, шта је писац хтео да каже, чак и шта је хтео да прећу-
ти. Не заборавимо да је у једном разговору казао: Био бих срећан када 
бих доспео до највеће библиотеке свих времена – до ћутања!

Корисно немешање или одговор Гери Шнајдеру о политичкој 
неопредељености, као савету за пијење пива – наставак је његовог мо-
нолога, који је, готово редовно, дијалог, понекад и симултани разговор 
са оним, све ређим читачима и тумачима, поетских и поетичких тек-
стова. Пресељавањем политике из владиних и саборних одаја у кројач-
ке и фризерске салоне, магазине и бирцузе, наводи нас да се запитамо 
и забринемо, ко нам и како фризира истине, кроји судбине, продаје рог 
за свећу и пије на сламчицу животне сокове.

Да се пробуђени део народа и савест човечанства, како назваше 
људе од пера и тастера, не оглуше о историју, која је с политиком нај-
чешће у дивљем браку, Душко ће забележити ваздушну кампању као 
врхунац свихмилосрднихкампања: Спустих се, инспектор шетње, с 
брда Стражевица, беше одмах сутрадан, после удара томахавка.

Пошто си слабо упућен у чињенице и не знаш, оно што не бу-
деш чуо од других рећи ћу ти ја... не звучи препотентно, сем ако неком 
баш фали пелцер игнорације и навалентности, па то – у свом стилу –
погрешно схвати. По среди је, вероватно/свакако, потреба да се објасне 
појава и сврха, токови дешавања, узроци и последице.

Зашто тако представљам делатника и дело?
Опширност наслова је његов специјалитет, нарочито уКлупама.

Кроз те наслове, на ђачку, парковску, скупштинску и, зашто не рећи 
оптуженичку клубу, доводе се вини и невини, да их разазнамо, оправ-
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дамо, прихватимо или есхуминирамо.
Уосталом, навођење које ни у ком случају није завођење од 

главних тачака и егзистенцијалних проблема, него околишно или скра-
ћено усмерење ка њима, окончавамо следећим аподиксом: И ово може 
да буде додатак паклу у коме одавно живиш.

Катарзичност се подразумева као немирење са луциферским 
светом, и прочишћење, а контрапункт демонском јеПовремено рај.

Песник у конзументу, нечујно или отворено, тражи саучесника 
и, зашто не казати, сарадника/сроднике. Чека увратно дејство. Рачуна 
на реакцију. Говорећи, ослушкује. Отуд, међу корицама: Посматраче-
ва напомена, Неокончавање, И ево те фусноте...

Неколико песама чине породични албум незаборавних блиц 
снимака, а најкраћа и најпотреснија од њих јеДекубитис, као пример 
отпора смрти.

Заједно су, а не сметају једно другом, или се, ради избегавања 
монотоније, мало споречкају, па даље коегзистирају: људи и природа, 
анимални и астрални свет. Обједињени суЛептир, патриоте ипаучи-
на, постојеЛишће, Бабино прасеиДрво како ганапишем, паГолуби-
чинзамрсак, Тетреб, Излаз за мољце...

Стваралац треба и хоће да упозори и апелује, али да промени 
свет и да га сачува од пропасти, то је већ превелики камен за његова 
плећа. Можда једино за под главу. Стога, рецимо, Завидим гускама, за-
чудно звучи као савремена орфејска цитра, начас изазивајући алузију 
на спасиоце Рима, добијајући потом и друге, релевантније одјеке.

У истој руковети су, без сличних конотација: Ако је кашњење у 
повратку кући само по себи прекршај, Или ме позови, докОда верној 
сапутнициније љубавна песма у класичном смислу. По среди је, у 
ствари, похвала писаћој машини, којом се афирмише зависност и бес-
крајно разумевање између средства за рад и полетног/оданог корисни-
ка.

Од песама које непристрасно шибају прошле и садашње анома-
лије, овдашње и странске, убрајају се, посебно, Парламентарци у 
Стразбуру. У њој, и сличним, апсолвира се улога малих земаља у свет-
ским кретањима и завртањима.

Да презентација не буде преозбиљна, ево, неозбиљно признајем: 
Мени се, лично, највише свиђаДодавач шампањца.
Да прославимо признања!
Зато не избегавамЧас из сипања и наздрављања.
Преузимање мртвих ципела, Локације њушкалаи њима сличне 

песме, показују да поезија хотимице иде маргином збивања, тражећи 
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комику мимо трагике, а налазећи често микс једног и другог у оном 
трећем.

Где је клупа, ред је да се нађе иСтолица. Тек онако, Због тео-
рије смакнућа.

Дијаметрални (богме, некад и сагласни) суПотерницаиЗаста-
ва.

ОндаАсанаториТенденција.
И дође геометар. Ваљда, да премери земљу и припреми терен за 

стихове Роберта Ловела, који су послужили Новаковићу као мото: Ни-
кад не напустисмо земљу, почињући у мудрости, умирући у сумњи.

И, кад смо већ код предложака, занимљиво је да Новаковићева 
књига креће са три мото(р)а.

Поред Ловела, ослонио се на Манолија Анастакија и Френка О' 
Хару. За њима тројицом, као пролог песмарици, маше бака са београд-
ског балкона. Она би, те превратне 2000, да заустави догађаје, јер су на 
обе стране, и међу њима, сви њени. Песник је ангажован и не пропу-
шта да тај призор претпостави белосветским вестима. Не изјашњава се, 
пустио је своје личности да се, без посредника, обрате јавности. 

На уласку у ову библију свакодневице, пре него се упустите у 
читање самих стихова, треба прочитати непостављено а подразумевају-
ће питање / упутство: Верујете ли у веризам? Ако верујете, уживаће-
те!Ако не верујете, повероваћете!

Jош од италијанског веризма, насталог по угледу на француски 
натурализам, то тражење је и налажење нових књижевних садржаја, 
истинитих и приступачних широј читалачкој публици, а опет савреме-
них естетско-етичко-значењских ефектива – заснованих на тзв. објек-
тивној књижевности, без наглашеног лиризма и ганутљиве исповедно-
сти, са уздржаним коментаторским чином писца, који води утакмицу 
каузалних односа без сувишних уплитања.

На рушевини трошних поставки, лишени стереотипа, академ-
ских правила и конвенција, изграђују се садржаји прикладни времену и 
ступњу цивилизацијског домета.

Писац тежи да открије, и прикаже, дубље корене и више плодо-
ве са дрвета живота и мудрости. Разуме се, ништа није искључено, па 
ни виртуални свет, паралелан реалном, с тиме да се, тек циљним ин-
вентарисањем, а не приложеним појмовником и упуствима, одслика 
поредак бића и ствари, у датом тренутку. Некада биће постаје ствар, а 
ствар биће, као уДезерту.

Дотични не би био песник тог проседеа и ранга, да теоријама не 
прилаже праксу, а општем персонално.
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Неки од његових текстова сродни су кабареу, пошто се у њима
испољава сјајан дух и вештина 'извртања постав(к)е' на званичним при-
јемима свега што се чини и причињава, иза кулиса и на сцени. Да није 
погубно, штошта би деловало смешно. Зато се манир замене улога и 
квалификатива (белог у црно, и обратно), озбиљније мора разазнавати 
и прихватати. 

Новаковић је рођен у Подгорици (тада Титограду) 1948. Мајка 
му Подгоричанка Ксенија Цицварић Брацовић, чувена интерпретаторка 
народног мелоса, а отац Никола, из Струмице, пилот-телеграфиста Ен-
глеског краљевског ваздухопловства (РАФ), тако да је аутор живео и 
школовао се у Црној Гори, Македонији и Србији, како су га животне 
прилике за-носиле. Видео је оца први пут тек у седмој години, због 
хапшења и логорисања истог, а мајка је, такође, прошла кроз селидбе и 
шиканирања ондашње идеологије.

Студирао је југословенску и светску књижевност у Београду. 
Извесно време радио у ЈАТ-у. Сада је секретар Српског књижевног 
друштва и члан Пен клуба.

Био је учесник и гост познатих светских фестивала поезије и 
одржао низ предавања о савременој поезији у некадашњој Југославији. 
УређиваоКњижевну реч, Књижевненовине, Овдје, Књижевност... За-
ступљен у многим домаћим и страним антологијама. О његовом ства-
ралаштву сачињен је зборник радова: Поезија Душка Новаковића (Но-
ви Сад, Матица српска, 1999) и публикација Душко Новаковић – Дисо-
во пролеће (Чачак, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“,
2003), као и неколико тематских блокова у разним књижевним часопи-
сима. 

По Новаковићу, свет је велика рана, а реч би могла да буде лек. 
Наиме, требахуманизовати осећања пред отвореним питањима жи-
вота. Братство по несаници пред злом идентично је свуда. Позива се, 
код таквих принципа, на Стенлија Марвина који вели: Човек подасти-
ре своје срце као столњак!

Политичка и социјално-егзистенцијална нота, као вид ангажма-
на друштвеног чиниоца и чинилаца, изоштрава акорде његовог певања 
и мишљења. Уколико, пак, тражите кључеве Арс поетике, прочитајте 
обавезноИзвештај о имовини, наћи ћете их, најпре, тамо:

И некакве кључеве носиш у џепу
Десетак разних на привеску
Али ни овим којим стан откључаваш
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Ни овај од смећаре у згради
Ни овај од улазних врата
Ниједан није твој. Плаћаш што их носиш и чуваш.

Песник се не задовољава сипањем информација и довођењем у 
везу пренаглашених и(ли) запостављених детаља, са намером да им за-
мени места или уравнотежи, тако да ћемо срести верс обрнуте компа-
рације јер наопакост је, чини се, прешласвудау опакост: Сунце као си-
јалица сија понад свих ствари. („Агдесусмртовнице“). Дакле, несија-
лицакаосунце, већдневназвездакаоноћнасветиљка, дозвољенојеЗе-
мљанину, дауспостављасвојпоредаккојимсемалчицебунипротив
надређивања. Иначе, неке реченици су му чисти афоризми.

Говорећи о модерној поезији, онај који хтеде да студира атом-
ску физику на београдском природно-математичком факултету, исто-
времено говори о својим обрасцима: „Не претендујем да сам баш екс-
тра зналац свега што се догађа у светској поезији, али мислим да је већ 
дуго у центру пажње језичка поезија. Реч је о једној врсти експеримен-
талне поезије која непрекидно 'ради' на ширењу опсега језичког озна-
чавања – свега, медија, улице, полоитике, осталих уметности, геогра-
фије, урбанитета... трагање за психолошким реперима савременог чо-
века, једном речју, стварање смисла без обзира на обичност или кон-
венционалност слике. Данас ми је јасније зашто су многи песници, пре 
свега амерички, уводили чак и структуру романа у поезију.“

Новаковић толико далеко није желео да иде. Имајући на уму да 
ниједан правац није свеобухватан и једини, те да и сам веризам има 
своју негацију, позабавио се ревизијом истог. Увео је причу у песму, а 
могао је увести и шире књижевне форме, с обзиром да му је биографи-
ја, сама по себи, синтеза драме и романа. Иронија и гротеска помажу 
му да се обрачуна са горчином, захтевним мотивима и јаким изразима, 
не одбрацујући ни мит као жељу смртника за бесмртношћу. Мит је, по 
њему, констелативан однос света живих и света мртвих, човеково уро-
ђено сећање. Противзаборав.

Редовно тражим сродност међу писцима своје генерације, и дру-
гих генерација, па запажам, без лажне скромности, како се мој циклус 
ЛИРИКА ЕПИКЕ у књизи „Из/повести“ доима баш тог огранка Нова-
ковићеве спевне крошње.

ЊеговСонет о стицању бисера, објављен већ на старту бавље-
ња речима, у „Политици“, најавио је самосвојну личност. Спада међу 
песнике који упорно истражују алтернативну димензију песничког је-
зика. Отменост форме по сваку цену, никад му није била примарна. 



Књижевни преглед 2

126

Није му далеко ни жаргон ако зафали. Између осталог, пише о колега-
ма и другарима, фамилији, синовима Павлу и Давиду. Изворна емоцио-
нална стања и властита искуства су му тек полазиште, а експлицирање 
поетских значења својствено је хроничару који упозорава на замор ма-
теријала. У ходу се ослобађа претеране интиме, бројних предрасуда и 
заблуда, служи поезији часно, нимало поданички. Ради на својим пе-
смама. Усавршава се, преводећи са енглеског. У фијоци, за казну, чами 
сирови материјал, све док се не преради и продобри, јер ствар технике 
није занемарљива. Напротив, хиперреалистички приступ темама тражи 
цео хабитус. И, кад већ дотичемо сушт новопоетичких концепата, не 
заборавимо ни остала имена из групе песника дисконтинуираних од 
традиционалистичког стиховања – Вујица Решин Туцић, Раша Ливада, 
Новица Тадић, Радмила Лазић, Милан Ђорђевић, Војислав Деспотов, 
Слободан Зубановић, Владимир Копицл, Милош Комадина и остали.

Поезија пред нама није паролашка, ни програмска, ни острашће-
на идеолошки, а њен творац је, путем бриљантне нарације, непотку-
пљиви тумач свакодневице, мада нема високофреквентну рецепцију.
Бави(о) се менталним склопом актера епохе, ни транзиционе прилике 
га не оспокојавају. Напротив, са интелектуалном и моралном жестином 
обрушава се на све што смета институцији самобитности.

Овај литерата, који посвећенички жели да буде субјекат а не 
објекат, нијени проповедник ни педагог. Пре ће бити да јеметафора 
трагичног јунака у апокалиптичној стварности. У тамним бојама ви-
ди се прошлост, ни садашњост ништа није ведрија, а о будућности да 
не говоримо.

За њега је један од еминентнијих зналаца савремене домаће пе-
сничке и прозне продукције рекао, да је то песник – филозоф и ликов-
ни критичар, уметник и поетски археолог, стиховни приповедач и лир-
ски реторик. Д. Н. је, на тематском, садржинском и формалном плану, 
учинио радикалне промене. Није пука симболика у томе што му се по-
следња песма у збирци зове Диплома. У којој дословно стоји: …од уме-
ћа које понех са собом изгледа да то беху једино жеље шта нећу да бу-
дем…Дође му то каомајсторско писмомодернизма!

„Новакови“ дуги стихови и дуге песме, захтевали би дужа раз-
лагања, бројније и промишљеније дигресије, несвојствену ми софисти-
цираност. И зато, мада нисам преписивач, закључих да је, некад, боље 
преписати него расписати се.

Шестоперни цитат оних који, свако из свог угла, сагледавају по-
менуту Новаковићевуобјаву, успешније ће, но ја, приближити апо-
строфирану збирку публици.
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Михајло Пантић: Сугестивношћу опуса и дубином креативног 
увида у живот данашњице, Душко Новаковић већ неколико деценија 
иде у ред најзначајнијих и најпровокативнијих савремених београдских 
песника. Дух Београда се у Новаковићевим стиховима не објављује на 
директан, већ на изнијансиран и посредан начин, како поправилу бива 
у песничким текстовима високе уметничке вредности.

Љиљана Шоп: За мене је, безрезервно, Новаковићева енергија, о
збиљност, далекосежност, реализација „путем контраверза и јаких 
реалитета“ неупитна у смислу квалитета, врлина, уметничких резул-
тата и значаја његове поезије у контексту модерног српског песни-
штва.

Гојко Божовић: Најновија књига Душка Новаковића оличава 
драгоне укрштај две иманентне поетичке стратегије, од којих једна 
са несвакидашњом усредсређеношћу говора о актуелној савремености, 
док је друга окренута осмишљавању предочене стварности, њеном 
преиспитивању, као и релацирању са митом, културом, историјом, 
књижевном традицијом...

Милета Аћимовић Ивков: Душко Новаковић је у великом ства-
ралачком замаху. Оглашен као песник који систематично у својим 
текстовима уводи елементе непосредног искуства, односно егзистен-
цијалног оквира, он је и књигу„Клупе ненаграђених“ обликовао тако 
да читалац већ од прве песме „Инсерт из заједничке пароле Хоћемо 
промене“ уочи како су догађаји из новије историје у њу директно 
укључени.

Предраг Петровић: Ангажовањем речи из различитих језичких 
културних слојева, од митских имена и латинских цитата до урбаног 
сленга, рекламних слогана и политичког дискурса, песник покушава да 
разори затечене труле поетске метафоре и замени их новим које ће 
изразити гађење према стварности, али и дух побуне.

Саша Радојчић: Како године пролазе и како наше животе ура-
њају у морално неосетљиву транзицију, Новаковић је све жешћи и же-
шћи, његове књиге су све снажније у изразу, а замах са којим су очи-
гледно писане, покрећу све сложенију грађу. У том проблематизовању 
света јесте можда и највећа вредност његовог песничког подухвата.

То су, заправо, изводи из шест извода о претходном издању, об-
јављених уместо поговора другом издањуКлупе.

На задњим корицама.
Као задња реч мериторних мерилаца квалитета, особености и 

домашаја Новаковићеве песничке (е)мисије.
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Многи књижевни аналитичари, поред већ назначених, комента-
рисали су појаву звану Новаковић. Оглед једног Гојка Тешића, на при-
мер, веома доприноси потпунијем сагледавању Новаковићеве поетике 
и позиције у кругову савременика. Писали су, и говорили, о њему још:
Богдан А. Поповић, Чедомир Мирковић, Миодраг Перишић, Селимир 
Радуловић, Бошко Ивков, Славко Гордић, Јован Делић, Радивоје Ми-
кић, Васа Павковић, Јовица Аћин, Стојан Ђорђић, Ненад Грујичић, Ти-
хомир Брајовић, Иван Негришорац, Павле Горановић, Јасмина Лукић,
Слободан Зубановић, АлександарЈовановић, Душица Потић, Ласло 
Блашковић, Ненад Милошевић...

И ево сада: Радомир Мићуновић
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Миљурко Вукадиновић

У КОРАКСАДОГАЂАЈИМА

(Зорица Ћирјаковић: Осећајник, „Градац”, Рашка, 2009)

1.

Ако је, како смо видели у књизи Предворје (Аранђеловац, 2008) 
Зорица Ћирјаковић испробавала поетичке моделе све трагајући за соп-
ственим песничким гласом, успут демонстрирајући завидну песничку 
технику, али не устежући се да храбро искорачи у ризично и неосвоје-
но, овде, у новом песничком проговору, још је разуђенија, језички ле-
пршавија, за интонацију стишанија, кад је реч о поетској узнемирено-
сти и степену интимног изричаја.

2.

Осећање пролазности у симбиози је са дубинским промишља-
њем одлазећег, а блиског света и лаком, благо лелујавом носталгијом. 
Делује уверљиво кад песнички субјекат тврди да би разапета душа 
хтела у видљив свет. Отуда је за ову књигу карактеристичан читав ре-
гистар најразличитијих стања, читљиво не само у стиховном материја-
лу већ и на нивоу наслова знатног броја песама (Нервоза, Бес, Трнци, 
Сан, Љубомора, Сумња, Празнина...). Жеља да се крене за догађајима 
(чулним или душевним) често је у корак са дискретно али латентно 
присутном жељом да се изађе из језика: 

Док је језик у дупљи
Не зна шта му је чинити

Иде у празнину
(песма Празнина).
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У песми „Сан” ова поетичка интенција се помера:

Жеље сероје
Док течност заборава

Клизи низ чело.

3.

Померање тежишта певања на евокативно не смањује зао-
штрени однос према језику и неименованим/неизрецивим догађајима. 
Најпре из личне сфере и видокруга исповедног „Ја”, а потом у сферу 
породичног памћења (нарочито песма Моја прабаба). Звукочарање 
(срећна изведеница Душана Стојковића) овој поезији није страно. По-
лазећи од растреситог стиха сведеног на реч, присуствујемо директном 
судару речи или њиховом благом дотицају, па чак и уклизавању речи у 
реч, где је звекет речи еротски пригушен, једва слутив. То је читљиво 
пре свега у песмама Занос, Безличност, Шум...

Принцип равнодушна душа – видљив свет донекле је изневерен 
потребом да се иде у корак са догађајима. Лирска озарења интимно 
осведочена указују се у лирским детаљима или узбудљивој поетској 
представи о путовању (нарочито у песмама Боје, Опсесија, Руке, Ве-
трови, Нежност, Жене са обале, Свежина, Тако је говорио дан...).
Очитује се наговештај љубавног романа, што благо сенчи књигу и лир-
ском гласу додаје слатки, топли бруј.

4.

Посебна скупина песама са наглашеном поетичком свешћу о ре-
чи и певању бележи ову књигу, чинећи њен естетски учинак поетски
изразитијим. Ту су испредњачиле неколике песме. Поменимо Мисао, 
За незаборавну, Разговор и, нарочито антологијске Не у ветар, Као, 
Кључарење и Светлост.



О књигама

131

5.

Блистава изведеница ОСЕЋАЈНИК у наслову дубински изража-
ва лирску стратегију књиге, сву њену топлу замршеност емотивних 
стања и поетску узнесеност и нешто пригушено старинско а отмено. 
Као чајник без којег један сталеж није могао да се замисли. Ово „слу-
чајно откриће” један је и од кључева за читање и разумевање овог нео-
вдашњег песничког штива.
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Даница Радуновић Столић           

ЛИРСКИ МЕДАЉ ОНИ

(Радмила Обрадовић: Сведок узалудности, „Врањске књиге“,
Врање, 2009)

Радмила Обрадовић, доктор лингвистичких наука, универзитет-
ски професор, преводилац и песник, објавила је збирке песама: Лирски 
солилоквијум (Крагујевац, 1990), Чувар твојих снова  (Краљево, 1992). 
А у њен стваралачки опус спада и збирка песама на српском језику и 
њихов препев на француски језик са уметничким фотографијама: Пе-
сникиње Крагујевца (Крагујевац,1991), где је била коприређивач. Нај-
новија збирка песама Сведок узалудности, по лирској убедљивости и 
по избору тема  наставља  се на претходне. Објавила и збирке лингви-
стичких есеја: Језичке минијатуре (Приштина, 1998), Огледи из приме-
њене лингвистике (Косовска Митровица, 2002). Превела је и више 
књига са француског на српски језик.

У „Предговору“ за књигу поезије Сведок узалудности, Радмила 
Обрадовић износи генезу настанка збирке и описује необичну „судби-
ну“ стихова, која се поклапа са историјским збивањима и трагичним 
преломима у животу српског народа. Ова збирка песама је требало да 
се појави још пре десет година, о чему аутор износи следеће: „Послед-
њих неколико година више пута сам помишљала на објављивање ове 
збирке, али је моју одлуку да у том смислу заиста нешто предузмем 
учврстила жеља да она угледа светлост дана десет година од мог при-
нудног одласка из Приштине“.

Иако рођена у Крагујевцу, Радмила Обрадовић, савремена срп-
ска песникиња, живела је и радила у Приштини преко две деценије, 
што је пресудно утицало на успостављање чврсте везе са топосом срп-
ских узлета, али и падова, па је као успомену на овај град објавила 
збирку лирских песама, како и сама у „Предговору“ сведочи: „Обја-
вљиваље збирке Сведок узалудности представља мој мали лирски дуг 
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Приштини, граду у коме сам живела 22 године, Приштини какву и да-
нас памтим и волим и која ће живети у мом срцу.“

На крају збирке су одломци из две рецензије, које су потписали 
проф. др Драгиша Бојовић и проф. др Даница Андрејевић. У афирма-
тивним проценама рецензенти уочавају доминанти лирски тон, сведе-
ност осећања, слободан стих, уз констатације: „Лирски узнесено, уз 
приметну наративну ноту, о великим и малим темама, о старима које 
заборављамо и које памтимо, поетеса Радмила Обрадовић нам нуди за-
нимљив песнички рукопис Сведок узалудности.“ (Вечити круг, Драги-
ша Бојовић).

У рецензији Љубавна карта Даница Андрејевић истиче: „Рав-
нотежа бола и љубави и гравитација осећања у овим стиховима емани-
рају упорну, утопијску свест о важности есенције живота под којим 
подразумева љубав која претходи егзистенцији и услов је квалитетног 
живљења. На прагу овог трећег миленијума само жена може веровати у 
доброту неког света који ће можда доћи и обраћати се боговима љуба-
ви захтевајући племенитији, осмишљенији и достојнији свет.“           

Збирка песама Сведок узалудности састављена је од шест ма-
њих циклуса, у којима су песме слободног стиха и на поетској граници 
између изрецивог и неизрецивог. Та необична ситуација омогућава да 
се уделом неизрецивог, као местом неодређености (Ингарден), оствари 
лирски сензибилитет и специфичано исказивање емоција. 

Минимализмом у исказивању, које је започео Васко Попа у 
збирци песама Кора, који се у различитим лирским остварењима јавља 
на особен начин, пре свега, као проверени поетски дискурс, нимало 
једноставан, траје преко пола века, не губећи ништа од своје свежине и 
оригиналности, препознајемо и у поетском ракурсу наше савремене по-
етесе Радмиле Обрадовић. Са мало одабраних речи остварује се много, 
добија се стих сентеција, у виду епиграмског израза коме се ништа не 
може одузети, али не и додати. У неким стиховима она се приближава 
хаику поезији, стварајући лирске медаљоне, филигрански убедљиве и 
естетски исклесане. Такав стих понекда подсећа и на кроки потез у 
сликарству, када је сведеност и есенцијалност на врхунцу својих дома-
шаја, што подсећа и на магичну линију Цветка Лаиновића, као рецимо 
у стиховима песме „Непребол“: „Стојимо на рушевинама / у пепелу / 
осмехујемо се / руке нам се додирују / Наш живот је у нашим очима“. 
Цео стих може бити сведен на падежно-предлошку синтагму, или само 
на реч, али уз издвојени стих-поруку о животу који после страдања 
остаје као траг у сећању. Слично стиховање налазимо и у песми „Ma
vie“.
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Од стилских фигура песникиња користи поређење, као у веома 
лепој песми „Градови“, где су градови упоређени са људима, антропо-
морфизовани, персонификовани, онако како је некада чинио у Градо-
словару, својим малим и ефектним  прозним записима, Богдан Богдано-
вић. Кад је у питању избор тема, може се рећи да је на први поглед те-
матски круг мали, ограничен тек на неколико уобичајених лирских те-
ма о емоционалном животу жене. Али, списак тема је много већи, са 
доминантним мотивом љубави, али и са рефлексивним одсјајима и 
промишљањима о узалудности, о пролазности, о неумитности и о не-
моћи човековој пред удесом неминовности и под руком судбине у све-
ту без правила, алијанираном, окрутом, где се афирмише сваки вид 
грубости и бескрупулозности. Жена на прагу новог миленијума, мајка 
и кћер, са осећањем угрожености и са снажном потребом да се немоћ-
ни заштите у вртлогу је свих их збивања. Тако је песникиња показала 
да нема великих и малих тема, односно да је све одраз доживљаја и 
схватања онога шта се око нас догађа и како се то у нама остварује и на 
нас рефлектује.

У лексичком смислу уочавамо једноставан и ненеметљив израз, 
пажљиво биран, али и без много експериметисања и тежње ка онеоби-
чавању. Међутим, догађа се и одступање, када се прелази у сфере фра-
зеолошког израза, као у песми „Сведок узалудности“, где читамо: 
„Циљ је оправдао средство“, што је утицај свакодневног, колоквијал-
ног говора, или пак: „који низови гласова означавају“ („Значење ре-
чи“), као део бављења науке о језику. 

Основни тон ове песничке збирке је осећање племенитост и до-
броте, онакве какву нам дарује хришћанско осећање света и филозофи-
ја панкализма у учењу Џемс Марк Болдуина, где сазнајемо да су упр-
кос свему, свим недаћама и патњама, безрезервно, без ишчекивања 
уздарја било које врсте, лепота и доброта основ свеколиког трајања. У 
том смислу може се констатовати да су уздржаност и ненамељивост  
темељи стилског израза, који исијава из сваког стиха песникиње Рад-
миле Обрадовић.                                                                                     
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MilanĐurašinović

SVITANJE U MIDGARDU

(Snežana Čkojić: Svitanje u Midgardu, „Liber“, Beograd, 2009)

Većna startu, zbirkom pesama „Duša hodi kroz vetar“ (2007), Sne-
žana Čkojićnajavila se kao talenat s kojim treba računati. Odmah je obeleži-
la tematiku i postavila mrežu neprikosnovenih svojih mitova. Bilo je oči-
gledno da se pojavila debitantktinja koja mora postati ime u našoj poeziji.

Predviđanja su se obistinila. Došla je nova zbirka pesama Snežane
Čkojić„Svitanje u Midgardu“ 2009. godine. Pesnikinja u njoj demonstrira
onu pravu zrelost u smislu da slobodnom kreacijom poveže dijametralno su-
protne motive koji pesnikinju dovode do poetskog izraza. Ona ovde demon-
strira svoju vokaciju i autorski identitet.

Knjiga „Svitanje u Midgardu“ se otvara pesmom „Ustaj!“ To je krat-
ka pesma od pet stihova koja ima indikativnu vrednost. Pesma u biti sadrži
dimenziju značenja i metafizičku dimenziju. Glasi: „Svanulo je oko dana,
ustaj da kažeš: “Evo me svete“, Ustaj jer ako zalutašu noći, Niko te neće
čuti, kad jednom, Duboko za svagda legneš!“ U figuri „oko dana“ sugeriše
se svetlost prvog dana postanja. Potencirano je načelo, zatim ritmičko-melo-
dijska linija pevanja, osamostaljena i korektno izvedena. Onda dolazi opo-
mena i strepnja od noći i nestanka. Metafizička pozicija svetlosti u svetu
prema konačnoj sudbini, u kojoj, kako se kaže, „Niko te neće čuti, kad zau-
vek jednom, Duboko za svagda legneš“.

Sledeća pesma „Uvertira“ govori o pesnikinja koja sumnja da peva u
eter. Pre je to, kaže se, rat violina, urlici, dok junakinja lirski govori o rađa-
nju istine „o svakom maslačku što sanja zrenje i sprema se za put u visine...“
zatim sledi definicija metafizičkog prostora rečena stihom „prostor je iluzija
dalekovidih“. Zatim epiloški distih, koji glasi „moja duša je uz zbunjene
maslačke hodila kroz (v)etar...“ Kraj lepe pesme ju uvodi u avanturu bez iz-
gleda za povratak. Tako da zbunjuje maslačke. „Uvertiru“ je mnogo lakše i
ubedljivije napisati nego pročitati kako treba.
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Zatim jošjedna programska pesma „Poetska tišina“. Govori o najsta-
rijoj pesmi kojoj se ne može razumeti jezik. Pesma prvotne reči, odvajanja
od tela, najvišeg zakona pesnika o kreativnoj slobodi. „Udahnuta... u poet-
skoj tišini sna“, kaže se na kraju pesme. Pesnikinja je opet zauzeta jednim
načelom. Bavi se rečju, najstarijom temom u ovoj ljudskoj vrsti. Onim što je
večno, pa i transcendira prema tišini kao opozit pesme i pojedinačne reči.
Hod lirske junakinje kroz vetar i vazduh skreće pažnju na pesnikinjine sno-
ve u drugim svetovima. Njen hod kroz vetar sve je manje od ovog sveta. Za-
to je fantazmagori čak, donekle nepojaman i fascinantan, skoro kao život u
nekom novom svetu.

U pesnikinjinim stihovima hvata se nepostojana slika njene nadsta-
vrnosti. U njenoj nadstvarnosti egzistira božanstvena lirska junakinja. U lir-
skoj avanturiskinji prepoznaje se čudestvena strast prema takođe bizarnim
oblicima života. Stanje kreirane stvarnosti nema svoj fizički svet. Ono, reklo
bi se, traje koliko magnovenje koje treba uhvatiti dok se hoda kroz vetar i
etar. Pesnikinja zahteva samo jednu stvar od svojih mogućih čitalaca. Da
uhvate trenutak lucidnosti i fascinaciju u međuvremenu.

Umesto sasvim mogla bi lako da se parafrazira opservacija ličnosti
Branislava Petronijevića koju donosi Radovan Beli Markoviću novoj prozi.
Naime, naša pesnikinja je transcedentalnih svetova izvanredna poslanica, u
tmurnoj ovdašnjosti bez agremana, Snežana Čkojiću ovoj knjizi poezije
otvara i zatvara zagradu trenutka. Izlaže pesnikinjinu sliku neke druge stvar-
nosti i fiksira je oštrim refleksijama. Njeno pesničko mišljenje doživljava se
upravo poput bumeranga. Postoji i utiče na čitaoca na način povratnog delo-
vanja. Dejstva koje ispunjava pogled na svet.

„Predugo stojim kao čvor, Na problematičnom goblenu okruženja,
Kao smetnja i strah u mislima pobožnih. Nepoželjni rušitelj ružnih fasada?“
čitamo na početku pesme „Predugo“, što pozicionira pesnikinju u odnosu
svakodnevni svet i život u njemu. Pre toga pesnikinja Snežana Čkojićspo-
minje pesmu stepskih vukova, život u Tao majci, prvog zubatog vrabca, ti-
betansku promrzlinu i toplotu, Kemadero u Sevilji gde je inkvizicija spalji-
vala jeretike, mitove i motive nordijske mitologije, i, potom kaže: „Mene su
zaobilazili ljudi, a tebe godine, Pesniče, ko je ostao lepši?“, naime, do „Pe-
sme leda i vatre“ u svitanjima u Midgardu, gde govori: „Jutro je obojilo u
belo celu dvoranu, tela poprimila boju truleži; izjedene, spavaju oko zakla-
nog teleta bez trbuha i očiju“. S napomenom da je Midgard u nordijskoj mi-
tologiji u stvari svet ljudi. Bila bi uvreda za inteligenciju čitalaca kad bi čo-
vek hteo da ističe ponaosob svaku od navedenih pesnikinjinih slika i misli
kojima je isprovocirala osećanja istih čitalaca. Sve su te slike tako jasne, a
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misli razgovetne, i jedne i druge duboko proosećane i konačno stavljene na
papir.

Glavno je pitanje u čemu je poezija Snežane Čkojićoriginalna. Ne-
dvosmisleno zato što je iskrena. Ne u značenju da je do kraja intimizirana i
ispovedna. Iskrena je pošto se ispisuje sa razlogom. Ona ima u sebi elemen-
te zadatog života i elemente novoga života. Ona je Vita nuova za našu pe-
snikinju. Za nju je najčudnovatija od svega na svetu. Ne može da se iskaže
dok joj se ne podredi sve što se ima. Pesnikinja svedoči da poeziju stiče tek
pošto je izgubila skepsu. Ona pokazije snagu da prevaziđe konflikte sa so-
bom i na poetski način širi svoj filozofski horizont. Ujedno intenzivira do iz-
vesne mere lična osećanja i plastično ih izražava kroz pesmu.

Njeni stihovi nisu zagrcnuti, ali nisu ni raspričani do kreativne neod-
govornosti. Na martinski način srećno dolaze do dobro nađene reči i izraža-
vaju egzistencijalnu poziciju lirske junakinje u svojevrsnom interregnumu.
Njena poezija je intenzivna i posvećenička, dramatična, epifanijski uznesena
i otkrivalački snažna. U svakom slučaju radi se o talentovanoj pesnikinji i
pesnikinji od retke inspiracije koja ima lepu pesničku sudbinu kojom će, na-
dajmo se, dobro upravljati.
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ИванЛаловић

ПОЕТИЗОВАНЕ ИСТИНЕ

(Горан Лабудовић Шарло: Ако видиш. „Будућност”, Нови 
Сад, 2007)

Све што нам у својој новој књизи Горан Лабудовић Шарло казу-
је јесу поетизоване истине, снажни рефлектори уперени у битак, упере-
ни у хаос света, у заблудело глуво доба. Скаску, устиховано припове-
дање песник започиње речима „Ако видиш”, као да је на старту поже-
лео да нам скрене пажњу да је науман да исприча нешто посве повер-
љиво, да нам открије тајну, да нас у њу упути, и да код својих читалаца 
изазове саосећај језе и непристајања на дати (наметнути) вредносни си-
стем – систем окренут наглавачке.

У свету који својим стиховима Шарло свлачи до нагости, љубав 
није шаблон, није тек „Волим те”, већ је изгубљена ствар на ветромети-
ни где вијоре „штављене коже љубавника”. Песник се пита „куд се де-
де шапат / осећај топлине”, а одговор посредно проналази у саборном 
покличу градских кловнова: „Пролеће, пролеће, пролеће” – и то у сред 
јануара. Ова реплика је само један од примера на који начин Лабудо-
вић приступа стању ствари. То је, наиме, освежавајући отклон од бла-
гоглагољивих осећања, распеване патетике, од ригидних и неумољивих 
начела. Истовремено успоставља, канонизује својеврсну поетику ап-
сурда, у којој иронија / самоиронија имају улогу везивног ткива ових 
стихова. Поред тога, зар није први у нашој поезији испевао џиберску 
љубавну песму.

Као песник који је сагледао, а богме и у многоме осетио бол чо-
вечанства, коме врсним стиховима покушава да помогне старим рецеп-
том – клин се клином избија – обнародовао је да осећај што је жив и 
млад и лептиров облак јесте једина оставштина у тмини. Тмина у овој 
поезији представља оно што се у музици зове тепих, а у филмовима је-
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зовито ишчекивање непознатог. Прати нас на сваком кораку који хита 
ка светлости, ка колажу дуге, и таман што одшкринемо спасоносна 
врата, зауставља нас, стављајући нам руку на раме.

Могли бисмо рећи зрело остварење и успут образлагати наш 
суд, али ово би било сувишно и претило би да текст поприми логореи-
чан ехо, скрибомански број редова. Сувишно, јер је Лабудовић на по-
зорници српске поезије до сада одиграо запажене роле својим књигама 
„Размишљам”, „Авинско писмо” и „Алс”. Многе песме из ових оства-
рења награђиване су на престижним фестивалима у Врбасу, Књажевцу, 
Београду, Младеновцу, Зајечару...

Књига „Ако видиш”, Горана Лабудовића Шарла неодољиво 
препоручује као мајстора модерне поетске архитектуре, са етно при-
звуком који даје „шмек” и патину посутом прашином далеких звезда. 
Шарлова поезија није лавиринт, не покушава да по сваку цену буде 
оригиналан, у смислу да оригиналност буде антипод здравом разуму и 
добром укусу. Примери из текуће песничке продукције нам говоре о 
поплави мутавих уста, бучних и амбициозних.

Лабудовић у овој књизи пише, углавном, у форми слободног, 
белог стиха. Има истанчан таленат, осећај за мелодију и ритам. Форма 
увире у садржај, садржај трепери тихом лавом мотива. Све је овде 
складно и њишемо се у такту ишчашених поенти, отрежњујућих мета-
фора, у такту атмосфере и лирике. фрагмената из Париза, Единбурга, 
Лисабона, Хаване, Београда...

У песмама „Драга моја. Опет то кажем”, „Метеорска љубав”, 
„Лагана времена”, „Обала од шуме”, „Живот на фарми”, „Ригорозна 
песма”, и „Моји ортаци спремају представу” аутор доказује да му није 
стран ни римован исказ у коме се претставља као песник који је овла-
дао формом везаног стиха, поштујући законе и метрику неопходну да 
песма овог облика буде успешна. Тако Шарло додирује обе обале пое-
зије: белу и римовану, а производ је, у сваком случају, бујан колорит 
лепе књижевности.

„Ако видиш” јесте песникова запитаност над мразом егзистен-
ције. Пројекцију савременог света налазимо у песми „Посета”, и докле 
год нас мишеви – але наше свакодневнице буду непријатно голицали 
испод ногавица, нећемо престати да ламентирамо речником Шарловог 
каламбура: „Готово је бре!” (џиберска љубавна песма): Мисим, оно, 
стварно ми је лоше!
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Luka Čuljak

NOWHERE MAN

(Marko Tomaš: Zbogom, fašisti, „Buybook“, Sarajevo, 2009)

Je li povijest moje zemlje bitnija od moje osobne povijesti?

Marko Tomašrođen je u Ljubljani, ali ne prije 29 godina nego noga-
ma gazi danas po trećem desetljeću života. Istina je da je te 2007. imao 29.
Ravnodušnost ne mogu izliječiti ljekovitim travama koje mi šalju od kuće
strahujući za zdravlje moje duše. Rođen sam prije točno 29 godina, ali od
tada su se mnoge stvari promijenile jer je iste godine izašla njegova posljed-
nja zbirka „Marko Tomaši druge pjesme“, a krajem prošle godine objavlje-
na mu je sedma zbirka poezije i to četvrta samostalna.

Ponikao је u književnom časopisu Kolaps, u Mostaru, krajem pro-
šlog stoljeća, gdje je bio jedan od urednika zajedno sa Mehmedom Begićem
i objavljivao svoje kratke priče i poeziju. Tada se otkrivao i stvarao što je
eskaliralo jednim snažnim poetskim okvirom koji je jošu nastajanju jer je
jošu ranoj fazi književnog stvaralaštva a ako održi tempo, sigurno je da će
Tomašpostati nezaobilazna karika naših poetskih krugova.

Zbirka poezije Zbogom, fašisti sačinjena je od pet dijelova i to PUZ-
ZLE PIECE 1: Imenik, PUZZLE PIECE 2: Horoskop, PUZZLE PIECE 3:
Zbogom, fašisti, PUZZLE PIECE 4: Što sam napisao do podneva i prolo-
gom 21st CENTURY PUZZLE i kroz svaki od dijelova provlači se određe-
na zajednička tema – žena, pitanje jastva što uključuje pjesnikovo porijeklo
ili pak religiozni motivi koji se provlače kroz cijelu zbirku. Tomašluta, u
potrazi je i svjestan je da promijene nema bez sukoba tako da je u stalnom
konfliktu sa društvom, egzistencijom, ali najveći neprijatelj je sam sebi. Ja
sam ljubavnik svijeta, krećem se na orgonski pogon, pominjem sve što je
potpirilo vatru između mene i mene, stvorilo me takvog, kupilo na kilogram
u jednoj provincijskoj mesnici u Vojvodini gdje sam s ocem uzgajao grožđe,
podilo me vinom trpko ravno disanje zemlje. Tomašje u ovoj zbirci nešto
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izravniji no inače. Jošjedan od elemenata kojih je pjesnik svjestan jest put,
put u fizičkom, ali i metafizičkom smislu i kroz zbirku je to i vidljivo gdje je
put imao ključno mjesto u Tomaševom obrazovanju. Prema tome, jasno je
da je oblikovan od strane puta – živio je u Somboru, Splitu, Zagrebu, Sara-
jevu i Mostaru, a Europa mu je nezaobilazan motiv.

Kroz zbirku je vidljivo da je Tomašpoklonik tuge, jedan od rijetkih
koji stoje na njenom braniku više nema braće, nikoga ko bi stao u zaštitu
tuge i sanjao tek kruh, ili oduševljeno pričao o poeziji, poklonik koliko tuge
toliko i Leonarda Cohena i to je ono gdje ja nailazim na punctum ili Barthe-
sovu nasladu kod Tomaša. Ne želim da znam tko je Katarina ili Christina,
ne želim da znam kakve se priče kriju iza ovih pjesama baškao što neželim
znati ni tko su Cohenove Sisters of Mercy jer odvećuživam samo u njihovoj
poeziji. Ti i ja, Leonarde, mi smo sitni fašisti, nešto poput džeparoša. To je,
valjda, poezija, mali privatni konclogor. Hajde, onda, da u to ime, pozdravi-
mo Hitlera…i ljubav je zločinački projekt. Znam sigurno nekoliko ljudi koji-
ma je čežnja uništila život. Htjeli smo biti tužni poput tebe misleći da tako
nećemo postati masovne ubice.

Tomašu bi se zaista dalo dodati pregršt atributa jer on jest raskoma-
dan i lutajući, tragičan i poetičan. No ono sve što Tomašjest, ali činjenica je
da jedno treba ostati jasno jer kako Culler piše, kraljev sin jošuvijek je kra-
ljev sin, iako su ga odgajali pastiri i s punim će pravom postati kraljem kada
se njegov identitet otkrije, ako želite saznati da li je Tomašpastir ili kralj,
dajte se u potragu za ovom zbirkom. Esencijalno jastvo kod njega je itekako
izraženo, ali i to da Tomašdjeluje i tim činovima postaje ono što jeste, gdje
se na kraju ispostavi da je njegova prava narav pa bio on veliki barbarin ili
pak činjenica da njegovim tijelom teče ciganska krv. Tomaševo jastvo izra-
ženo je kroz cijelu knjigu i njegov identitet je u nastajanju, Ja sam ciganin,
svojom voljom, zbog svih borbi kroz koje prolazi, ali u završnoj fazi nastaja-
nja jer je on sam postao uzrok događaja, i to je ono što se događalo kroz ci-
jelu povijest književnosti, on je uvijek prisutan. Tomašse gradio kroz tekst
baškao i svatko od nas. Predao se lutanjima i traženjima i ono što se može
iščitati iz njegove poezije jest da je poklonik gore navedenog kanadskog
kantautora gdje Tomašuvijek spremno staje u obranu istoga i time konstrui-
ra sebe – identificira se. Tako je okrutno sve što volim, razarajuće poput tri-
pa, ali ako, samo ako, isključivo ako, mislim da sve to posjedujem.
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Бисерка Рајчић

НАНИНЕ МОЛИТВЕ ИЛИ О Љ УБАВИ

(Владимир Станковић: Нанине молитве. „Ваша књига”, 
Београд, 2009)

Човеков живот се састоји од три раздобља: детињства, младости 
и старости. Према Киркегору од естетичког, етичког и религијског пе-
риода. И обични људи и песници покушавају да их изразе. Свако из по-
себног разлога. Свако на свој начин. Владимир Станковић откад пише 
поезију чини то применом кратке форме. Хаику и другим. Увек крајње 
сажето. Тај начин изражавања највероватније је одредило његово виђе-
ње човека и света. Најопштије речено – рефлексивно или оно које не 
трпи дескрипцију. Његове песме су ликовно-метафоричне. Оне су 
„слике”. Тачније, његов језик је сликован. Без обзира на тему којом се 
бави. Једна од његових најчешћих тема је детињство. Виђено кроз свет 
природе. Свет животиња. Сувоземних и водених. Свет инсеката. Кроз 
љубав према родитељима. Љубав према жени. Љубав према деци. У 
последњој збирци сетио се своје баке или нане, како се у источној Ср-
бији мајка оца или мајке обично назива. С обзиром да су разлике међу 
генерацијама мање него у другим крајевима, нарочито у граду, израз 
нана је примеренији од бака. Његова нана је само његова а истовреме-
но је и општа. Окренута је породици, околини, али и Богу. Не само у 
цркви већ у сваком тренутку и на сваком месту.
У првој песми песник каже:

Нанине су молитве,
које изговара у себи

или једва чујно,
упућене увек истом.
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Молити се јесте тајни чин, чак и када је заједнички. Какав се у 
православљу изводи за велике празнике или моли за душу умрлог. Да-
кле, молитва је тајна. Велика тајна. Због тога је једва чујна, често и не-
чујна. Јер, како кажу Јеванђеља, Бог зна наше потребе, чује нас, усли-
шује, милостив је, помаже нашој слабости:

У нанином срцу
сунце се, хвала Богу, роди

свакога
јутра.

Или:

Ја сам уверен, песмо,
да моју нану

са огромном љубављу
одасвуд гледа Бог.

Међутим, Закон Божји одређује како се треба молити. С вером, 
надом и љубављу – пре свега. И свим срцем. И без злобних мисли. И у 
истини. И у чистоти. И смирено. И понизно. И усрдно. И у невољи.  И 
у болести. И увече и ујутру. И ноћу и дању. Непрестано. На сваком ме-
сту. С покајањем. С исповедањем грехова. С понизношћу. Са сузама. 
Са захвалношћу:

Нана се, вели, никад
ничег ђавољег није бојала,

зато што се од Бога
осећа заштићено.

Заштићено, јер је у стању да измоли Божје милосрђе, Божје са-
жаљење, благослов. Све оно на шта се човек ослања, захваљујући чему 
опстојава:

И када није
ни у каквој невољи,

моја се нана
моли Богу.
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А ослања се на Божју славу, на Божју милост, на Божја обећања, 
на Божји завет, на Божју правду. Јер, обраћање Богу је приближавање 
Богу, тражење Бога, призивање Бога, откривање душе своје, срца свога 
пред Богом:

Нана се моли
Богу

као и наши преци:
читавим својим бићем.

То „читавим својим бићем” не значи чињење гестова какве чине 
свештеници и монаси: подизање руку, падање на колена, падање ничи-
це, патетичним речима. Довољно је чинити то и без речи. Јер молитва 
је тражење заштите у мукама, Божје помоћи, божанске утехе, олакша-
ња од несрећа, милосрђа, избављења од греха, оздрављење од болести, 
избављење од непријатеља, избављење од слога:

Моја ми нана
увек изгледала
некако мања

док се обраћа Богу.

Очекујемо да Бог услиши нашу молитву, али то се не догађа од-
мах, понекад после извесног времена, понекад другачије него што оче-
кујемо или никад. Бог услишује молитву ономе који се моли с вером, у 
име Христово, свим својим срцем, који одбацује зло, који се боји Бога, 
који љуби Бога, који испуњава вољу Божју, који је праведан, који се 
моли и за друге, за породицу, за народ и отаџбину, за сваког посебице, 
за болне, за невољнике, за непријатеље, чак за злога:

Нико не уме
тако ко моја нана
да погледа у небо

када спомене Бога.

Спомињање Бога је изражавање жеље да се живи у заједници с 
Богом, да се постигне јединство с Христом, што се постиже поштова-
њем ЗаконаБожјег, Десет Божјих заповести, којима се у свим великим 
религијама регулише живот на земљи и односпрема Богу. Поред речи 
ту је и слика, обличје Божје. И пред њом се молимо, палимо свеће, ка-
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димо. Јер онаје оваплоћење божје које одређује целокупно наше вла-
дање на земљи, од кога зависи где ћемо се наћи уЦарству небеском. У 
рају или у паклу. Наш одлазак у Царство небеско Бог је извршио преко 
Христа који пребива у нама и ми у њему, који се жртвовао збогнас, да 
би нам Бог опростио грехе. Због тога се од нас захтева трпљење, смер-
ност, кротост, речју – хришћанско владање. Хришћанско владање је 
пре свега љубав. Љубав према Богу и љубав према ближњем. Искрена, 
чиста срца, топла, некористољубива. Са том љубављу се рађамо. Јер 
Бог је Бог љубави. А вера, молитва подстичу нас на љубав. Међутим, у 
историји човечанства постоје периоди када надвладавају зло и мржња. 
Што се посебно испољава у ратовима. Међутим, човек се изнова враћа 
миру. Јер Бог је и Бог мира. Нане као што је Владина то савршено осе-
ћају и нештедимице нам га дарују. На најједноставнији начин: преносе-
ћи на нас свој мир, мир божји!
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Душица Потић

КАО  ПТИЦЕ  СЕЛИЦЕ

(Милутин Ђуричковић: Златне речи: Светске народне 
пословице за децу и младе. „Алма“, Београд, 2009)

Пословице су као птице селице, сликовито нас уводи Милутин 
Ђуричковић у књигу Златне речи, избор пословица из светске усмене 
баштине. Уводи нас и у овај свој подухват – мали по обиму, а велики 
по мудрости, будући да су избори ове врсте код нас одиста ретки. Јер,
мудрост нема граница, па ова кратка говорна форма усмене књижевно-
сти лако прелази простор и осваја разне народе. Приређивачев је циљ 
да сачини широку лепезу светских пословица, збир који би указао на 
њихове националне ознаке и порекло, на разлике и на сличности, али,
пре свега, на њихову духовну вредност и уметничку лепоту.

По себи се разуме да једна овако невелика књига не може пру-
жити исцрпан и комплексан увид у жанр пословице у глобалним раз-
мерама, још мање увид у њену научну судбину да тако кажемо, у токо-
ве проучавања и прикупљања на различитим меридијанима. Ђуричко-
вић зато бира мање круту концепцију популарног издања и склапа 
књигу намењену пре свега деци и младима. То ће рећи да, темељно са-
купивши грађу из адекватне литературе, приређивач није пропратио 
научном апаратуром на коју обавезују сцијентистичке конвенције, као 
што би били спискови извора и литературе за грађу која обухвата ову 
књижевну форму у народној књижевности осамдесет и две земље.

Уместо заморних и дугих спискова, Милутин Ђуричковић кон-
ципира џепно издање и намењује га најмлађој читалачкој популацији. 
Управо оној која тек улази богат и сложен свет књижевности, осваја 
његов захтеван интелектуални хоризонт. По себи се разуме и да наре-
чена намена имплицитно поставља старо питање у науци о књижевно-
сти за децу, питање њене прагматичности – да ли дела за децу морају 
садржати поучну компоненту или је она њихов етстички оков, одно-
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сно, да ли се могу исцрпљивати у искључивости уметничке игре, лепр-
шавости ларпурлартизма, без дидактичке, али и без значењске тежине.

Златне речи готово по себи намећу одговор – да се књижевност,
добра књижевност, без обзира на то коме је намењена, намеће само као 
склад садржине и форме, као смисаона дубина коју мора да прати аде-
кватна уметничка структура. Што већи разум, то краћи језик, каже јед-
на данска пословица из ове књиге метафорички излажући и дистинк-
тивно обележје жанра, његову сажету форму, језгровитост његовог из-
раза. Избор из овог издања управо и потврђује ту његову карактеристи-
ку, али казује и да умност не тражи велике речи. Не тражи је нигде ши-
ром глоба. Од Аустралије до Финске, пословицу ћемо препознати по 
згуснутој мурости и једноставности израза, који попут птица селица, 
лако прелази простор и осваја разне народе.

Универзалност деловања пословице прати се на још две равни 
њене књижевне структуре – на равни сликовитости и еуфоније израза. 
Обе те њене особине доприносе њеној уметничкој лепоти, пријемчиво-
сти, популарности. Сликовитост, са своје стране, значи и већи смисао-
ни опсег, могућност да она делује не само у различитим временима и 
на различитим географским просторима, већ и у  контекстима који се 
не морају понављати. Избор који нам је понудио Милутин Ђуричковић 
показује да је ова књижевна врста у различитим националним књижев-
ностима, мање склона посредности и вишезначности исказа него што 
смо ми то од наше, српске пословице научили.

 Она је, међутим, у нама развила још један вид читалачког оче-
кивања, усмерен на њену еуфонијску димензију. Велика звучна вред-
ност кратких говорних форми наше усмене књижевности остварује се
на гласовном, ритмичком и мелодијском плану. Управо су те компо-
ненте књижевног дела најнепреводивије. Условљене структуром сва-
ког посебног језика, оне се у страном језику, у преводу, неминовно гу-
бе. Посреди, међутим, није само естетички феномен, јер се исказ прима 
прво у чулној, звучној компоненти, док невербална, дакле, и дикцијска 
средства пресудно утичу на разумевање, стога, и на памћење поруке. 

Остајући нужно ускраћен за лепоту звука, донекле, и хендике-
пиран због овог нужног недостатка, читалац из ове књиге, ипак, не из-
лази с изневереним почетним очекивањем. Златне речи уистину и јесу 
драгоцена ризница обимом малих, а умношћу великих драгуља светске 
усмене баштине. Златне речи показују сву дубину истине египатске 
пословице: „Књига је вреднија од свих споменика и од свих гробница, 
јер само она гради споменике у срцу онога који чита.“ Или изокрећу 
прагматичне Јапанце: „Богатство је исто што и летећи пепео. Што га 
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више скупљаш, прљавији постајеш.“ Јер оно се не мери увек и само 
крилатим новцима. Богатство које је понудио Милутин Ђуричковић, 
раскошан сјај ума и духа, управо је супротне природе – што више лети, 
даље стиже, а што га више скупљамо, све бодрије корачамо стазама ду-
ховног очишћења.
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Радомир Мићуновић

КЉ УЧНА ПИТАЊ А И ОДГОВОРИ

Римарењем на књигу Сава Мартиновића „Питамтеја“

(Savo Martinović: Pitamteja : aforizmi od pitanja, „Udruženje
humorista i satiričara Crne Gore“, Podgorica, 2008)

По прећутаном савету наших предакаНемој бити ћутук, но 
утуком на утук, реших да одговорно римарим, у поводу књигеПи-
тамтеја. О поменутој збирци упитних и упутних, а нипошто успут-
них, афоризама Сава Мартиновића, високопоштовани Никола Рацко-
вић је, у поговору, узвратио неизбежним упитником: „Да ли бисмо без 
питања знали ишта о себи и свијету... Уочавајући контрасте и дубља 
значења људске егзистенције, аутор у афористику уводи нову подврсту 
– афоризам од питања.“

Рођен у Беговинама код Даниловграда, 26. јауара 1935. године, 
Саво Мартиновић, зет Мандића, из долине Зете, узвисио се мишљу и 
речју. Један је од најбољих хумориста и сатиричара на балканским 
просторима. Врцавим духом, вредно и посвећено, а надасве пецкаво, 
као златоносна мудра пчела, пише, објављује и добија признања.

Досад је објавио: књиге афоризама НИШТА ИЗМЕЂУ, Београд 
1991, ХАЗАРДНИ РЈЕЧНИК, Београд 1994, ПУНА КАПА, Ријека Цр-
нојевића 2000, МАЛА ГЛАВА ПУНА КАПА, Даниловград 2005; затим 
књиге епиграма: МРТВИ УЗАО, Београд 1994, и КОЦКА ЈЕ ОКРУ-
ГЛА, Подгорица 2005, те романеод прича САГА О САГУ, Ријека Цр-
нојевића 1996 и НОВЕЛА О НОВЕЉИ, Ријека Црнојевића 2000, од ко-
је је 2004. у Даниловграду настала монодрама НОВЕЉА НИЧИЈИ. 
Мартиновић је један од састављачаАнтологије црногорског афоризма, 
РИЈЕТКЕ ЧЕСТИЦЕ, Подгорица 2006.
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Превођен је и антологисан, као хумориста, сатиричар, песник и 
прозаиста, за децу, младе и одрасле.

Накључнапитања из његовог најновијег дела хтедохбравуро-
знода одговорим, мада се намером унапред ништа не гарантује. Држао 
сам се народне мудростиКо не покуша, не може ни успети.

Поновићу Мартиновићева питања и понудићу своје виђење све-
та, ослањајући се на изрекуКо рескира тај добија. Рачунајући притом, 
као шахиста, да није срамота изгубити од таквог играча, а не забора-
вљајући да се, неретко, тек преко маглуштине, стиже до суштине, те да 
се, преко афоризама од питања, путем читања и уплитања, може доћи 
до повољних резултата.

А, да ли је истина дебља или тања, зависи углавном од питања. 
Међутим, дешава се, када се највише одговору надаш, од контрапита-
ња да страдаш.

С обзиром да, по Мартиновићу, коцка је округла, и неки моји 
одговори су баш такви – округли, на ћоше, што само по себи не мора 
бити лоше, а колико су мерени толико су примерени.

ПИТАМТЕЈА се појавила у издању Удружења хумориста и са-
тиричара Црне Горе, претпрошле године, у Подгорици, где је у тој 
области проглашена књигом године.

Елем, прво о жаокама:

Узрујате ли се ако вас нападне рој оса?
Кад немам за инсекте лосион, постанем на осе осион.

Је си ли при себи кад си сам?
Откуд то могу да знам, па нема ко да ми каже кад сам сам! Знам 

једино да сам к'о гром кад год сам с њом!

Јесте ли рођени за живот какав немате?
Свој живот не бих мењао за ничији. Ни за лављи, ни за птичији!

Исплати ли се брак из љубави?
Трновита је стаза чим нема мираза.

Је ли корисно имати мало?
Зависи чега. Од много невоље се, на пример, бега.

Настојите ли да постојите? Постојите ли као такав?
Био сам. Као да нисам. А јесам. И кад се краја бојим, постојим!
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Може ли се хаос организовати?
Далеко се чује, па овде се ништа друго и не организује.

Зашто питате ако не вјерујете у одговоре?
После много читања, сумњам и у нека питања. Мада, опште 

правило важи – у поштеном питању је мање лажи.

Је ли тежак живот од своје памети?
Никад није било теже паметнима. Најлакши је живот – ко је 

мање има.

Зорите ли се кад пришијете нову закрпу?
Зорлија увек осети срећу кад нова закрпа пронађе врећу.

Јесте ли дирнути кад вам пријатељ подметне ногу?
То никоме опростити не могу!

Постоји ли несташица?
Да ичега тол'ко има, доскочили би' гладнима.

Колико има онога чега нема?
Већу бригу поприма, то што нема ни онога чега има.

Што самоубица има од накнадне памети?
Рупу на глави, па накнадна памет не може да му се јави!

Постоји ли бојазан да ђаво неће доћи по своје?
Ђави и Годо нису тајна за нас. Један се чека, други и сам дође 

зачас.

Мора ли грдан дужан бити ружан?
У очима дужника – светачког сам слика.

Како можете да спавате док вам причају бајке?
Они само изигравају доконе старамајке.

Мислите ли да купци не би закидали на мјери?
Без срама је и стида, ко на мери – закида!
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Што вам више прија: несносна врућина или неподношљива 
зима?
Начисто се смрзнем кад помислим на велику жегу. Видим 

сунчану пегу.

Мислите ли да је паметно размишљати о глупостима?
Глупо је паметовати ако глуперда може да те схвати!

Је ли учтиво читати туђа писма на ваше име?
Улажем протест оштар, што писмо ми, одавно, не доносипо-
штар! Срам да га буде, што не тера на писање људе. Поготово 
жене, да сете се мене!

По чему нам не одговара друштво, ако је Бог с нама?
Јер смо према њему инфериорни, тврдокорни инепокорни.

Да ли би вам одговарала почетница са искуством?
Радије бих завршницу с трусном, а неискусном!

Кад постигнете пун погодак, осећате ли се празно?
Е, то је већ подразно.

Зашто кудите коња којега сте јахали?
Не жалим се на своју мазду. Напротив, кудим јој газду!

Најежите ли се при помисли да би вас могло огријати Сунце?
Успомена с летовања је свежа – нагазих на морског јежа!

Да ли бисте дали руку да умешате прсте?
Одлука је чврста: Не дам ни два прста.

Бојите ли се да можете постати добар супруг?
Није ме стра' јер све се зна.

Бисте ли, умјесто слике, објесили Њега?
На жалост, он се већ„објесија“, не помаже му ни Месија!

Гризе ли вас савјест ако сте због мајке запоставили ташту?
Стварно свашта, па многима је ближа ташта!
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Брине ли вас добро здравље?
Давно беше Б.О. славље!

Имате ли обичај да немерно заборављате?
Ех, кад би се могло тако, избег'о бих овај пак'о!

Је ли мајка удата жена?
Углавном јесте, али не мора да значи, кад се дете, рецимо,

изванбрачи!?

Што вас толико брине ако вам фали длака с главе?
Пређимо на дилему праву: Зар за длаку, да изгубим главу!

Је ли свако постојање лишено смисла? Је ли сваки смисао лишен 
постојања?

Не слажу се, више или мање, смисао и постојање!

Чини ли вам се да је празну торбу лако носити?
Празноглавом је тежа торба ђачка но умноме празна и просјач-

ка!

Како можете да спавате док вам причају бајке?
Нисам више мали, сада сам велик, а прекалио ме, заправо, Баш 

Челик.

Постоје ли они који пријете: „Има да те нема“!?
Назнање свима: Нема да их има!

Имате ли идеју како да је остварите?
Добијам идеје одПитамтеје.

Заслужује ли агресор топао пријем?
Ако је топао... – народ је пропао. Нипошто ловор но врућ одго-

вор!

Јесу ли доброчинитељи права напаст?
И више од напасти, ако су спремни напасти!

Зашто дозвољавате да вам пуне главу они којима је празна?
Зато што не знам да им је празна све док се не сазна.
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Је ли мали човјек дорастао великом задатку?
Зависи какву има алатку!

Поносите ли се својим стидом? Стидите ли се свог поноса?
Могао бих написати роман о томе како сам скроман.

Свиђа ли вам се кад вам није лијепо?
Допада ми се што није ружније, пошто бих се осећаотужније.

Је ли сваки погодак пун промашај?
Брат брату, тако је у рату!

Што правите питање ко је одговоран?
За одговор нисам сасвим оран.

Треба ли, у принципу, поштовати начела?
Поштујмо, из начела, принципијелна дела.

Ко је открио изум? Ко је изумио откриће?
Ама, људи, биће... да је изум пронаш'о откриће!

Зашто се самци не уједине?
То је као у моно-причи: виде на шта Заједница личи!

Би ли било боље да је како није или да није како је?
Тако је!

Ако је отказана премијера, зашто правите представу?
Највећесепредставе, без режисера, праве око новогпремијера.

Допадају ли вам се они који су вама слични?
Нити их хвалим, нити их жалим. Ипак, није оригинално личити 

осталим.

Одакле вам морално право да правите уступке?
Уступке не правим, руку пружам само кад се давим!

Признајете ли заслуге, заслужујете ли признање?
Не даље од медаље!
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Заслужује ли медаља да буде објешена?
Већ решено – обешено!

Обожавате ли неукусне шале на ваш рачун?
Ваља сваку шалу досолити. И 'лозом' полити.

Да ли нагло ожедниш кад видиш празну чашу?
Пуна чаша – глава празна, готова је казна.

Брине ли вас слаб раст ваше стопе?
Боље да ми слабије расте стопа, него да будем апсолутно тропа.

Мислите ли да су нудисти неукусно одјевени?
Да не „постим“, свидео би ми се Евин костим! Али ако дама 

заблиста, може смоква и без смоквиног листа!

Шта је ту лоше – кад одиграте добар потез?
Није ми по вољи, што туђи „цуг“ је бољи.

Бисте ли дали мито да сачувате образ?
Не дајем никад мито за образ, радије прихватам частан пораз! 

Односно, прошао сам кроз најгушће сито, а никоме још не дадох мито!

Јесте ли се кад запитали шта су ваши слушаоци богу згрешили?
Извињавам сесвима, знате, што због мене купују слушне апара-

те!

Јесте ли хладни кад видите с мером попуњене вруће панталоне?
Ја сам попут оних који задовољно хукну – ако такве панталоне 

пукну.

Бисте ли се обрадовали да видите себе на телевизији, уживо?
Баш као и ти! Друкчије не може бити!?

Је ли лако препознати човека који има ожиљак на души?
Золин „Човек који се смеје“ најбоље зна ожиљак где је.

Забринете ли се кад вам противник није ни до рамена?
Па, то противник није, онда, већ кепец који ронда.
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Би ли вас обузео понос, да заратимо са цијелим свијетом?
Зар игде има човека жива који може, у миру, рат да призива?!

Стојите ли на становишту да су узроци жртве посљедица?
Ево, клечим смркнутог лица, пред жртвамапроузрокованих по-

следица.

Страхујете ли од од добре вијести због тога што иза ње иде 
лоша?

Не дајем за то ни три гроша, јер свака одреда је лоша!

Имате ли обичај да намерно заборављате?
У нашим годинама, Саво, то је обичајно право!

Можете ли замислити историчара без маште?
Бојим се већ дуго, да нестаће и једно и друго! Чим не буде исто-

рије више, ко ће (и за кога) да је пише?

Налазите ли да су проналазачи измишљени?
Родитељи су откровитељи били, чим су нас двојицу измислили.

Јесу ли приземни људи склони фантазији?
Углавном, људи најниже тензије – гаје највише претензије!

Је ли оправдано због мале нужде упадати у велику?
Од тоалете до тоалета, зависи шта коме смета. И како се, у ства-

ри, ко находи, зато и постоје заходи.

Сумњате ли да месечна примања одговарају дневнимпотреба-
ма?

Зависи од курса евра за који ваља имати нерва.

Бисте ли ставили руку у ватру да сачувате прст?
Не дамо живот, дали смо Трст!?

Ако сте мушкарац, што се женирате.
Једино се устручавам, у луксузном хотелу док ручавам. Нарочи-

то, мајка му стара, кад сам у пару, а – без пара! 
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Растете ли кад се попнете на престоље?
На трону порастем о'ма! Јер тронут сам веома!! Али, боље је и 

то, но кома!!!

Треба ли стати на пут свима који с њега скрећу?
Некада се мора скренути с пута, ако је кући остала тута. Боље у 

жбуњу путник да седи, да се насред друма не унереди.

Може ли човјек бити гори од самога себе?
Не може, вала, бити гори од себе, оца очиног да гребе!

Је ли ово ера каријера?
Не, ово је ера баријера!

Чини ли вам се да су диригенти неваспитани, зато што публици 
окрећу леђа?

По закону против дискриминације, такви су већ повлашћени 
део нације!

Ухвати ли вас паника кад схватите да имате времена напре-
тек?

Хвата ме звек, због било чега на претек!

Да ли вам неко брани да патите?
Напротив! Дају ми мотиве! Значи да ме на патњу готиве!

Волите ли да угађате мазохистима?
Ко те пита шта хоће та свита!

Може ли бити што бити не може?
Хвалим те Боже, разуме се да може! Биће да нема, само ако

Господ задрема!

Има ли конац краја? Има ли краја концу?
Завршница не гине ни сину ни оцу!

Бојите ли се мрака по дану?
Сусрећем се с мраком на кораку сваком!

Волите ли да се понашате?
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Јашта! Па, шта?

Може ли се мршавити на туђој дијети?
Благо мајци, сви смо дијеталци.

Ја те питам: ШТА ЈЕ ПИТАМТЕЈА?
Дивна књига блиставих идеја!

Уколико Те још занима: Имам ли шта АНТИ, следује – ОДГО-
ВАРАМТИ.

Ех, да ми је знати, колико је сати...
Не треба ти „омега“ ни „докса“, да процениш време парадокса.
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Жарко Требјешанин

ВИТА ТЕОФИЛОВИЋ - БОРАЦ ПРОТИВ 
КОЛЕКТИВНЕ СЕНКЕ

(Витомир Теофиловић: Орвел неће проћи. „Алма“, Београд, 
2008)

Витомир Вита Теофиловић, песник, сатиричар, есејиста, књижев-
ни критичар и антологичар, многима је у широј јавности познат пре 
свега као врсни афористичар. Он већ деценијама пише бритке афори-
зме као непосредни сведок, али и као активни учесник у многим драма-
тичним друштвеним збивањима и крупним променама у Србији током 
последње четири деценије. Његово место као мислећег грађанина, кри-
тичара и сатиричара током ауторитарне владавине у двадесетом веку 
увек је било, како часном човеку и интелектуалцу доликује, у опозици-
ји. 

У овој новој књизи афоризама Вите Теофиловића, која се поја-
вљује под индикативним насловом Орвел неће проћи, неке од доми-
нантних тема су:

 Национални менталитет, мегаломанија, инат и опирање про-
менама.

 Ауторитарни менталитет, зазирање од демократије, као и 
неспособност за дијалог са светом.

  Тајкуни и њихов утицај на друштвени живот.

„Небески народ“ и његов менталитет

Крај двадесетог века у Србији био је период националистичке за-
слепљености и опијености „славном историјом“. Многи људи су тада 
подлегли колективном лудилу и поверавали да збиља припадају иза-
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браном, „небеском народу“, да су Срби „народ најстарији“, чијој јунач-
кој прошлости сви други народи завиде итд. Вита Теофиловић је увек 
имао снаге да се одупре масовном лудилу, а знао је и да својом тана-
ном иронијом и цинизмом као хладним тушем охлади узавреле главе.

Немајући претходна искуства,
Бог створи Србе, народ најстарији.

Тешко да је тада, када смо перманентно били у ратном или макар 
ванредном стању, неко, осим сатиричара, имао куражи да се јавно под-
смехне нашем „јуначком карактеру“ и „патриотизму“. Вита Теофило-
вић је као расни сатиричар био кадар да кратким и убојитим афори-
змом растера националистичку маглу, разбије идеолошке илузије и 
разоткрије праву, наказну суштину лажног патриотизма. 

Патриоте не иду у рат,
јер ко би подстицао патриотизам

кад њих нема?

 Часни људи, за разлику од пробисвета и хуља, немају потребе да 
се бусају у прса и да се гласно размећу својом љубављу према отаџби-
ни. Њихов патриотизам је, као и свака истинска љубав, тих и ненаме-
тљив. Али за разлику од њих, тада је било, али богме и данас има, мно-
го Срба који су то по занимању, који схватају патриотизам као сигуран 
иуносан бизнис. Вита Теофиловић је увек својим афоризмима настојао 
не само да разобличи и извргне руглу оно лажно значење појма патри-
отизма, већ и да му врати њего право значење и достојанство.

Шовинисти жуде
за великом Србијом,

а патриоте за срећном.

Међу нашим афористичарима има доста сјајнихлитерарних пси-
холога и карактеролога (споменимо овде само Александра Баљка, Сло-
бодана Симића, Радета Јовановића, Илију Марковића) који су прониц-
љиво уочили читав низ негативних црта нашег менталитета. То су све 
оне ружне навике, склоности, ниске страсти и етичке мане које нерадо 
видимо код себе, али их зато често запажамо и радо приписујемо
„оним другима“, својим комшијама и непријатељима. Ту нашу „мрачну 
страну“ карактера, непризнате и неприличне особине, Вита Теофило-
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вић извлачи на светлост дана и без сентименталности, немилосрдно их 
извргава руглу.

На удару Теофиловићеве беспоштедне и разорне сатиричне кри-
тике, када је реч о српском менталитету, можда најчешће, налазисе 
упадљива црта– митоманија, која је извор многих зала у нашем наро-
ду. Митоманија је склоност да се изгради и одржава улепшана, идеали-
зована слика о сопственом народу као изабраном, ратничком, достојан-
ственом и безгрешном, којем сви завиде и кога мрзе од муке што су ин-
фериорни. Оваква, до гротеске улепшана слика о себи, о свом нацио-
налном карактеру, а истовремено неповољна, црна о другим народима, 
често је у грубом и оштром нескладу са реалношћу. 

Нашу патолошку мегаломанију, наш злоћудни колективни нарци-
зам, Вита Теофиловић подвргава жестокој иронији, често правећи мај-
сторски обрт на самом крају афоризма.

У сукобу између мита и стварности, 
победа је на нашој страни!

● ● ●

Не ваља што имамо толико славну прошлост.
Не иде нам се у будућност.

Колективни нарцизам, масовна национална самозаљубљеност, по 
правилу, озбиљно ремети однос са стварношћу, замућује вид и дефор-
мише диоптрију, нарочито када је реч о другим државама и нацијама. 
Од групног нарцизма, обожавања сопственог народа и зазирања од 
других, „непријатељских“ народа који нам, будући мање вредни, злоб-
но завиде, само је један мали корак до параноје. 

Ако свет не разуме најбољи народ, 
или је глуп или покварен.

Трећега нема!

● ● ●

Кад цео свет полуди, ни најпаметнији народ
не може да га уразуми!
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● ● ●

Није наше да судимо о себи,
али факат је да смо увек у праву!

О наличју нашег националног карактера, ружној страни коју од-
бијамо да видимо и признамо, писали су наши сјајни афористичари. 
Указујући на мрачни и патогени аспект нашег менталитета, афористи-
чарје, невољно, постао нека врста колективног психотерапeута који, 
неумољиво разобличава све оне погубне црте свог народа. У наше нај-
боље „терапеуте“ спадају они који се свом народу не улагују, него пре-
цизно запажају и немилосрдно жигошу његове највеће мане као што 
су: инат, завист, сујета, неслога.

Ми немамо вулкане ни оркане.
Нама су довољни међусобни обрачуни!

● ● ●

Нисмо лансирали нове, али смо ојачали старе српске брендове – инат, 
тапкање у месту, живот у магли и облацима...

● ● ●

Баш сам малерозан.
Комшији није цркла крава,

отелила се!

Посебно је опасна наша особинасамодеструктивност, задивљу-
јуће предани и упорни рад у корист своје штете. Колико смо спремни 
да у свом ирационалном, самоубилачком и аутодеструктивном пона-
шању идемо далеко, одлично показују Витини афоризми који ове сулу-
де тежње доводе до краја, до апсурда.

Ми можемо изабрати и пут у пропаст. 
Слобода избора нема граница!
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● ● ●

Ми не морамо увек да радимо на своју штету,
али традиција је за нас светиња!

● ● ●

Сваки споразум са светом је 
издаја нашег националног идентитета! Ината!

● ● ●

Ми мале ратове губимо, а велике добијамо.
Зато подстичемо светски сукоб.

Ми и тајкуни

Познато је да су се наши новокомпоновани бизнисмени обогати-
ли и постали „угледни привредници“ док је држава пропадала, док је 
на десетине хиљада људи гинуло, а стотине хиљада остајало без крова 
над главом. Зна се да су се они, захваљујући својој „способности“ ба-
снословно обогатили, да су зарадили милионе марака док смо ми оста-
ли, „неспособни“, живели од десетак марака месечно. Све се то зна са-
мо се, изгледа, још увек не зна како су се они тако брзо, „преко ноћи“ 
обогатили. Вита Теофиловић, који има истанчан слух за језик и језички 
израз, управо на том двосмисленом изразу – преко ноћи – гради свој 
иронични обрт у афоризму, који представља одговор на претходно пи-
тање. 

Тајкуни су се обогатили преко ноћи док смо се ми излежавали.
А ноћни рад се одувек посебно плаћа.

Истина, нису ни тајкуни почели баш од нуле, мало им је, као што 
је и ред, помогла и њихова држава.

Наши тајкуни су од државе добили само почетни капитал, 
а после су морали сами да се сналазе.
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Па ипак, и поред свих провизорних одговара и нагађања, изгледа 
да је питање порекла богатства наших тајкуна још увек велика тајна, 
мистерија која нема прави одговор. Уосталом, проблем стицања богат-
ства је „пословна тајна“! Тако важни рецепти, као што је рецепт за брзо 
и енормно богаћeње, нормално, никоме се не казују!

Не знамо како су тајкуни успели.
Да знамо, сви бисмо се обогатили!

У сваком случају разлога за сумњу и преиспитивање порекла 
имовине наших нових богаташа – нема! Ако неко још увек сумња у 
њихово поштење, то је или болесна сумња, параноја или обична људ-
ска злоба.

У поштење богатуна сумња само сиротиња.
То је чиста љубомора!

Ови афоризми, написани са наизглед наивним, симулираним де-
тињим (не)разумевањем друштвене стварности, одлично репрезентују 
Теофиловићев специфичан смисао за хумор и мајсторску иронију, која 
каткад прелази у немилосрдни сарказам. Испод површине привидно 
доброћудног хумора, крију се као змије испод цвећа, разорна иронија и 
отровни цинизам, који попут експлозије, наједном, откривају засле-
пљујућу истину. А то и јесте опасан и одговоран посао сатиричара –
открити истину која ће нас ослободити. 
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Витомир Теофиловић

СТО ЛИЦА ТАНАТОСА

(Милен Миливојевић: Држави није добро. „Алма“, Београд, 
2009)

Милен Миливојевић је знатно име наше сатире, мајстор кратких 
форми, пре свега афоризма као минијатуре у којој су српски сатирича-
ри већ четири деценије у светском врху.

За разлику од досадашњих збирки афоризама, у којима је пре-
плитао теме најширег сатиричног регистра, збирка „Држави није до-
бро“ махом је посвећена једној теми – теми смрти. Но, иако сведена на 
једну тему, књига која је пред нама значењски је веома богата и разуђе-
на – једну од највећих, такозваних мега-тема у целокупном систему
значења Милен Миливојевић отвара на мноштво начина, као што и 
смрт окончава свеколики живот безбројем путева господњих. Разу-
мљиво, сатирична мотивација само делимично покрива ову бескрајну 
тему, чије биће сеже у просторе метафизике, димензије једва доступне 
нашем видном и сазнајном пољу, изван могућности да њоме управља-
мо и упрежемо је у своје жеље и интересе. Смрт у овом контексту само 
је међа која одваја нашу трошност од вечних видова постојања. Но, и 
поред пролазности природом досуђене људском бићу, сви ми имамо је-
дан танани мост, једну вертикалу учешћа наше егзистенције у есенци-
ји, како би то филозофи рекли, а то је наш карактер, наш унутарњи 
идентитет. У том наоко невеликом простору, сусретима и сударима на-
шег бића са свим осталима у ближем и даљем окружењу и те како има 
места вивисекцији људског понашања и на нивоу индивидуе и на ни-
воу њене друштвене умрежености. То је простор у коме сатиричар има 
много посла, а наш писац га је овом збирком приљежно и темељно оба-
вио, залазећи и у опасне пределе Левијатана.

Као што су психолози запазили, два основна начела – ерос, 
принцип животне енергије, и танатос, принцип тежње за коначним ми-
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ром и повратком праисконској природи кристала и минерала – одређу-
ју сву нашу тактику и стратегију не само свакодневице већ и наше фи-
лозофије живота, нашег укупног односа према изазовима прилика и 
судбине. У новој збирци афоризама, након пет претходних о сатирич-
ним темама најширег регистра, Милен се усредсредио на тему смрти, 
правећи својим скалпелом вивисекцију савремене политике, морала и 
историје. 

Мада су ерос и танатос у непрестаном сукобу, као рађање и га-
шење енергије, мислиоци су открили да су ови принципи, попут пара-
докса, у блиској вези, каткад чак и у спрези! Ево једног циничног Ми-
леновог афоризма о политици и историји: „Ми најбоље знамо да крв 
није вода. Пили смо је једни другима“. Овде је на значењски поразан 
али књижевно упечатљив начин употребљена заменица „ми“ у више-
струком значењу – и у дословном и у преносном значењу, при чему ме-
тафорично „ми“ покрива сав простор од односа према комшијама до 
односа према другим народима. Посебно је цинично што се овде „ми“ 
односи на обе стране, и на оне који пију и на оне чија је крв; штавише, 
и злотвори и жртве сједињени су граматичким „ми“ и у супстанцијално 
јединство, у спојене судове. 

Крв је код Миливојевића, попут боје код сликара, честа матери-
ја – и животодавна и смртоносна. Ево како је писац свезао у двоструки 
чвор ерос и танатос – наше испаштање и туђом и својом кривицом, и 
историјским усудом и због међусобних раздора: „Не само да смо дава-
ли данак у крви него смо и пливали у њој“. 

Ту исту паклену дијалектику политике која замењује средства и 
циљеве видимо и у афоризму „Крв смо проливали да би нам потекли 
мед и млеко“. 

Насиље над историјом и логиком – хуманизам да и не помиње-
мо – упечатљиво је дочарано једном наоко обичном констатацијом: 
„Србин је пуцао на Србина и отарасио се национализма“. Овај наоко 
неутрални идеологем, такорећи опште место у политичком жаргону, 
увођењем лежерног тона у контекст деликатне и вруће тематике нације 
и патриотизма, раскринкава патологију хуманистичког ума – усрећива-
ња човечанства уништавањем својих ближњих!

Смрт је само средство – често нам цинично поручује писац, нао-
ко преузимајући псеудоаргументацију у своју диоптрију: „Имам дуга-
чак корак. Једном ногом сам у гробу, а другом на седмом небу“. Овај 
наоко једноставан афоризам такође је крцат значењима, што је код вр-
сног афористичара чест случај. „Дугачак корак“ овде је метафора за 
историјске подухвате, синоним за појам брзог напретка, што додатно 
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појачавају опозитни топоси – „гроба“ као најнижег (под земљом) и 
„седмог неба“, као највишег, рајског. Но, „гроб“ је овде и метафора за 
посусталог политичког и историјског субјекта, за његову сенилност, за
продавање вере за вечеру, за одсуство осећаја за реалност, за пораз под 
маском победе.

Крајњи смисао инверзије победе и пораза, изванредна илустра-
ција псеудологике херојства по сваку цену, дочаран је афоризмом 
„Гробови сведоче да се овде некад живело!“ Овде су на суптилан на-
чин употребљена два времена – што је уједно и кључ за разумевање по-
руке афоризма – гробови су трајно, садашње стање, а живот се пресе-
лио у прошло време.

Језичко-логичка провокација је чест извор значењске енергије 
Миленових афоризама. Непажљивог читаоца зато могу иритирати и 
значења која радикално одступају од већинског говора и искази који су 
блиски свакодневном говору. Један од таквих који у нама изазивају от-
пор гласи: „Толико су били наопаки да смо морали да им пуцамо у ле-
ђа!“ Знак узвика нам, међутим, сигнализира да је реч о окрутној исти-
ни, коју, мотивисани хуманошћу, кријемо и од себе, да су у сваком ра-
ту хиљаде људи убијене с леђа! Тако нас афористичар, с пуним пра-
вом, суочава са затомљавањем савести, са псеудоаргументом да тога 
нема, бар на нашој страни, нити је тога међу нама икад било. Да није 
тако, писац појачава ову матрицу значења и једним исказом у првом 
лицу, граматички преузимајући одговорност на себе: „Пала ми секира 
у мед, па сам посекао многе главе“. Да овде немамо крајњи цинизам, 
патолошку употребу среће, могли бисмо у овом афоризму назрети ви-
шеструки сплет значења – „пад секире у мед“ је, као што знамо, мета-
фора уздигнућа над другима: то уздигнуће, нажалост, често се искази-
вало мучењем и убијањем оних испод себе, неретко укључујући и бли-
жње.

Однос према злочину – увек начелно строг, али у пракси често 
нехајан, податан линији мањег отпора као и све друго, писац нам пре-
дочава псеудосаопштењем, каквим нас обасипају многи истражитељи: 
„Злочин је брзо расветљен. Жртву је прогутао мрак“.

Успон политичке каријере, разуме се, иде одоздо увис, али шта 
се збива на крају? Варијацију Шекспирових мердевина за Ричарде има-
мо код Милена сажето дефинисану на следећи начин: „Био је на свим 
високим положајима. Остала су му још само вешала“. А дијалектику 
ратних похода као решења историјских траума, филозофију рата као 
политике другим, пречим средствима, Милен је дочарао својом варија-
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цијом библијске изреке о потрзању мача, језгровитим исказом: „Пукли 
смо чим смо се латили оружја!“

Да производња смрти може успешно да цвета не само у рату већ 
и у миру, да у својој технологији „индустрија смрти“ може имати поде-
лу посла сходно цивилној индустрији – штавише, да се може размахну-
ти под маском самоубистава, Милен нас упозорава поразним афори-
змом: „Поделили смо послове. Он обавља самоубиства, а ја организу-
јем сахране и кремације“. Овај сатанистички интониран афоризам био 
би књижевно упечатљив и да је реч о убиствима – увођење самоу-
бист(а)ва у контекст индустрије смрти је досег значења овог врхунског 
афоризма проширио до самог руба живота, до питања његовог смисла 
или бесмисла, до утапања ероса у танатос. 

Да ли је доиста танатос толико моћнији од ероса да ће му доћи 
главе? Милен има мноштво назнака те врсте: „Главу горе! Кроз омчу“.
Негативан исход утолико је извеснији кад знамо с ким смо и какви 
смо: „Волели смо се као браћа, што је било довољно за братоубилачки 
рат“. Како преокренути пораз хуманизма и морала ако „Убице спавају 
сном праведника, а невини као заклани“?!

Посао сатиричара није да буде терапеут већ дијагностичар, да 
укаже на тамне стране нашег личног и друштвеног бића, да осветли па-
радоксе наше свакодневице и нашег погледа на свет... Да појача свест и 
савест разумних и моралних, да их дотакне и пробуди тамо где су за-
спале или закржљале. Више од тога није у моћи дијагностичара. Но, 
жива књижевна реч има ту моћ да код свесних и савесних разбуди и 
распламса ерос, ту магију оживљавања личних могућности, животну 
енергију којом свако људско биће располаже у мери достојној пошто-
вања и дораслој свим изазовима. То је једина енергија којом свако од 
нас располаже и зато немамо право да је запостављамо и потцењујемо 
– поручује нам наш афористичар мноштвом слика и прилика, читавом 
стотином лица танатоса. 

Новом збирком афоризама Милен Миливојевић је свом зама-
шном опусу од двадесетак књига разних жанрова додао луцидну и ду-
ховиту, стилски избрушену и мисаоно озбиљну књигу, књигу која, 
упркос тамној гами тема и значења, зрачи бодрошћу духа и уверењем 
да смрћу ероса ишчезава и танатос!
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Александар Чотрић

СЛОБОДАН СИМИЋ - ЧАРОБЊ АК РЕЧИ

(Слободан Симић: Симином улицом : афоризми. „Агора“, 
Нови Сад, 2007)

После девет година од претходне ауторске збирке афоризама, 
Слободан Симић је објавио нову књигу – „Симином улицом“ (Агора, 
Нови Сад, 2007).

Вредело је чекати скоро деценију на књигу једног од најбољих 
српских сатиричара, јер се на око стотину страна налази више од пет 
стотина бритких и духовитих мисли. „Највећа уметност је реченица“, 
мисао је великог пољског и светског афористичара Станислава Јержи 
Леца, коју Симићево дело потврђује. И док у неким књигама (романи-
ма, приповеткама и песмама), етаблираних домаћих и страних књижев-
них величина, међу хиљадама реченица, пронађемо тек по неку значај-
ну и хвале вредну мисао, у Симићевој збирци их има прегршт, и то „на 
малом простору“ (Александар Баљак), у „концентрацији која убија“ 
(Зоран Т. Поповић).

Књигу „Симином улицом“ одликује строга селекција афоризама 
и њихов уједначен висок квалитет. Иако је у протеклом периоду обја-
вио изузетно велики број афоризама на странама листова у којима ре-
довно сарађује, Симић је био строг према себи и кроз његово „сито и 
решето“ прошли су само прави литерарни бисери. Зато на свакој стра-
ници налазимо „рафале“ горких, али лековитих мисли. 

Афоризми који су настали пре десетак година и даље су актуелни 
и свежи, а такви ће бити и будућности. („Ја годинама чекам промене. А 
бију исто“). Не само што се у прилике у Србији споро мењају, или се 
не мењају уопште, већ што Симић својим размишљањем и писањем 
наткриљује конкретне личности и догађаје и исписује ванвременске и 
наднационалне поруке и поуке. Потврда за то је и велики број превода 
Симићевих афоризама и уврштавање у иностране антологије, објавље-
не у Аустрији, Русији, Бугарској, Македонији...
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Наслов дела је заиста одговарајући, јер, од када се појавио у срп-
ској афористици – почетком осамдесетих година прошлог века, Симић, 
иако корача „Домановићевом стазом“ (Бане Јовановић) и припада ма-
гистралном правцу савремене српске афористике који је трасирао 
Александар Баљак, гради свој аутентични стил и израз, који је немогу-
ће опонашати и следити. („Ја сам Србин, али не бојте се“). 

Он је успео да пронађе складну меру између опорости и хуморно-
сти, између оштрине и добронамерности, између луцидности и дидак-
тичности. Нема код Симића натегнутог хумора, вештачке спонтаности, 
силовања логике, баналног подсмевања и смеха ради смеха. 

Слободан Симић је аутор једне од најбољих дефиниција афори-
зма: „Афоризам је оно што је свако од нас хтео да каже, само да се тога 
сетио“. То што Симић ствара свакоме је разумљиво, али као он ретко 
ко може пише. Већина његових афоризама изгледају као да су плод ко-
лективног искуства и дестилисаног народног сазнања и, по прихваће-
ности међу читаоцима, умногоме личе на нове пословице. („Нисмо ми 
ни тражили цео капитализам. Само њихове плате“).

Симић не избегава крупне, опасне и табу теме. Напротив, он пи-
ше о свим темама и код сваке „бије у сриду“. („Председник је легали-
ста. Поштује све одлуке председника“).

Он, само наизглед пише лако, али сваком његовом афоризму 
претходи дуг процес промишљања и сазревања. Симић поседује изу-
зетну вештину да на крају афоризма приреди крајње неочекивани епи-
лог после прве реченице или почетка исте реченице. Он је чаробњак 
речи који практично ни из чега прави ефектну поенту. По томе његови 
афоризми личе на бројна изненађења која се дешавају у сјајном филму
Оливера Стоуна „Изненадни обрт“. Угледни политичари, национални 
радници, академици и богати бизнисмени потезом Симићевог пера би-
вају демистификовани и раскринкани. Симић само једном реченицом 
поништава све књиге, новинске текстове, хвалоспеве, панeгерике, оде 
и бајке претходно исписане и изговорене о овим лажним величинама и 
своди их на оно што, заправо, јесу – криминалци, незналице, психија-
тријски случајеви, преваранти...(Јеси ли ти криминалац или полити-
чар? Не видим добро од телохранитеља“).

Оно што је свуда нормално, код нас није. А оно што би свуда у 
свету било ненормално, код нас је нешто најнормалније. („Треба веро-
вати у чуда. Ево, један мој познаник је добио плату на време“).

Неупућени читалац, страни читалац, или читалац у будућности 
може да помисли да Симић претерује и да се пренаглашено служи хи-
перболом. Аутор, међутим, пише само о ономе што се догађа око нас, 



О књигама

171

али то мноштво не види, или неће да види. Он има моћ да уочи пробле-
ме, појаве, процесе и личности и да их софистицирано анализира на 
свом психијатријском каучу („Направио сам коалицију. Рече шизофре-
ничар“).

Његов дар за црни хумор ретко се среће у нашој сатири, као и 
књижевности уопште, управо зато што је најтеже ходати по оштрој 
ивици између смешног и трагичног, а не запасти у тривијалност и неу-
кус („Оставка је морални чин. Рече самоубица“). 

Симић је један од све ређих аутора чијим се књигама унапред ра-
дујемо, и када знамо да ће нас теме из његове књиге растужити. У нау-
ци се значај и допринос научника вреднује бројем публикованих цита-
та из његових дела. Према овим критеријуму, Слободан Симић је у са-
мом врху српских, али и светских афористичара.
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Милан Бештић

ЕСТЕТИЗОВАНИ БУНТМИХАИЛА
ВЕЉ КОВИЋА

(Михаило Вељковић: Усенкинојкући. „Алма“, Београд, 
2008)

Пре него што кажемо коју реч о овој књизи, подсетићемо се прет-
ходног књижевног деловања Михаила Вељковића. Крајем седамдесе-
тих и почетком осамдесетих година протеклог века овај писац се опре-
делио за естетизовани облик бунта. Разлога за бунт је било много и 
углавном су се сводили на неспоразуме између управљача и народа, на 
раскорак између прокламованих начела управљача и стварног живота 
поданика. Вељковића су Задужени За Надзор (у даљем тексту ЗЗН) 
управо надзором подстрекивали да уметнички обликује своја критичка 
запажања и субверзивне поруке. Наметали су му различите начине и 
стилске поступке посредног казивања: од метафоре и алузије, преко 
парафразирања демагошких слогана владајуће идеологије, до извртања 
народних пословица и изрека с циљем да им се да ново, понекад и су-
протно значење. Пронашао се, касније ћемо видети и скрасио, у најкра-
ћем књижевном роду, афоризму. Себе је нашао у афоризму, а са још 
десетак аутора сродних тематских и стилских усмерења, и у неформал-
ној групи названој Београдски афористичарски круг. Заједничко овим 
бунтовним младим људима (чему плеоназам!?) била је наглашена анга-
жованост. Оглашавали су се на последњим страницама Студента и 
Књижевне речи (касније и НОН-а), листова којима су ЗЗН-овци (уз из-
узеће пар тзв. информативних разговора са уредницима и ауторима 
афоризама и карикатура) допуштали више слободе изражавања него 
осталим. Тај делић слободе добијен је изнудицом, а за то су, тако кажу 
социолози, политиколози и тек по који књижевни критичар, заслужни 
баш сатиричари окупљени у Београдском афористичарском кругу. Ту 
велику заслугу и (никакву) част дели и писац ове књиге.
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Као што стрпљивом Михаилу Вељковићу није било много четврт 
века чекања да се коначно огласи првом књигом – Појава зоре је пита-
ње дана, издатом 2001. године, тако је успореним припадницима Бео-
градског афористичарског круга било потребно четврт века да озвани-
че организацију која треба да одржава и одражава постигнути високи 
ниво српског афоризма и, активије него до сада, представи га у другим 
језичким и културним срединама. Количином афоризама, бројем ауто-
ра и квалитетом, наша књижевност то заслужује. Када је реч о Михаи-
ловој књизи Појава зоре је питање дана, утисак је да је она могла да 
угледа таму дана и деценију раније, али и коју годину касније, а да 
афоризми значењски не би нимало изгубили на актуелности. Суздржа-
ност у реаговању на изазове од данас до сутра је Михаиловим афори-
змима трасирала дужи век трајања. И када говори о демагогији, цензу-
ри и репресији оних времена, данашњи читалац може лако да описане, 
односно алудиране појаве препозна у садашњим намноженим политич-
ким странкама и интересним групама. Некада демагогија из једног цен-
тра, данас са стотину страна. Нека само проба Припадник Било Чега да 
каже нешто што није у складу са ставом, на пример, централног одбо-
ра! Ево афоризма који то илуструје: Отпадници су дошли у сукоб са ли-
нијом, укупном политиком, па чак и са појединим личностима. У Вељ-
ковићевој претходној књизи нема афоризама који изискују ажурирање 
типа бивши председник или фусноту – То је у вези с оним кад је...

Шта би са ЗЗН-овцима? Они су већ средином периода од четврт 
века наведене Михаилове стрпљивости укинули, као сувишно, надгле-
дање сатиричних писаца. Као да су поручили: „Пишите шта вам је во-
ља, али у свом резервату, далеко од гласила која допиру до критичне 
масе пореских, војних и осталих обвезника. До њих не допиру ни сред-
њетиражне новине, а камоли ваше књиге! О књижевним трибинама и 
вечерима на које долазе ваши истомишљеници да и не говоримо!” Да-
кле, могли су сатиричари да вапију колико хоће. Крици су, захваљују-
ћи доброј звучној изолацији, најчешће остајали без правог одјека у ши-
рој средини. Погледајмо сада један изванредан афоризам такође из 
претходне Михаилове књиге: Корњача је лија лукава, Знамо ми те 
птичице! Овај афоризам је и сатиричан и несатиричан. И поетичан и 
непоетичан, зависно од врсте и ширине асоцијативног поља читаоца. 
Има више могућих значења и дешифровања, па се аутор овог пригод-
ног написа не усуђује да их набраја. Пре свега, из бојазни да набрајање 
буде непотпуно и тиме сузи и упрости перцепцију овог вишеслојног 
афоризма. Тако је то са асоцијацијама и маштом. 
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Обратимо пажњу на још један сјајан афоризам: Неком ништа, не-
ком све. И ником ништа. Како ову расподелу добара и последице те 
расподеле перципирати данас, читавих четврт века од настанка афори-
зма? Ако нам се тада учинило да су Инспиратори Сатиричара пригра-
били све, како то да је још више остало Новим Отимачима (деци и уну-
цима Старих Отимача)? Ето како речи мењају значење. Расте капаци-
тет и прилошких поређења! Онима све, овима свејие! 

Неке Вељковићеве мисли имају облик пословице: Једне гаће, али 
мењају се. Овај пословичасти афоризам, односно афористична посло-
вица-пошалица се по стилу не разликује од пословице, па је могла не-
примећено да се нађе и у Михаиловој књизи-близнакињи под називом 
Народне пословице са предумишљајем. Близнакињи, јер се појављује 
истовремено кад и ова књига. Ако народне умотворине и нису настале 
с предумишљајем, у књизи су с предумишљајем одабране, груписане и 
поређане. Уз креативно читање, читалац ће открити њихово друго ли-
це. Навикли смо на изреке које нас представљају у најлепшем светлу. 
Овај пут селектор је сатиричар, па ћемо се упознати са умотворинама 
које о нама не говоре афирмативно. Ево неколико пословица из поме-
нуте књиге које имају и форму и садржај савременог (сатиричног) афо-
ризма: Народ има много глава, али мало мозга./ Ко ти зло мислио, о 
клину висио!/ Ако је наше боје, ђаво и није тако црн./ Ем шут, ем се бо-
де. Наведене пословице из књиге Народне пословице с предумишљајем
говоре да Вељковићев труд уложен у пионирски посао сатиричарског 
чепркања по националном благу није био узалудан. 

Коначно стигосмо и до књиге У сенкиној кући, писаној у време 
деловања Нових Отимача. Својим поетичким опредељењем, Вељковић 
постиже равнотежу између суздржаног, ненаглашеног уметничког из-
раза и оштре критичке речи. Он увек има на уму да прејака реч и зна-
чењско пренаглашавање (дакле, не хиперболисање као стилска фигура) 
могу бити контрапродуктивне. Прочитајмо овај афоризам: Нису на вла-
сти сви лопови! Добро је да га свако лично прочита, то је једини начин 
да се разуме његова двосмисленост. Нема тога Гласночитача који би 
двозначност дочарао и другима. Ево једног Михаиловог бисера чија се 
лепота и ефекат заснивају на само једној говорној паузи: Сложна дру-
жина разбојника се не боји! И кад се бранимо и кад нападамо – ништа 
без слоге! 

Сатиричар Вељковић је и хроничар свога времена, несрећног вре-
мена где је било више Историје него што је то потребно: Лешеви су 
пловили Савом увек према нама, никад обрнуто! Хумор овог афоризма 
далеко је од смеха! Трагично значење је овде толико јако да је хумор, 
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натопљен цинизмом, у функцији туге и опомене. Иако се по значењ-
ској ширини такође односи на цео наш народ и његово испаштање, сле-
дећи Вељковићев црнохуморни афоризам примамо и с ведрином коми-
ке, јер жртве су живе и са бар фиктивном надом у надокнаду штете 
због свог политичког слепила – наивног оптимизма и вере у напредак 
преким путем и по кратком поступку: А онај зајам за препород биће 
стварно враћен чим до препорода одистински можебити дође! Вељ-
ковић је радећи на овом луцидном афоризму, жртвовао принцип да 
афоризам треба да буде кратак. Да видимо шта је добио заузврат. А 
онај... Наравно да нам је кратко памћење значајна ставка у менталите-
ту. А онај би требало да значи: тамо неки, некада давно, негде. Ем то 
давно беше када смо паре дали, ем смо их дали за тако значајан геопо-
литички пројекат. Има ли ишта логичније него да се зајам за препород 
враћа кад препород наступи. Манипулатори, дакле, нису преваранти. 
Одистинскинису. Побили бисмо све песимисте, но нећемо им давати 
толико за право. – гласи посластица за љубитеље афоризама са оп-
штим значењем. Преводљив је на све језике света и разумљив свугде. 
Такав је и делимично робинхудовски афоризам: Опљачкана је једна 
банка. Како дошло, тако и отишло! Реч је о половини Робина Худа, 
јер је овде од лопова отето, али себи задржано. 

Чујмо и нешто о менталитету и митовима: Царски народ. Никада 
у својој историји није био против цара. Видели смо како сатиричар 
афористичким поступком слободарство из мита своди на подаништво у 
стварном животу. Шта ћемо са тим стварним животом? Може ли он 
бити бољи? Може ли сатира указивањем на болести друштва томе до-
принети? Тужна је чињеница да сатира не може да мења стварност. 
Ако и може, онда је то мрвица, кап, зрнце, камичак. Што рече афори-
стичар Милан Бештић: Камичак је као од брега одваљен. Та мрвица, та 
кап, то зрнце, тај камичак немерљиве тежине је и сатиричарски анга-
жман афористичара Михаила Вељковића
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Milovan Gočmanac

STUDIJE I ESEJI KAO OBELEŽJE
SAVREMENOG KNjIŽEVNOG TRENUTKA

(Verica Tadić: Na hridima trenutka – zbirka eseja, Centar za kul-
turu, sport i turizam optine Lučani „Dragačevo“, Guča, 2009)

Zbirka studija i eseja Verice Tadić„Na hridima trenutka“ većsa-
mom metaforom govori o nameri pesnika i esejiste da govori svetkovinom
čitanja proznih i pesničkih dela savremene književnosti sa one iste transcen-
dentne distance sentencioznosti koju bi, bdenjem nad knjigom, sebi dozvo-
lio svaki dobronamerni čitalac. Sačinjena je od poglavlja „Alhemično kop-
no“, „Moreuzi senki“, „Lunarni obrisi“, „Psalmi sunca“ i „Atlas za dva zavi-
čaja“.

Ne samo zapaženu studiju o Vasku Popi nego i eseje o piscima svo-
jim savremenicima Verica Tadićpiše briljantnom metaforikom. Prevashod-
no pesnik, istakla se i u lirskoj pripovednoj prozi. Osnovni lirski segment
svog književnog talenta utkiva svojevrsnim darom impresivnog pristupa
književnom delu u stihu i u prozi. Akribijski zapisuje trenutak impresije ko-
je je književno delo ostavilo na nju. Taj trenutak je, međutim, hrid, stena, te-
meljno postavljeno rasuđivanje sa mnogo dobro nađenih asocijacija i pored-
benih odnosa sa utiscima stvorenim pri čitanju knjiga drugih pisaca. Metafo-
ričke poredbene stilske asocijacije čine njene eseje i darovitim poetskim šti-
vom, jer je i sam život koji tumači specifičnim nadahnućem i raspoloženjem
u njenom književnom delu poetizovan.

Književnoteorijska odrednica kritičke misli Verice Tadićje prevas-
hodno impresionistička. Ali, svoj prvi utisak o književnom delu, impresiju
trenutka, istovremeno bogati mnoštvom podataka iz savremenog književnog
života, pokazujući široko poznavanje književnosti, povremeno se služi na-
učnim aparatom. Valja tada obratiti pažnju na potpunost citata i adekvatno
fusnotiranje.
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Njen pristup tumačenju književnog dela je transcedentalan, zasnovan
na logičkom saznavanju iskustvene vrednosti književnog dela u zadatom
vremenu i prostoru. Istovremeno je transcedentan pri tretmanu natčulnih
opažaja. To doprinosi da njen opseg razmišljanja o književnom delu, oboga-
ćen i sentencioznim segmentom, dobija naučno-kritičku vrednost, istovre-
meno i naučno-obrazovnu.

Posebna vrednost ove zbirke eseja Verice Tadićje misaonost. Na
razmeđi impresionističke i naučno-kritičke analize njena opšta književna
kultura i talenat imaginarne opservacije doprinosi tačnom zapažanju zasno-
vanom na rasuđivanju na osnovama realiteta.

Za svoje esejističko tumačenje odabrala je pisce i njihova dela prema
osobinama svoje lične lucidnosti i najčešće pesničkih opredeljenja. Insistira
na gnomastici i na sentencama koje je nazvala eonskim grafitima. Svaki
njen esej sažima sveukupan život sa svim nivelisanim osobinama, probra-
nim u moru sveljudskog iskustva. Eon, dakle večnost, beskrajno dugo vre-
me, odslikan je analitičkim darom nad opštom vrednošću književnog dela u
često zavičajnom prostoru. Sentencioznost i tada ima važnu ulogu, jer cilj
njenih eseja nije prevashodno književna analiza, većemanacija duha, igra
smisaonosti i asocijacija.

Sa svih navedenih pozicija njenog esejističkog interesovanja Verica
Tadićje ostvarila briljantne analize duhovnosti prožete kroz prozno književ-
no delo Milosava Ðalića, sa posebnim interesovanjem za njegove lirske ro-
mane. Sa ovim srpskim piscem ima zajedničku osobinu bogatog poredbenog
asociranja na značajna imena srpske i svetske duhovnosti.

Sa posebnim interesovanjem za savremenu poeziju, napisala je više
produhovljenih eseja o delima srpskih pesnika. Posebnu pažnju je posvetila
Vasku Popi dajući značajan naučno-kritički, granično sa esejističkim, dopri-
nos nadčulnom segmentu tumačenja, zaumnog u sferi nadrealizma, čiji je
Vasko Popa zagovornik i oduševljeni nastavljačpredratnog, nadrealizma iz-
među dva svetska rata. Veliku pažnju posvećuje savremenim piscima mo-
dernističke pesničke orijentacije, sa posebnom pažnjom prema simbolizmu i
ekspresionizmu. Postmodernistički gleda na niz važnih književnih pojava,
uključujući i haiku, koji književnoumetnički analizuje sa takve originalne
pozicije.

Književnik Verica Tadićse ovom knjigom pojavljuje kao daroviti
esejista. Po mom skromnom, distinktivnom mišljenju, ona oduhovljeno,
akribijski, dakle brižljivo i temeljito, pristupa književnoj materiji i njenoj
esejističkoj analizi, bogateći srpsku književnu misao svestranim poznava-
njem i smisaonim tumačenjem. Ovim književnim delom pokazuje snagu
produhovljenog talenta za književnokritičko razmišljanje i produhovljeno
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tumačenje osnovnih estetskih vrednosti savremene književnosti. Kao štam-
pana knjiga će, svakako, doprineti razvoju esejističke misli u srpskoj knji-
ževnosti i obogatiti srpsku književnost darovitim pristupom književno-umet-
ničkom delu.
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ИЗ НОВИХ КЊ ИГА

Зоран Спасојевић: „Капи“, дигитална графика, 2003
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Neda Kovačević

POVRATAK KOŠAVE U BEOGRAD

(„Mali Nemo“, Pančevo, 2009)

Skoro svake noći u snu vraća košavu u Beograd. Hoda Terazijama,
Bulevarom kralja Aleksandra, rodnom Kosovskom... Goin Back Home...

Na mostu, zagledan u liniju što spaja bezdano nebo beogradsko s vo-
dama. Neiskaznim, poput njegovih osećanja. Toliko bi želeo da ih izrekne.
A samo jedan je način. Muzika. Poezija. Ali note raznosi košava, magična i
neuhvatljiva, kao džez. Jad i blaženstvo u isti mah. Kao Serene. I kao La-
ment...

... Blow Wind Blow Wind...
Ne ume reći da li to u Savi, dubokoj kao bluz, vetar mreška meseči-

nu. Ili note bljeskaju na vodi? I ko bi to bolje ispričao, bas klarinet tihog go-
spodina s lulom, Dolfija, saks „Ptice”, Duškova truba, Belgrade Blues-om.
Ili, možda, licem kavetru, glas Milanov? Ona, jedina zna. I zato... Okrenuti
se. K njoj.

Tako bi želeo.
Otvara oči...
Da sam pisao roman, verovatno bih počeo ovako. Ali, ovo je samo

moj dnevnik. Čitam na preskok.
Muzika, poput valova, dođe, poprska, preplavi, dotakne, ode. I sve

tako, nanovo, u Krug.
„8. juni 1993.“
Najviše se vraćam na taj datum, i mnoge posle njega. I sve vreme, li-

stajući, kao da ću time naći odgovor, iznova se pitam:
Da li je bilo neophodno da se preselim iz Rima u Trst? Idi za svojom

sudbinom...?
Ponekad pomislim, bolje da to nisam uradio. Mogao sam i tamo lepo

završiti faks. Ali ja, nadobudni, budući filolog, hteo da budem što bliže iz-
voru. O'ladio me izvor, što li sam morao da budem baštoliki štreber?
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Je li sve to, doista, sudbina? Slučaj Komedijant, kako kaže moj naj-
draži srpski pesnik? Ili ja, sa svojim kompletnim „likom i delom“? Nemam
pojma. Ipak, kontam da je za čitav dalji tok mog života presudan... e, stoj,
koja patetika. Okej, de, reći ću: „naročito važan“, ovaj drugi datum:

14. septembar 1993.
Kuća Janka Arsenijevića, Montebelo
U dvorištu, posebnu mi pažnju privuku koš, i motor. „Honda“ NX

125, mali kroser.
A unutra, u dnevnoj sobi na stolu, časopis „Musica Jazz“.
Dok idemo u njegovu radnu sobu, Janko pita:
– A otkud ste bašodabrali studije srpskog jezika?
– Majka mi je bila Srpkinja. Milica, rođena Petronijević. Studirala

italijanistiku na Univerzitetu u Padovi. Upoznala tamo mog oca, i ostala. Još
kao dete sam išao u Beograd. Svake godine provodio bar po jedan raspust. I
sad idem, svake godine.

– Idete... Blago vama – uzdahne duboko. – A imate li u Beogradu ko-
ga?

– Na žalost, od pre tri godine više ne. A majka mi je umrla pre deset.
Otac, prošle.

– Moje najdublje saučešće – kaže Janko, čvrsto mi stežući šaku.
– Hvala – odvratim – Eh, imao sam super ekipu u Bgd-u. Najortaci,

Dimitrije, sad u ratu, u Bosni, dobrovoljac. Vladan, zapalio za Australiju, sa
sve matorima. Komšije, Čuburci, Mutapova... – Pomislim za tren na
onu Moji su drugovi... – A vi, ne odlazite za Beograd?

– Od seobe u Trst, ne. Isprva nismo stigli, a potom, premda silno že-
limo, ne bih rizikovao da me mobilišu u taj dogovoreni, i veštački izazvani
rat. Eh... Pet godina. Kao pet eona...

*

Vraćam se nekoliko stranica dnevnika.

9. septembar 1993.
Na srpskoj katedri ovdašnjeg Univerziteta imaju dosta materijala za

diplomski, ali ne sve koji su mi potrebni. Isto u Crkvenoj opštini. Ali svešte-
nici crkve Svetog Spiridona me upute na izvesnog Janka Arsenijevića, Srbi-
na koji živi ovde. „Аko želite da dođete do najbolje i najobimnije građe za
vašrad, i ako biste, da kao budući filolog srpskog jezika, doista upoznate
našu istoriju, kulturu, tradiciju, nema boljeg čoveka“.
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Potražim Janka na njegovoj matičnoj katedri, klasične filologije
– Dobar dan. Ja sam MilošAlfijeri. Radim diplomski na temu: „Srp-

ska književnost u Trstu“. Uputili su me na vas...
Dok govorim, sav kao da je pretvoren u uho. Skapiram da tako pa-

žljivo osluškuje upravo – srpski jezik. Rekao bih da, uživajući u svakoj reči
na srpskom, i odgovara:

– Dobar dan. Radite, dakle... – razmisli na čas – onda je najbolje da
dođete kod mene kući ovih dana, kad vam odgovara, tamo možemo na mi-
ru...
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Vladislav Rupić

RIKA PEGAVIH LAVOVA

(„Alma“, Beograd, 2009)

Klupa je bila starinskog izgleda, nekako pohabana, ako se tako može
reći, nalik kakvom mrzovoljnom, obolelom, umirućem starcu, a boja zrelih
krošnji koja ju je pokrivala, nekada celu, sada se mogla videti samo po sre-
dini dasaka, jošna prvi pogled izbledelih. Daske koje su joj gradile naslon
bile su od surovog šibanja vremena, vrelih zraka sunca, kiše, ledene oštre zi-
me, pomalo istrulele, pa se činilo da će svakog časa pući – zato je retko ko i
sedeo na njoj. A i kada je sedeo, nije se naslanjao. Nadstrešnica nad stani-
com nije dopirala do nje.

Sedeo je na toj klupi i usputno, mada sve više predano, razmišljao o
knjizi koju je nedavno pročitao, lukavo odvajajući sate koji su bili predodre-
đeni za izučavanje i pamćenje njemu dosadnih, zamarajućih podataka koje
je učio u školi. Knjiga se zvala „Crna lala“ i jošuvek je u njemu budila di-
vljenje i isti onaj, ili bar veoma sličan, veličanstveni osećaj koji ga je proži-
mao čitajući je. Ogromna, izgarajuća ljubav dve mlade osobe zatečene u
mučnoj, neugodnoj, naizgled bezspasonosnoj situaciji, koje ne gube nadu za
boljom sutrašnjicom, fascinirala ga je do te mere da ga je stalno pratio var-
ljivo magičan osećaj da se nalazi unutar romana i da mu upravo pred očima
iskrsavaju sve te divote, ta imaginarna lica koja su živela u ispisanim redo-
vima stranica. No, ipak, nešto ga je mučilo i nije mu davalo mira. Nikako se
nije mogao setiti pisca koji je vešto skovao rečima svet iz mašte, a koji se
ipak činio neverovatno živim i realnim. U glavi je vrteo velika imena razli-
čitih slogova i njihov sjaj različitih vremenskih epoha, ali do imena njemu
bitnog pisca nikako mu se nije dalo doplivati. Kao iskre dalekih zvezdi, sre-
brno-zlatnog praha, zasvetlucali bi mu sećanjem opisi dramatičnih i roman-
tičnih situacija. Bilo mu je neopisivo drago, što je valjano uspeo da krišom
odvojene sate začini tako mirisnim svetom, svetom koji je obitavao, disao,
pobeđivao u svojim estetskim sukobima koje je gradio pisac, gubio i ponovo
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osvetnički vaskrsavao u svoj svojoj lepoti. Odavno nije neka knjiga, bilo ka-
kvo štivo, ili bilo kakvo umetničko delo, ostavilo na njega tako gromovito
glasan utisak, kao roman koji je vrteo u glavi.

Zamišljen, lako lebdeći pogled, lepršao mu je nad nervoznim, uzruja-
nim, iako su to pokušavali da sakriju negde duboko u sebi, šarolikim čekao-
cima na stanici. Kao tonovi orkestarske simfonije, milovale su se i među-
sobno mešale boje i nijanse, koje su ih zaodevale. Boje vedroga neba, uliva-
le su se u kolor razbuktalih krošnji, vatra sunca u stenovito tlo zemlje, ruko-
vali su se plavi teksas sa crnim somotom, bela svila sa purpurnom svilom,
crveni sa plavim pamukom. Na stanici je sevao vatromet boja. Ljudi su se
uskomešano, kao mravi, vrpoljili oko sebe, dobacivali jedni drugima po ko-
ju reč, pozdrav ili sasvim bezazlenu primedbu, usput svaki čas gledajući u
svoje ručne časovnike. U oko mu zapade jedna starija gospođa, u crnoj halji-
ni grube tkanine, čije se odsustvo elana moglo videti u njenim staračkim
neelastičnim pokretima, nekako otežanom držanju ruku i glave, pa čak i u
samom držanju kičme. U nejakom naručju držala je paket upakovan u pak
papir, veličine svoje glave, i stalno ga desnom rukom stiskala uza se, oslo-
bađajući levu, kojom je nameštala naočari sklizle niz orlovski nos. Zami-
šljao je šta bi sve mogao sadržati jedan takav paket. Možda čuva tajnu –
mračnu i izopačenu, možda sasvim običnu, dostupnu samo starijoj ženi koja
je skriva iz nepoznatih ličnih razloga; moguće iz straha ili ljubomore. Gara-
va kosa, koja joj se vijorila do ramena, proždirala je sede vlasi, koje su liše-
ne varki tu i tamo štrčale, kao beleg prohujalih godina. Iako je pokušala sta-
rost preobući, maskirati u mladost, na njenom licu mogla se pročitati prava
istina, surovi znamen vremena – bilo je bledunjavo i naborano, a požutela
koža vrata ispucala i gruba kao hrastova kora. Uzaludno ulepšavanje. Priro-
da izveštačenošću ugušena, ipak se izbori sa na silu nametnutim varkama, i
naposletku na svetlost suda izroni tragikomična providnost maski. Čudno je
to da ljudsko biće, kao mlado i jošnedozrelo, hrli, požudno trči u susret zre-
losti, i tom cilju da konačno bude starije, (ovde se mora primetiti da jednu
od glavnih uloga ipak igra i zamena autoriteta), no, kada vreme odradi svo-
je, i nestrpljivi dočekaju svoju zoru, brzo uvide da je to samo gnusna noć, i
vrlo rado bi se vratili svojoj prohujaloj mladosti. Tako je i postarija gospo-
đa, koja je nekoga ili nešto čekala na stanici, svojim puderima, rumenilom, i
kozmetičkim preparatima kojima je ulepšavala kosu i lice, odavala svoju
podsvesnučežnju za mladalačkim danima.

Jedna druga pak ljudska prilika, skicirala je vojno, uniformisano lice.
Mladićvatrene kose, visoke i smešno mršave figure, koja se nekako činila
isuviše krhko i slabašno, tumarao je međ’ ostalim ljudskim prilikama u te-
škim vojničkim čizmama. Duge, krakate noge, odavale su utisak kao da se
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svojski muče da koračaju u toj glomaznoj, pravilima propisanoj obući; kao
da im je taj teret bio pretežak da bi se slobodno probijale kroz prostor. Tro-
mo, umorno se mimoilazio sa nervoznim, nestrpljivim čekaocima. Na dugu-
ljastom, rumenom licu, niz koje su kao krupne kapi kiše klizile masne i sla-
ne bobice, opreznom posmatraču nije uspeo promaći zabrinut, setno zami-
šljen pogled, izgubljen u dubini ambisa duše, zaglavljen negde između po-
stojanja i nepostojanja, u nepreglednoj i bezgraničnoj kosmologiji duha.

Šta je tražio ovde na stanici? Dečak ga nije poznavao. Da li je vojsku
služio u njegovom mestu, pa se sada vraća kući, dok mu u srcu odzvanjaju
zloslutne misli? Taj pogled, koji je imao mladi vojnik, nije bio bezrazložan.
Možda je nedavno isto takvim očima, a zamagljenim pogledom, usredsređe-
nim na pismo, koje je, moguće od svoje porodice dobio, čitao zaprepašćuju-
će redove. Možda je u pitanju bio smrtni slučaj? Neko iz bliže familije je
umro, a postoji i ta mogućnost da mu je dragana napisala oproštajno pismo,
objašnjavajući mu svoje trenutno stanje, i priznajući svoju novu zaljublje-
nost. Zašto li se služe tako surovim metodama, devojke čiji mladići odslužu-
ju svoj vojnički rok, požudno i strpljivo čekajući da im se one vrate u zagr-
ljaj? Žensku ćud je teško objasniti, pogotovo kada je ona u rascepu između
devojačkih godina, i zrelih godina ozbiljne žene. One pripovedaju o neka-
kvoj daljini koja ih razdvaja, zaboravljajući pritom, da ljubav može preleteti
planine i okeane, pa se i tako održati. Posredi je daljina koja vlada u srcu. To
je jednostavan i sasvim iskren odgovor.

Naposletku, možda se samo zle volje vraćao u vojsku, nakon redov-
nog odsustva. U kolotečinu koja mu je bila mrska, i u kojoj nije umeo pre-
poznati sebe. Da li je ona samo obaveza koju mora vratiti svojoj zemlji, zato
što se upravo u njoj rodio? Ljudi oko njega, utopljeni, svako ponaosob, u
svoje vlastite misli, probleme, sa svojim gledištima, prolazili su stanicom
nervozno. Deca mlađeg uzrasta, njih petoro-šestoro, trčkarala su unaokolo, i
njihova živahnost davala je utisak da cela železnička stanica bruji životom.



Kњижевни преглед 2

186

Mirjana Kapetanović

SKUPNI PORTRET SLIKARA LAZARA
DRLJAČE

(„Dobra knjiga”, Sarajevo, 2010)

Andrija

Šest godina smo ja i moja supruga Zora proveli u najbliskijim prija-
teljskim odnosima sa slikarom Lazarom Drljačom. Bili smo mladi bračni
par, sa tek rođenim sinom i kćerkicom, kada smo stigli te 1964. godine na
Borke iz Konjica da preuzmemo službe koje su nam dodijeljene.

Ja sam bio opštinski lugar sa zaduženjem da se brinem o lovnom i ri-
bolovnom području na Borcima i Boračkom jezeru u tim početnim danima
turizma u Opštini Konjic, a supruga Zora je dobila posao kuharice u hotelu
Borašnica na Boračkom jezeru.

Nekako odmah po dolasku na novo radno mjesto, imao sam se prili-
ku upoznati sa legendarnim slikarom koji se povukao iz civilizacije i još
davne 1932. godine došao živjeti na Borke. Do tada nikada nisam vidio ži-
vog slikara i njegovo djelo. Da iskreno kažem, slikarstvo me nije nikada za-
nimalo, ali susret sa slikarom, koji je kao i ja bio zaljubljenik u prirodu i jed-
nostavni život, rijeke i jezera i snježne planinske vrhove Prenja, mnogo mi
je značio. Između nas dvojice je odmah sijevnula ona rijetka iskra prepozna-
vanja između duša koje su samo vanjski gledano različite, ali ih povezuju
one čudne, tajne niti, čije značenje i postojanje samo Stvoritelj zna.

On je bio starac od preko osamdeset godina. U to vrijeme je živio u
Šantića vili, koju mu je dodijelila na korištenje Opština Konjic.Htio se pot-
puno posvetiti svom radu. Nije mi ni čudo što nije podnosio da se ljudi mo-
taju oko njega. Ljudi znaju ponekad biti jako napadni i dosadni, a on je sa-
mo želio svoj mir. Često su znali iz Sarajeva da dođu neki umijetnici, novi-
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nari, pa i političari, da ga obiđu i da sa njim porazgovaraju.
Nikada nisam dozvolio da ga neko provocira ako sam bio u blizini, a

bilo je i takvih slučajeva.
On bi se tada zatvarao u svoju sobu i nije htio nikome da otvori. Ka-

da bi mu kucali na vrata znao je samo odsječno da kaže :
“Ko si ti? Šta ćeš? Ti meni čovječe ne trebaš.”
I dok dosadni posjetilac ne bi otišao on nije promaljao glavu iz sobe.
Rijetki su bili oni kojima je Lazar Drljača poklanjao povjerenje. Nije

zalazio u kuće na Borcima i u Konjicu. Samo je kod mene i jošmožda u
dvije kuće rado dolazio. Pojavljivao se iznenada i tiho bi sjeo na stolicu.

Rijetko je prihvatao bilo kakvu čast. Za kafu je govorio da je to otrov
i u rijetkim prilikama kada je prihvatao da popije sa nama koji fildžan, ski-
dao je kajmak i govorio da je sav otrov u njemu skoncentrisan.

Zora

Hranu obično nije prihvatao od nas, najčešće govoreći kako se dobro
najeo. A jeo je nevjerovatno malo.

Za cijeli dan pojeo bi samo jedno kuhano jaje, mali komadićhljeba i
nešto šumskih bobica i plodova koje bi sakupio. Bilo mi je čudno kako bi ja-
je i onaj komadićhljeba presjekao na tri dijela i to rasporedio na tri dnevna
obroka. Često mi je govorio kako nema većeg zla za tijelo i život nego se
najesti navečer. Ponekad bi ulovio koju ribu i najčešće je pripremao kuhanu,
ne isprženu. Mislim da je tajna njegove vitalnosti i zdravlja bila upravo u
tom načinu ishrane.

Andrija

Jedne prilike Lazar je ulovio ogromnu ribu, bilo je u njoj najmanje
osam kilograma. Boga mi, svi koji smo se tu našli divili smo se njegovom
trofeju, jer je on imao zaista slabe sprave za ribolov.

Imao je nekakvu staru rolu i bambusov štap, a silik mu je bio preslab
za takvu grdosiju. Ali bilo kako bilo, on ju je izvukao i mogu vam reći da je
bio jako ponosan na taj svoj ulov. Svi mi koliko god nas je bilo u hotelu
“Borašnici” zaposlenih okupili smo se oko slikara i njegovog trofeja, divili
se, zagledali ribu sa svih strana, a on je uživao.

Pitali smo ga šta će učiniti sa tom ribetinom. Padali su prijedlozi da
je proda, jer dobio bi zaista mnogo novaca za nju, neko reče da je stavi kod
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nas u frižider, pa da uzima po komad kad mu treba, ali on se na naše čuđenje
odlučio na to da osuši ribu. Sad, mi smo znali da u nekim krajevima, u Dal-
maciji, zaista ljudi suše ribu, ali trebalo je svakako znati postupak kako se to
radi. Pitao sam Lazara zna li on kako to treba uraditi, a on samouvjereno re-
če da zna.

Odnio je ribetinu do svoje kuće i objesio je onako cijelu na jedno dr-
vo i izložio suncu. Kada sam nakon dva dana došao da ga posjetim gledam
na onom drvetu samo košćurine od ribe, a ispod drveta gomila usmrđenog
mesa koje je jednostavno samo skliznulo sa kostiju, a slikar tužan sjedi kraj
one smrdljive kaše od ribe.

A, često je išao u ribolov na Neretvu. Najviše je volio ribariti na Ban
Viru i u Bukovici. Do mjesta za ribolov obično je stopirao po koje rijetko
vozilo koje bi prolazilo preko Boraka. Jedne prilike stopirao je na cesti kada
mu stade švajcarski bračni par. Vozili su neku staru šklopociju od mercede-
sa koju su iznajmili za ljetovanje. Primili su čudnog stopera i uskoro su se
počeli vrpoljiti, jer se od slikara širio neprijatan miris ustajalosti i neoprane
odjeće. Žena, kaožena, poče na njemačkom spočitavati mužu.

“Pa, ti zaista nisi pri zdravoj pameti kada primašu auto ovakvog sta-
rog luđaka. Sve ti je moralo biti jasno čim si vidio da nosi zimski kaput na
plus trideset.”

Lazar joj na tečnom njemačkom odgovori:
“Draga gospođo, ja nisam luđak, nosim zimski kaput, jer mi je zbog

reumatizma stalno hladno.”
Švajcarci se malo začudiše ovom odgovoru na njemačkom jeziku, ali

žena ne izdrža, pa opet zajedljivo prigovori mužu, ali sada na francuskom:
“Zbog tvoje gluposti sada moram trpjeti zadah ovog klošara.”
Lazar joj sada na francuskom odgovori:
“Ne, gospođo, ja nisam klošar. Doduše, dok sam živio u Parizu neko-

liko sam puta spavao ispod mostova, ali samo dok sam slikao izlazak sunca
na Seni. Stanovao sam daleko od rijeke, pa mi je tako bilo zgodnije da uhva-
tim pravi trenutak i svijetlost.”

Većprilično iznenađeni Švajcarci se zgledaše između sebe, kada muž
pomalo ironično na talijanskom reče:

“Kaže da je slikar, a kladim se da nikada nije ni čuo, na primjer, za
Modiljanija.”

Na to će Lazar na savršenom talijanskom:
“Ne samo da sam poznavao Amadea Modiljanija, nego sam mu redo-

vito posuđivao novac, a puno puta ga nakon pijanki nosio na ovim leđima i
trijeznio. A, sada zaustavi auto, jer mora da sam i luđak i klošar kada sa va-
ma prostacima imam posla.”
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Jedne prilike, negdje 1966. godine došli su nam na Boračko jezero u
hotel “Borašnica”, gosti iz Njemačke, postariji bračni par. Voljeli su da vide
i iskuse sve što može pružiti ovaj lijepi kraj i tako sam odlučio da ih pove-
dem u ribolov na Ban vir. Nijemac je vozio svoj luksuzni automobil kada
nas nedaleko od Boračkog jezera na putu prema Glavatičevu zaustavi maha-
njem ruku Lazar Drljača.

Nijemci su u čudu posmatrali čudnu spodobu ne znajući šta želi od
njih. Ja sam im objasnio da je to moj prijatelj, slikar, da i on želi ići u ribo-
lov. Povezli smo ga. Malo je razgovarao sa njemačkim parom, ali je uglav-
nom sjedio tiho skupljen na zadnjem sjedištu. Žena nas je počastila nekim
keksom i sokom.

Tada sam prvi put vidio sok u limenci. Kada smo stigli na odredište
ja sam odmah otišao niz Neretvu, prema Kanjonu, jer sam znao da ću tamo
sigurno uloviti ribe, a bračni par i Lazar ostali su na pješčanoj plaži Ban vi-
ra. Kada sam se nakon nekoliko sati vratio sa pozamašnim ulovom, ugledah
na pijesku sjede Nijemci i Lazar Drljača i u tišini jedu svoj ručak.

Odmah sam vidio da on po svom običaju jede samo ono što je sam
priredio, ne prihvatajući niti dijelićobilnog obroka koji smo mi ponijeli sa
sobom. Ja sam ožednio na vodi i onako u slast popih sok koji sam dobio od
one žene.

Kada sam popio, po našem običaju zafrljacim konzervu na sred Ne-
retve, neka voda nosi.

Švabe se samo zgledaše između sebe, ali mi ništa ne rekoše. Kada su
završili obrok, Nijemac iskopa jednu rupu u pijesku i sve otpatke koji su
ostali iza njega i žene, ali i oguljinu od jajeta i glavice luka koje je Lazar
ostavio na pijesku, zakopa u onu rupu, pa lijepo poravna pijesak i utaba no-
gama tako da niko ne bi rekao da je tu nešto bilo.

Lazar je to nijemo posmatrao, pa se onda raskuka iz sveg glasa:
“ Andrija moj što se ja i ti danas osramotismo pred ovim ljudima i

pred ovom božjom ljepotom. Nikad ovo sebi neću oprostiti.”
I da znate, da ječesto to spominjao kako suŠvabe, nama ljudima koji

živimo u prirodi i od prirode, održali predavanje kakvo nikada nismo imali.
Slikar je često znao doći kod mene i moje Zore u posjetu. Njega niste

mogli pozvati na sijelo kao što bi pozvali ostale komšije i prijatelje. On je
dolazio i odlazio samo onda kada je to njemu bio ćeif. I niko ga nije mogao
nagovoriti da slika nešto što on ne bi želio.

Bilo je mnogo slučajeva da su dolazili razni funkcioneri iz Sarajeva
sa namjerom da nagovore slikara da im napravi portret, ali to nije palilo kod
njega. Jedne prilike, počeo je raditi portret tadašnjeg predsjednika Sreza Ko-
njic, Hadžije Džumhura, ali kada mu se ovaj nešto zamjerio poderao je sliku
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u jednom potezu.
U vezi toga ispričao bih vam i zanimljiv slučaj kako je slikao moju

suprugu Zoru i našu djecu.Ta slika koju je nazvao “Majka sa djecom” jedna
je od rijetkih slika koje su sačuvane. Kada mi je kuća bila opljačkana u
ovom proteklom ratu, vjerujte da sam po povratku prvo pogledao da li mi je
slika sačuvana. Na njoj je Lazar Drljača napisao da je poklanja Andriji An-
đeliću.

Mnogi su ljudi dolazili sa svih strana svijeta i nudili mi fantastične
sume novca za sliku, ali ja bih im samo odgovorio:

“Pa, kako bih vam mogao prodati svoju ženu i djecu.”
Zaista to je neprocijenjiva vrijednost u mom domu.
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Растко Васић

КЛЕТВА

(Ауторско издање, Београд, 2009)

Велики црни аутомобил Агенције хитро је грабио аутопутем ка 
југу. Анри Мејнар је држао волан чврсто у рукама и гледао нетремице 
на друм пред собом. Био је почетак децембра, дан је био хладан и ма-
гловит, видљивост смањена а коловоз влажан, тако да је, и поред тога 
што у пет сати поподне није било много саобраћаја, требало задржати 
сву пажњу да се при овој брзини избегну могућа изненађења на путу.

Све се догодило некако хаотично, што није било уобичајено за 
Агенцију. Тек у подне стигло је писмо с фотографијама човека који је 
тамо у оном граду на југу нађен мртав у северном каналу, на којима су 
са сигурношћу препознали Тома Дорнмана. Телепринт који је стигао 
дан раније био је нејасан, леш је могао бити његов али нису били си-
гурни, па су тражили фотографије и коначно их добили. Два дана рани-
је полиција је нашла тело непознатог човека без икаквих докумената, 
који није био оданде, па је разаслала његову слику на различите стране 
у покушају да га идентификују. Слика је стигла и у Агенцију, као једну 
од установа која би могла да помогне. И она је заиста помогла.

Три дана раније Том Дорнман је кренуо аутомобилом у Центра-
лу на југу, носећи један важан докуменат, али није стигао на циљ. Иш-
чезао је без трага, и он и кола која је возио, и у Агенцији је настала па-
ника. Узалуд су претпостављали шта је могло да му се деси. Пут га је-
сте водио кроз тај град али није било предвиђено да се у њему задржи. 
Био је искусан, вешт, можда мало више заинтересован за лепши пол, 
али свакако поуздан, тако да о његовом дезертирању није могло бити 
ни речи.

Чим је фотографија стигла, позвали су Анри Мејнара да преузме 
случај. Он је отишао код директора Кратандера, који му је изложио си-
туацију и наложио да одмах отпутује доле и покуша да реши ту мисте-
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рију. Кратандер му објасни да је Дорнман носио са собом један микро-
филм са плановима ракета средњег домета. Филм, обележен са РК3331, 
веома је важан, и треба учинити све да га добију назад, милом или си-
лом, не искључујући ту и његову куповину, чак и по веома високој це-
ни. То је у суштини било веома могуће јер су они који су га узели, то 
највероватније урадили с намером да га неком продају. Анри упита за-
што су филм слали по Дорнману кад је толико важан, но доби одговор 
да је Дорнман до сада носио и важнија документа на овај начин и да 
није било никаквих проблема. То „важнија документа” није звучало су-
више убедљиво, па кад Кратандер понови да је потребно да по сваку 
цену добију филм назад и да то треба стално да има на уму, Анри схва-
ти да је дошло до грешке у организацији транспорта и да филм због 
његове изузетне важности није требало слати у Централу на овај на-
чин. Па ипак, да Дорнман путује, знало је неколико службеника Аген-
ције, а шта носи, знали су само Кратандер и његов помоћник, дакле, 
све је било потпуно безбедно. Анри затражи од директора још нека об-
јашњења и онда оде да покупи документа која су му била потребна за 
пут. Дали су му једну снажну машину да би што пре стигао на циљ, но 
то је све потрајало неко време, и ту је постојала одређена процедура 
кроз коју је требало проћи, тако да тек око три сата он седе у кола и од-
везе се до свог стана да покупи ствари за пут. Тада се сети да није ре-
зервисао хотел, и то учини ту из стана, што му је и иначе изгледало 
безбедније него из Агенције, с обзиром на све што се збивало око То-
мовог случаја. Тако тек у четири сата, после спорог и напорног проби-
јања кроз саобраћајну гужву, која је у том часу била на врхунцу, он из-
би на аутопут.

За Агенцију је радио већ више година, стекао је доста искуства и 
постао један од њених поузданих службеника. А пре тога није ни са-
њао да ова веома важна специјалистичка државна организација уопште 
постоји, а још мање да ће се у њој запослити. Ех, раније!

Отац му је био графички уметник, весео, дружељубив тип, сло-
бодан у својим схватањима и свом понашању, што је привукло Анрије-
ву мајку, лепу и озбиљну, но строго васпитану девојку из официрске 
породице да се загреје за њега и уда без много размишљања. Анри се 
родио први, и њему је мајка посветила велику пажњу, желећи да у све-
му буде најбољи, а онда је неколико година касније стигла Сесили, ко-
ју је мајка исто толико волела као и сина, али је девојчица ипак расла у 
Анријевој сенци.

Нажалост, ускоро потом избио је рат, неспособност политичара 
и генерала проузроковала је брзи крах и окупацију земље. Дошла су те-
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шка времена. Отац му се придружио покрету отпора и био ангажован 
као талентовани графичар у прављењу лажних исправа, што је предста-
вљало један од важних чинилаца у борби против окупатора. У тајној 
радионици је проводио сате и дане, и ретко је долазио кући, остављају-
ћи гђу Мејнар да о свему води рачуна, о кући, деци и својој болесној 
мајци. Годину дана касније дошло је до издаје, није се сазнало како, ра-
дионица је откривена а г. Мејнар ухваћен и стрељан. Срећом, при себи 
је имао лажна документа, тако да његова породица остаде поштеђена 
могућих прогона. Гђа Мејнар је храбро поднела ту вест и прихватила 
судбину онакву каква јој је била наметнута. Живело се како се могло, 
сналазило се, она је све стоички издржавала, одбијајући истовремено 
да прихвати било какву службу под окупатором.

Становали су у једном мирном крају престонице, у троспратној 
кући са свим карактеристикама престоничке архитектуре, с косим ве-
ликим кровом и лођама уместо прозора. Пред кућом се налазио мали 
сквер са неколико кестенових стабала, а тамо, неких стотинак метара 
даље, повећи парк са различитим жбуњем и дрвећем. Живот је, уз сву 
муку и немаштину, протицао релативно мирно, без великих потреса, 
све у ишчекивању тренутка када ће се ратна срећа променити и доћи до 
ослобођења земље од непријатеља.

На последњем спрату њихове куће, у малом стану, живела је јед-
на старија госпођа, племенитих црта лица, средњег раста и ауторита-
тивног погледа, професор француског језика у средњој школи. Мејна-
рови су је виђали на степеништу, поздрављали се но нису с њом ступи-
ли у ближи контакт. Сви су је звали госпођа Дениза иако се, како су од 
осталих суседа чули, није удавала. Комшије су се због тога чудиле и 
питале, јер је била лепа и паметна, образована, разумевала се у многе 
ствари, али се нико не усуди да покуша да открије ту тајну. Гђа Мејнар 
је то протумачила тако да није наишла на правог.

Догоди се да она покуца једно поподне на њихова врата и замо-
ли за шољу шећера, јер, како је рекла, није стигла да у општини подиг-
не бонове за шећер који су се делили тог јутра. Навикла је била да у 
ово време пије чај и није желела да се сад тога лиши ако баш не мора. 
Анријева мајка јој даде шећер и предложи да уђе и попије чај с њима 
јер је управо приставила воду. Гђа Дениза пристаде, уђе, и ускоро се 
разви разговор о свим горућим проблемима, којих је било сувише. Гђа 
Мејнар се сети питања које је себи стално постављала у вези с њихо-
вом сусетком и своје претпоставке о томе, и усуди се да јој то каже. 
Гђа Дениза се мало намргоди кад то чу, прође један тренутак у тиши-
ни, а онда она полако одговори:
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– Сваки човек, кад ради нешто, увек има разлог зашто то чини. 
За онога који то посматра са стране, то што онај ради, може да изгледа 
погрешно или неразумљиво јер не зна који је прави разлог за тај посту-
пак. Ако нешто мислите да знате, не значи да то и знате, па је зато бо-
ље да о томе не говорите, јер можете лако да погрешите. Питали сте се 
зашто се нисам удала и одмах сте извели закључак да нисам наишла на 
правог. Не, није било тако. Нашла сам правог, али је он на своју и моју 
несрећу погинуо у прошлом рату. Ја сам га толико волела да нисам мо-
гла замислити да могу да волим било кога другог. А да се удам за не-
ког кога нећу волети само да бих се удала, и да проведем живот с њим, 
мислећи све време на онога који је мртав и кога волим, било ми је ужа-
сно, неподношљиво и непоштено. Ето, тако је било. Многи су ме осу-
ђивали због тога и говорили да грешим, али ја сам тако осећала, тако
мислила, па сам тако и учинила. То не значи да мислим да и други тре-
ба тако да чине. Свако треба да ради онако како осећа и како мисли да
њему највише одговара.

Анри је тада имао једанаест година, чуо је и запамтио ове њене 
речи и никад их касније није заборавио.

Мислила је и понашала се заиста друкчије од многих. Неки су 
јој пребацивали што ради под окупацијом, што служи непријатељу, на 
шта је она питала да ли је боље да не ради, да нико не иде у школу, да 
деца седе код куће и губе године, не радећи ништа. А рат ће још потра-
јати, бар још две-три године, то време не сме да се улудо изгуби. 
„Уосталом, ја децу учим њихов сопствени језик, не учим их неприја-
тељски. Мада, руку на срце, не видим зашто не треба, зато што смо сад 
под њиховом окупацијом, која ће проћи и ти нељуди који их воде не-
стати, да прочитавамо Шилера, Хајнеа или Уланда, који су исто тако 
велики песници као Шеније, Иго или Ередиа? Универзалне вредности 
су неуништиве”. Анријева мајка је имала другачије мишљење и не же-
лећи да дође до оштријих дискусија са сусетком, коју је иначе ценила и 
поштовала, она позва гђу Денизу само још један или два пута код њих 
на чај.
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Александар Новаковић

ДВА У ЈЕДНОМ

(„Mали Немо“, Панчево, 2009)

1

Кажу да је аутор мртав, и то не само по Барту. Неки се шале и 
додају да аутор није мртав него само тако заудара. Постоји и оно наив-
но веровање да, иако су све приче већ давно испричане, овде негде, ме-
ђу нама, постоје људи који су спремни да испричају старе приче  али 
на свој начин. Да објасним и ту утопијску сању: ово гледиште има до-
ста заједничког са филмским– угао камере  одређује да ли сте ви нат-
човек из филмова Рифеншталове, снимљен из жабље перспективе или 
пука тачкицакоја пулсира на тлу, у сенци  орловских крила. Дакле, око 
редитеља и, некад још више, око сниматеља, одређује место сваког 
предмета у простору, његов значај и улогу. Самим тим, Велики Припо-
ведач је постао Велики Редитељ а ми смо пуки камермани који ту и та-
мо дају мало свог личног печата целој слици. Волео бих да је тако, заи-
ста! Некад сам знате, и ја држао до мог писања. Данас ми је тридесет и 
пет и није ме брига. Најискреније: шта је занимљиво у причи о писцу? 
Ништа. Писање као и писање о писању само успоравају радњу. 

 „Брзе“ уметности као филм или позориште немају времена да 
се баве писцима који суу превише захтевни. Ако бих кренуо да вам 
приповедам моју биографију онда би то било досадно штиво у којем 
„један човек седи у соби и пише“ да парафразирам Филипа Рота. Време 
живописних људи који су живели своје дело: од славногСервантеса 
преко Вајлда, Хемингвеја па све до Фантеа је прошло. Данас имамо по-
сла са гомилом полуписмених програмера и то је тужна будућност над 
којом не вреди ламентирати. Моје личне податке ћу вам сервирати 
умерено, у здравим дозама онако како се буде развијала прича, чисто 
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да вас не бих оптеретио превише у овом хипернаучном веку информа-
ција и техничких иновација. И, не брините, ово није толико роман о 
писцу колико о земљи у којој се нико не бави оним што је учио већ ја-
ловим пословима и туђим животом већ писаније писано разумљивим, 
књижевним и говорним српским језиком уз повремене новоговорске 
скраћенице рече он  LOL ( laughing out loudly).

Но, вратимо се Великом Редитељу. Истина је, као што се може 
наслутити из мог делца, итекако другачија. Великог Редитеља нема, ми 
смо га избацили са снимања. Мислите да је његов конкурент из под-
земног света позван да га одмени на снимању у студију? Ни говора. 
Наш, земаљски студио одавно не ради. Али, треба створити привид да 
се нешто ипак збива. Само тај привид нас још одваја од животиња и 
кад једном падне маска, кад нам све могуће медијске егзибиције доса-
де, кад  се потпуно одрекнемо уистину лицемерних одлазака у цркву и 
позерских прелиставања књига бићемо спремни да закорачимо милион 
година уназад.  С тим у вези, ја, Видан Трошић, радим као помоћник 
помоћниковог помоћника назови-камермана у забитом делу Европе ко-
ји се зове Србија а у  угледној издавачкој корпорацији „ПеАр“ коју у 
челичном стиску држи Пеђа (никако Предраг) Арнаутовић. Још преци-
зније: моје званично занимање је помоћник уредника а права професија
је „трагач“. О чему је реч видећете за који тренутак јер се...

2

....селим у кафану „Лупинг“ смештену у срцу Београда 21. века 
али са неким једва прикривеним задахом 20. века који није напустио 
њене никад довољно проветрене одаје. Нема карираних столњака и ба-
келитних пепељара али осети се, на основу пар детаља као што су кли-
мави столови, за београдске услове безобразно јевтино пиво или назо-
ви-домаћински однос према гостима да се налазите у другом времену. 
Говорим дакле о биртији, једној од три преживеле(условно речено, 
три-једна је већ виђена за коцкарницу и куплерај), у којој можете виде-
ти људе из књижевног света, политичке аналитичаре, старе алкохоли-
чаре које је  смрт, пијана од њиховог даха, прескочила, уморна од ута-
мањивања цвета београдске боемије и којекакве вуцибатине што му 
све дође на исто. Овде сам из пуког очајања, сигуран да нећу наћи оно 
што ми треба. Штрчим, уредан и елегантан, као бела врана. Задовољан 
сам својим изгледом, хвала на питању мада сам светан да свако ко  
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проводи одређено време испред огледала мора да се припреми на  
стална разочарања. 

– О, Трошићу, где си ти? – запиткује Гавранић, млади литерата 
овдашњи. Пише лоше али зато барем пише мало па ме не гњави преви-
ше. Додуше, Гавранић зна да свој термин  попуни на најгори могући 
начин – бомбардујући ме својим измишљеним речима које не постоје 
ни у родном му средњебосанском масиву. У Гавранићев речник  тако 
спадају:  красрасноћење (красно јутро које мења ноћ у горском красу, 
бар тако мислим), вазношашће (вазнесење које је уједно и узашашће), 
прозашашће (узашашће на „прозаку“?) и „космијање“ (корен речи не-
познат, претпоставља се да је у питању дементни космонаут који се лу-
дира у забаченом кутку васељене). И кога ја трпим? Полуписменог 
аквизитера који се у слободно време бави писањем, као што се неки 
продавци бакалука баве поезијом а доучени аласи драмама. Зато наша 
књижевност и пропада– нема професионалаца, све сам го хобиста!

Ето, ја сад плаћам цену лицемерног PR-a моје издавачке куће: 
„Отворени смо за све ауторе и све рукописе, без обзира на жанр и пое-
тику“. Отворени my ass! Било би паметније да смо направили депонију 
старог папира или кренули да штампамо наше рециклирано ђубре на 
хартији од рециклираног ђубрета које су слале младе литерате. Овако 
су контејнери поред фирме препуни писанија међу којима има и Гавра-
нићевих. Залудна потрошња времена и простора. Највише ценим оне 
који шаљу рукописе у електронској форми– само их „дилитујеш“ и то 
је све. No more SM ( Scribo-Man-protector of week writers!)!

– О, добро сам– одговарам и једва сакривам кашаљ. Овде и да-
ље пуше онај дуван који је преостао из залиха почивше ЈНА, смрдљив, 
трошан и к томе и без филтера. Сваки простак који га конзумира може 
тако неометано да пљуцка на јавном месту листиће боје болесног ури-
на до миле воље и да се правда  речима: „дуван  је такав иначе не бих 
ја“. Шта не би? Морам да вам кажем да сам ја по свим мерилима бео-
градски локалпатриота и последњи Лорд Протектор интелектуалног 
снобизма у овом граду. Да појасним: оног тренутка кад је мој, снобов-
ски сој готово затрт родни град је доживео три менталнo-архитектон-
ске трансформације: прво је постао Бронкс, затим  Варшава 1944. годи-
не а на крају станични бифе у Пишкопеји, Источна Албанија. Ја се на 
свој начин борим да се тај станични бифе, ако већ не иде другачије, 
оно бар окречи. Знам, ви сте оптимисти, једни од оних који су верова-
ли да ће Србија 5. октобра 2000. године скинути мусаве тренерке и 
златне кајле дебљине самоубичиног конопца и спремно ускочити у 
италијанску галантерију, али то не бива. Боже, превелика је жртва коју 
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подносим зарад професије: дуван, промаја, седам дана стара  маст у ва-
здуху, задах алкохола и скорених тела, одвратно!

– Јеси ли прочитао мој нови роман? – запиткује Гавранић и ис-
питивачки ме посматра својим плавим очима.

– Не– одговарам хладно и додајем– нити верујем да има сми-
сла да то радим.

– Зашто?
– Довољно је да те погледам па да кажем зашто. Јеси ли се про-

менио? Не! И даље носиш неко нафурано оделце и рол-крагну.Увек те 
видим у истом оделу, као да си неки јунак из цртаног филма. 

И ето– окреће леђа и увређено одлази овај  вечити студент. Без 
речи, без једне увреде, он, најбрбљивија и највећа прзница града Бео-
града, познатог по огромној конкуренцији по том питању. Знам и за-
што то ради– верује да још може нешто да објави код мене. За човека 
његовог држања он се управо понизио.
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Sanja Ivić

PSEUDONIM

(„Alma“, Beograd, 2008)

Poštovani članovi,

Klub čitalaca Vas obaveštava da će u sredu, 17. novembra biti održa-
na promocija knjige Pseudonim, Svetozara Teksta. O knjizi će govoriti knji-
ževni kritičar Joakim Beli i filozof Daniel Deneža.

Biće nam drago da ponovo prisustvujete književnim događajima u
Klubu čitalaca, a ukoliko imate predloge za naredne književne večeri, sa za-
dovoljstvom ćemo im izaći u susret (naravno, ukoliko se uklapaju u Pravil-
nik Kluba).

Srdačan pozdrav,
Miranda

Zahvaljujem Vam na informacijama o aktuelnim dešavanjima. Zain-
trigirao me je naslov Pseudonim i nadam se da ću, uprkos slabom zdravlju,
uspeti da dođem. Molim vas za razumevanje ukoliko na zakazani sastanak
ne dođem, jošuvek sam u potrazi za Eskulapom koji je negde na padinama
Peliona zaboravio na pragmatičnost...

Pozdrav,
Tina Barka
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Draga Miranda,

Hvala na informaciji, no nažalost trenutno više nisam članica Kluba
čitalaca, tako da mi obaveštenja ovakve vrste ne znače mnogo. Odlučila sam
da se povučem i ostanem anonimna, jer u ovakvom rasporedu stvari ne mo-
gu da volim ni sebe, a o drugima da i ne govorimo. Zgranuta sam ponaša-
njem ljudi i razočarana bezočnošću onih koji se ne odriču želje za autor-
stvom čak ni kada je u pitanju plagirani rad. Zato sam izabrala da ćutim, i to
će odsad biti moj poziv.

Hvala i srdačan pozdrav,
Jona Mir

Poštovane,

Drago mi je da razmenjujete mišljenja, ali nekom igrom slučaja i ja
sam uključen u vašu komunikaciju, tako što primam vaše poruke. Bio bih
zahvalan kada mene ne biste uključivale dalje u diskusiju.

Srdačan pozdrav obema,
Igor Dejanović

Dragi prijatelji,

Ovo je prilika koju je samo dugačka zakrivljena linija produktivne
uobrazilje mogla da proizvede! Ne bih je nazvao kružnicom iako je smisao,
koji ne predstavlja ništa više od himere koja me progoni, dobio referencu
kroz neočekivanu mogućnost da vam se obratim i izložim svoje tumačenje
pravila koja ste, očigledno, prihvatili. Jošuvek verujem u čovečanstvo i na-
predak ljudske svesti u celini, mada, možemo raspravljati o tome šta napre-
dak podrazumeva; lično sam izgubio vezu, dodir sa ljudima i izabrao život
čitaoca. Istorija duha mi je poznata, samo iz nje istrgnut stoji vek naše sa-
dašnjice, čija stremljenja mi ostaju nepoznanica čak i u bliskoj prošlosti. Ne
mislim da je tome uzrok neophodnost postojanja istorijske distance većne-
dostatak svakodnevnog kontakta sa ljudima u čijim očima dobijam odraz
čudaka prema kome, i kada bi hteli, ne bi mogli ispoljiti svoje prave osobine
zaprepašćeni neobičnošću onoga što vide – u zavisnosti od karaktera – lju-
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bopitljivošću ili odbojnošću izazvanom strahom koji od davnina joškod pri-
mitivnog čoveka izaziva nepoznato.

Klub čitalaca smatram jednom od najreprezentativnijih manifestacija
duha našeg vremena, i želeći da pratim njegove odrednice, prijavio sam se
na klub-listu. Na neki način sam se bespravno uselio, jer sam se prijavio pod
pseudonimom i nisam zvaničan član. Paranoično sam iščekivao dan kada
ćete me otkriti i kada će građa sastavljena od vaših ideja, aktivnosti i odluka
prestati da pristiže. Sada je materija koju proučavam dopunjena neočekiva-
nim darom u vidu pozornice vaših misaonih kompleksa; pišem iz perspekti-
ve čoveka koga je vreme odbacilo i ostavilo za sobom. Kao u Zenonovoj
aporiji „Ahil”, mala prednost postaje presudna, a protagonista kaska za
onim što je, iako se kreće upola sporije, prvo krenulo. Iako, stalnim oboga-
ćivanjem znanja smanjujem domen prepreke u pokušaju da spoznam suštinu
epohe u kojoj živimo ili bar njen osnovni credo, ona mi do kraja ostaje nesa-
znatljiva, uvek iskoračujući ispred mene. Priznajem i da je ova epoha progu-
tala moj lični život i gotovo anulirala sve moje napore, namere i nade, kao i
svaku delatnost u koju bih se upustio, pa sam odustao od svojih ambicija i
posvetio se njenom raskrinkavanju i egzorciranju njenih tajnih moći. Prilika
da saznam vaše motive jedini je put ka izlazu ne samo iz trenutne realnosti,
veći jednog sna koji me nemilosrdno progoni. Hodam uskom ulicom koja
ima veliki broj skretnica na koje se ne obazirem, onda me nešto naglo povu-
če da zakoračim jednom od njih, uska ulica se pretvara u podrum čija vrata
neko u deliću sekunde glasno zabravi, udaram u gvozdeni zid, ali uzalud,
spasenja nema. Izvinite zbog ovolikog okolišanja, pristojnost mi nalaže da
vam se predstavim, to ne činim ni imenom, ni zanimanjem, ni poreklom,
većonim najintimnijim – svojim demonima i nedoumicama.

A sada, zakasnelo in medias res! Kao apsolutna istina prihvaćeno je
da se pravila Kluba čitalaca zasnivaju na univerzalnim načelima ljudskog ra-
zuma, te da su ona zajednička za sva ljudska bića, nezavisno od toga kojoj
veri, naciji i kulturi pripadaju – budući da se do njih dolazi racionalnim pro-
mišljanjem. Ne znam da li vam je kao uglednim građanima, što po vašim za-
nimanjima mogu da zaključim, poznato da se pojedinci koji ne poštuju ove
principe, progone na obalu, gde sa ostalim izgnanicima uče osnove čitanja,
tumačenja i čitalačke etike. Ova škola poznata je kao Projekat prevazilaže-
nja skepticizma, gde se naglašava da je stanovište autonomije razuma neza-
visno od istorijski i socijalno uslovljenih partikularističkih gledišta. „Čitaoci
– otpadnici”, kako zovu izgnanike na ovo ostrvo, uče da ne izlažu svoje su-
bjektivno mišljenje, koje bi trebalo da podrede univerzalno važećim istina-
ma koje prihvataju sva racionalna bića, a koliko mi je poznato, proces njiho-
vog preobraćanja u čitaoce je dugotrajan, kako ovi stanovnici često govore
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da ne shvataju šta podrazumeva „razum” sa kojim treba izjednačiti slobodu.
Cilj njihovog prevaspitavanja je da dođu do saznanja da suština i norme ko-
je određuju svakog čitaoca imaju poreklo u prirodi stvari; čitalački identitet
oblikuju im mrežom dužnosti, dok je svrha celokupnog projekta skladno
društvo u kome svi čitaoci dele isti sistem vrednosti i slažu se u svim osnov-
nim pitanjima ljudskog života i tumačenja tekstova. Nakon obuke, svi poha-
đaoci dele iste stavove o radu, patnji, prijateljstvu, smrti, spasenju, grehu i
ljubavi; ništa ne predstavlja prepreku ostvarenju osmišljenog plana, čak ni
bolesti, ratovi i siromaštvo. Klub čitalaca svaki kovitlac sprečava kroz stal-
no naglašavanje pitanja smisla, svrhe življenja i odgovornosti.

Ovaj klub je zasnovan na isticanju prava slobodnog izbora u pristupu
literaturi i njenom tumačenju, s naglaskom na činjenici da je slobodan izbor
osnova slobode, premda je opšte prihvaćeno mišljenje da čovek u zadobija-
nju slobode mora biti dosledan istinama razuma kao onome što ga čini raci-
onalnim bićem. Zbog toga vlada ubeđenje da izbor može biti samo jedan,
što proizlazi i iz ograničenosti ljudske egzistencije. Zbog toga se smatra da
je suštinska stvar da čitaoci ostvare najbolji, od svih mogućih izbora tuma-
čenja, zasnovan na pravdi i istini, čiju osnovu čini ratio. Svaki čitalac, pri-
hvatajući principe Kluba čitalaca, može da bira pripadnost određenoj grupi,
zajednici ili religiji, jedino na šta kao čitalac nema pravo jeste da ne bude
član Kluba čitalaca. Samo članstvu su dostupne knjige i ostali zapisi u svim
oblicima. Mi koji odricanje od svojih unutrašnjih uverenja doživljavamo
kao odricanje od samog života i ne možemo da prihvatimo pravila Kluba či-
talaca, zauvek smo odvojeni od knjige. Lično, knjigama imam pristup samo
u sećanju, sve koje sam posedovao nepovratno su mi oduzete, a i sada se na-
lazim u iskušenju da se ne upustim u avanturu kršenja pravila što mi je, pri-
znajem, često padalo na pamet. Ipak, time bih i druge sebično uveo u mrač-
nu pukotinu koja predstavlja moj život godinama unazad, a s jošjednom po-
sledicom uzroka koji mi je nametnut, jošteže bih mogao da se pomirim. Taj
uzrok je ukorenjen i u pravilima Kluba čitalaca i želeo bih da saznam zašto
ste doprineli kreiranju jednog sveta koji u sebi nema ničeg gostoljubivog.
Razmišljao sam i o tome da ste na kompromis pristali iz ljubavi prema knji-
gama, ali to bi, ipak, bilo paradoksalno, onda ne biste mogli da prihvatite
usvojena pravila tumačenja. Iz vere, pre svega, u empatiju, pa tek onda u ra-
zum, očekujem s vaše strane smislen odgovor, dok kod mene vašpravilnik
ne proizvodi ništa uzvišenije od unutarnjeg nespokojstva i nervne napregnu-
tosti.
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Sonja Čabrić

HOUSE OF ILLUSION

(„Evro – Giunti“, Beograd, 2010)

Ovog puta, kad se zvono oglasi, potpuno sam spremna. Prolazeći po-
red ogledala, jošjedanom pogledam svoj odraz. Jednostavna kratka crna ha-
ljina sa rolkragnom prati liniju tela. Da nisam ovoliko mršava, mogla bih
čak da izgledam privlačno.

Pred vratima se čuju glasovi. O nečemu žučno raspravljaju. Gledam
kroz špijunku. Pavlik odmahuje glavom.

– Urazumi se, Pećka, imaćemo problema zbog toga.
To je sve što uspevam da čujem pre nego što širom otvarim vrata.

Obojica istovremeno pogledaju u mene.
– Spremna? – pita Petar.
Susrećem njegov pogled. U glavi premotavam delove Sandrine priče.

Grlo mi se steže. Ima nečeg zaista strašnog u njegovim sivim očima, sličnog
zavodljivoj magiji vučjeg pogleda koju sam kao devojčica doživela u zoolo-
škom vrtu, kada sam se prvi put susrela sa živim vukom. Ono što sam tada
osetila, upamtila sam zauvek. Bilo je to neko čudno spajanje između mene i
životinje. Mogla sam večno da ostanem ispred vučjeg kaveza, da me mama
nije povukla dalje.

Ali Petrove oči nisu vučje. Možda više orlovske. U svakom slučaju,
osećam se čudno dok me posmatra.

Klimam glavom.
– Onda idemo – kaže propuštajući me ispred sebe.
Lift je većdanima neispravan, tako da se spuštamo stepenicama. Ide-

mo bez reči. U hodniku je neobično tiho. Čuje se samo škripa otvorenog
prozora kroz koji struji hladan vazduh.

Izlazimo u noć. U tišini dolazimo do parkinga. Konture velikog džipa
izdižu se nad ostalim automobilima.

– Tićešnapred – kaže Pavlik
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Sedam na prednje sedište. Ovog puta šofira Petar. Krajičkom oka po-
smatram njegov profil, jasno ocrtan na fonu uličnih svetiljki koje monotono
promiču mimo nas. Izgleda koncentrisan na put ispred sebe. Gume na točko-
vima meko klize po vlažnom asfaltu.

Tišina koja opet zavlada u autu jošviše povećava napetost u meni. U
glavi mi je zbrka. Nepovezane slike lebde mi pred očima: slika smrznutog
zimskog neba... vojnici KFOR-a čuvaju zgarište... Enine stroge oči... opera-
ciona sala u kojoj ženi vade rebra... Sandra koja više nije Sandra... soba sa
monitorima... slikarska platna... Kadrovi se smenjuju jedan za drugim. Kao
da neko uporno drži prst na dugmetu za listanje ona dva ponuđena kanala.

Pokret koji čini Petar vraća me u stvarnost. Nudi mi zapaljenu ciga-
retu. Tek kada uvučem dim, shvatam da nije u pitanju duvan. Okrećem se da
ponudim Pavliku. Odmahuje odrično glavom. Uvlačim jošjedan dim, zadr-
žavam dah i dodajem džoint Petru. On puši ostatak i baca opušak kroz pro-
zor.

Misli polako počinju da se usporavaju. I, uopšte, imam utisak da vre-
me iščezava.

– Bolje? – pita Petar.
Klimam glavom i munjevito shvatam da on zna kako se osećam. Kao

da sam napravljena od stakla. Puls počinje da se ubrzava. Jebena paranoja!
– Svi su nervozni pred predstavljanje – kaže.
Dalje nastavljamo da se vozimo u tišini. Čuje se samo brujanje moto-

ra. Iako smo u centru, na ulicama nema automobila. Kao da smo upali u vre-
menski procep, u trenutak između dva otkucaja srca, koji nečije magične ru-
ke rastežu u beskraj. Od te pomisli vrti mi se u glavi.

„Stvarno dobar rad“, kažem u sebi, i krajičkom oka okrznem Petrov
pravilan profil. Lice mu je ozbiljno, gotovo skamenjeno. Tupo gledam u put
pred nama. Prelazimo Brankov most. Ulice postaju šire i sivlje.

– Stani pored prvog kioska – oglašava se Pavlik.
Auto naglo koči.
Ostajem sama sa Petrom. Ne sećam se da mi je ikada do sada glava

bila tako prazna. Prvi put ne promišljam svet. (Anti-racio na delu?) Petar,
kao da naslućuje moje misli, kaže:

– Kul, je l' da?
– Aha – kažem, a zatim mehanički artikulišem misao koja se formira

negde van jezgra svesti: – Sad znam zašto je carstvo na debilima.
Petar počinje da se smeje.
– Ma ne. Pogrešno si sve razumela – kaže. – Njihova je prednost sa-

mo u tome što odmah po rođenju dobiju besplatnu ulaznicu.
– A mi?
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– Mi moramo da plaćamo.
Reči lebde u vazduhu kao odlomci tuđeg razgovora. Petar počinje da

dobuje prstima po volanu u ritmu neke svoje unutarnje melodije. Šake su
mu ogromne i prošarane modrim žilama. Pokušavam da mislim o onome što
je rekao, ali mi ne ide. Mozak je bilijarski sto, a smisao – kugle koje jedna
za drugom nestaju u crnim rupama.

Pavlik se vraća sa hrpom novina. Nastavljamo dalje. Čujem kako
užurbano prelistava časopise.

– Trebalo je to jošjutros da uradiš. Ima li nešto? – pita Petar i baca
kratak pogled na retrovizor.

– Za sad samo jedan članak u „Kuriru“.
– Kako su sročili?
– Da čitam ili da prevodim?
– Prevedi.
– Ma, klasična žvaka. Udaraju na ponos glasača. Zemlja neće da se

naguzi pred Evropskim političarima. A oni se utrkuju ko će da uradi dublji
felacio „Velikom guruu“, kako su nazvali američkog predsednika.

– Odlično. A je li jasno napisano ili u insinuacijama?
– Napisano je tako da bude jasno i moronima. Rečsa najmagloviti-

jim značenjem je tranzicija, ali su je do sad većtoliko puta ponovili da su i
fafašice iz pica-parka skapirale. U ostalom, zar sumnjašu „Kurir“. Pa oni su
i te kako svesni intelektualnog profila svojih konzumenata.

Nastaje kratka pauza u kojoj sečuje samo šuštanje novinskog papira.
– Mislim da će biti zadovoljan i da nijedan drugi list ništa ne objavi.

„Kurir“ je ipak najčitaniji u zemlji. Ili, kako bi ti rekao, odgovara „intelektu-
alnom profilu“ mase. A nama je ta masa i bitna – zaključuje na kraju Petar.

Pavlikćutke nastavlja da lista novine.
Svetiljke grada ostaju za nama. Petar smanjuje brzinu. Put osvetlja-

vaju samo farovi automobila. Imam utisak da taj put ponire kroz crni bezdan
koji seširi svuda oko nas.

I TONEM...
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Bojan Babić

NELJUDSKA KOMEDIJA

(„Algoritam Media“, Beograd, 2010)

ONKOLOGIJA, BAJKE MORFOLOGIJA

– Malignitet je u pitanju.
Rešetke kreveca za koji je pre više od godinu dana postao prevelik,

bile su gusto poređane. Iako su ga većodavno nagovarali da je došlo vreme
da počne da spava u pravom krevetu, on bi se uvek vraćao ovom prvobit-
nom prostoru. Ne odričući se udobnosti, iz daljine je gledao babu kako nosi
kofu iz koje se, zbog njenog geganja pri oslanjanju na kraću nogu, prosipao
po talas pomija. Geganje ga je plašilo, ali ju je posmatrao kroz prozor i kroz
rešetke svakog jutra i svake večeri. To je bio neupitni ritual.

– Teratom.
Zatim bi mu donela parče prepečenog, garavog hleba premazanog

pekmezom. Na jeziku su mu se zadržavale ljuštike šljiva. Vatra u starom
gvozdenom šporetu je povremeno provirivala iz oštećene ringle. Spavalo
mu se. Baba bi obično počela da čita bajku iz velike knjige tvrdih i pohaba-
nih korica. Voleo je da mu čita, a ne da priča svojim rečima, jer bi tako uvek
zabušavala i preskakala, što bi on odmah primećivao.

– U toku razvoja, jošdok je čovek fetus, dešava se da ima blizanca
koji nije dovoljno jak, pa mu se rast zaustavi u tom početnom periodu, a za-
kržljalo tkivo se očuva u telu jačeg brata.

I sada je primećivao da je umorna i nezainteresovana, da je počela da
govori iz glave, a kroz svaku treću ili četvrtu rečprovirivao je nagoveštaj
zevanja. Bilo je tako toplo.

„U šumi živeli stari muži žena koji su bili sirotinja i nisu imali dece,
a mnogo su voleli da imaju. Onda jedno jutro ode čovek na reku da upeca ri-
bu, a žena kaže nemoj crveno slovo, a mužkaže moram šta ćemo da jede-
mo. I ode. Polomi led na jezeru i upeca čudnu zlatnu ribu sa tri repa, a nije
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znao da je to ustvari bila veštica. Riba veštica mu kaže pusti me i ispuniću ti
triželje. On kaže imam samo jednu želju. Ona pita koja je. On kaže da dobi-
jem sina. Ona kaže dobro, dobićes dva sina odjednom, al jednog morašmeni
da daš. Čim dođu na svet, izaberi sam jednog od dvojice, i dovedi ga ovde
na jezero i potopi ga u vodu. Taj je moj, drugi eto ti ga. Ako li tako ne uči-
niшkako sam ti rekla, izgubićešobojicu. On ode kući i pred sledeću zimu,
žena mu porodi dva sina, blizanca. Braća su bila ista istijata, samo je jedan
imao plave, a drugi crne oči. Otac slaže majku da ide da ih vodi na krštenje
kod popa, pa ih odvede na jezero. Zaplače, pa uzme onog s plavim očima i
potopi ga u vodu. Bašu taj tren nastane velika zima i jezero se zaledi...“

– Pretvori se u tumor. To je teratom.
„...otac se vrati sa crnookim sinom i kaže ženi kako je pop video u

drugom detetu čudo i da ga je bog namenio da ostane u manastiru da se ta-
mo brinu za njega. Majka zaplače, al kud će šta će prihvati bolje bogu u go-
ste nego bogu na istinu. Prođe šesnaesтgodina. Sin poraste u jakog i naoči-
tog momka kad se po carstvu pročuje vest da je carevu ćerku otela zla vešti-
ca iz jezera i da će car da da njenu ruku onom ko je spase. Seljakov sin
uzme noži ode na jezero. Iz jezera ispliva veštica u njenom pravom liku ko
aždaja s tri glave. Seljakov sin poseče sve tri aždajine glave i uskoči u jeze-
ro...“

Staričina glava je klonula, reči su joj postajale sve tiše. Stefan je bu-
dio rečima „A kako, kako je pobedio, kako je odsekao glave?“ Baba se trg-
nula i nastavila bez traženog objašnjenja.

„Na dnu jezera nađe prelepu princezu i htede da je povede gore da
mu bude žena, al ona ne htede. Što nećešgore da te vodim ocu caru i da se
udašza mene da postanešcarica a ja novi car. Ja ne mogu da se udam za te-
be. Kad me aždaja otela i bacila na dno jezera, tu sam srela lepoga plavoo-
kog mladića i sa njim sam sad verena. Uto naiđe plavooki koji je bio isto se-
ljakov sin a blizanac crnookom, a crnooki izvadi nožda ga ubije i otme mu
princezu. Al plavooki imo u rukama vodene travuljine pa baci na brata i nji-
ma ga zadavi. Onda iziđe gore s princezom, odvede je njenom ocu caru...“

– Histopatološkom analizom smo utvrdili da je u pitanju malignitet.
Jedina sto odsto pouzdana metoda.

Stefan je morao da prekine ovo mučenje pa se uhvatio za stomak, a
na pitanje starice šta mu je, odgovorio je da ga sve boli i da mu je vruće. Za-
ista su mu obrazi bili vrlo crveni. Baba je prestala sa bajkom, uozbiljila se,
provukla ruku kroz rešetke kreveca, nežno, najnežnije oslonila kažiprst na
njegovo čelo. Zatvorio je oči i osetio kako se gruba, ispucala koža sa jagodi-
ce njenog kažiprsta kreće po njegovom čelu i nosu, a zatim i po stomaku,
pravilnim putanjama. Slušao je babinu bajalicu.
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– Nemojte se bojati. Prošla su vremena kada je ovakva bolest nužno
imala fatalne posledice, daleko od toga. Vi ste jošvrlo mladi, Stefane. Sa-
vremena medicina kombinovana sa jakom voljom i konstruktivnim i discipli-
novanim pristupom i te kako povećava mogućnost potpunog izlečenja.

Nazad da se vrnete,
preko mene ne možete, sve boljke, sve napratnice.
Ja ve nožem isekla,
metlom pomela, solju posolila,
paprikom zapaprila, belim lukom zaljutila,
mramorom skamenila
iz Stevanove kuće otpravila.
Iz kuće, sa sovre, iz kašike,
iz karlice, iz glave, iz očiju,
iz zidova, iz ćoškova, iz kreveca,
nazad da se vrnete,
preko mene ne možete,
one boljke prate, naprate,
ja boljke predajem, da se vrate.

– Uglavnom, tumefakt je eliminisan, okolno tkivo detaljno očišćeno.
Sada ste zdravi. Možete da nastavite sa normalnim životom, sa poslom i re-
kreacijom, samo ćete poštovati dijetu koju Vam budem dao... i da, redovno
dolazite na kontrole. Doviđenja.

Stefan se pravio da spava kako bi baba otišla. Baba je otišla. Na tele-
viziji je počeo crtani. Tom se poigravao jureći Džerija, dugo, lagano i upor-
no. Saterao ga je u ugao. Zario svoje čeljusti u njegov vrat, rasporio ga. Iz
Džerija je šikljala krv, creva su mu bila poderana.

– Doviđenja.
Stefan je spavao. Bilo mu je vruće.
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Ана Атанасковић

ЈЕЛЕНААНЖУЈСКА

(„Арт-Пројект”, Зрењанин, 2010)

1.

Приђите ми. Имам нешто да вам кажем. Саслушајте ме. Усуди-
ћу се да користим Реч (ону која је постојала пре свега, у почетку). По-
зајмљиваћу речи, које су биле и биће и покушаћу да их истргнем из 
њиховог уљуљканог, ванвременог, безбојног станишта, да бисте ме чу-
ли и разумели. Упамтите добро, јер причање приче је као вишемесечни 
порођај, непрестани нагон који грудва речи у грлу.

На другачијој сам стази и сада моје очи пониру дубље, али ме 
лако можете осетити и чути. Само ми приђите.

Наслоните се на камене зидове обновљеног, оживелог манасти-
ра Градац, кога је носила бујица реке, обгрлите их, утоплите их својим 
телом, ту сам, ту је мој зној, моје око, мој додир, моје колено. Говорим 
кроз бели камен пешчар, шапћем као вал. Моје је грло у тим зидовима.
Непрекидно просипају изговорене и неизговорене речи. Пронађите мој 
образ у белини зида која је остала на месту слике мог лица. Радујте се 
пред мојом новом иконом у гримизној одори, пред младоликим лицем 
уоквиреним марамом боје месечине. Напишите ваше име на папиру да 
се изговори на јутрењу. Ослушните шуму изнад конака манастира, под 
ветром се чује као да пада густа, ситна киша.

Умијте се у вечној води Ибра.
Пронађите ме у Улици Краљице Јелене у Београду, завијутку 

исподпрелаза-моста, у подножју једре шуме. Улица личи на примор-
ску. Зађите иза велике, лепе, старинске, жуте куће са високим оџацима, 
чело јој је окренуто ка шуми. Пронађите ме.

Сиђите до обале, на Малу и Велику Краљичину плажу у Мило-
черу, уберите под сунцем мој корак. Освежите се на извору званом 
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Краљичино око, ту сам подизала малену цркву. Уђите у фрањевачке 
цркве и манастире у Котору, Бару, Улцињу. Ту сам, у атријуму. Чекам 
вас. Поновите Agnus Dei.1 Погледајте ме у очи на фрескама. У Грача-
ници, где сам осликана заветована, мудра, мирна, поред Милутина сам, 
он вечно трепери у злату и драгом камењу. У хаљини и марами боје ти-
шине, тамној. Лице ми је старо, а крепко. Погледајте ме, водићу вас. 
До манастира Сопоћани, уђите у ту цркву-даму. Пронађите слику моје 
породице. Млада сам, у јарком, црвеном плашту са драгим камењем 
над хаљином боје ноћи. Мој првенац Драгутин, краљевић, у белом је 
кавадиону2, тканина има извезене цветове боје јоргована. Ја сам његов 
штит и склониште. Одећом је обележен као првородан и важан, моје 
прво кидање. Клекните самном и пред сликом смрти моје свекрве, мај-
ке, господарице, госпође Ане. Мој муж је носио Сопоћане на плећима 
за њу. Погледајте како је у старости млада док лежи на црвеном јасту-
ку, са белом марамом, краљица-мајка, на љубичастом покрову и чар-
шавима од свиле. Клекните, као и ја. Упитајте ме, у капели манастира 
Ђурђеви Ступови сам путеводитељка.

Прочитајте драгуљ-речи племенитог Данила о мени. Писао их је 
у каменом Магличу, који надгледа све долине од Жиче до Ђурђевих 
ступова. Са заносом и сузама. Драги Данило. Привржен. Достојан-
ствен. Данило, мој исповедник и брижник, мој повереник и пријатељ. 
О жени-краљици нико није пре њега бележио. О мојим даровима Све-
тој Гори, Јерусалиму и Синају је приповедао и хвалио ме.

Додирните моју руку у Богородичином манастиру Тврдош, у не-
кадашњем Хуму, на стени, Милутин га је обновио, јер сам у близини 
имала требињски двор. Рука је у рукаву од злата и опточена драгоцено-
стима. Осетићу вас, примити, пригрлити. Додирните, проговорите, по-
љубите. Чекам вас вековима.

Потражите ме у Прованси. У мирисним пољима без краја, пу-
ним полена, пробајте лавандин мед и опијте се винима из провансал-
ских винограда. Међу сребрносивим стаблима маслина.

Помолите се у дуговратој, грациозној цркви Светог Ахилија у 
Ариљу, знајте да ју је Драгутин искрено саградио на древном месту. 
Понео ју је у срцу и у монаштво. Погледајте ме, старицу, са очима боје 
језера, и позовите пред иконом. Погледајте мој лик без круне и без 
нимба, поред мужа и свекра, велика сам као поље, пружила сам руке-

1  Мисна молитва пре причести.
2 Вид властеоске одеће, дуга, тесно скројена хаљина, копчала се напред и имала при-
шивене златоткане траке на оковратнику и целом дужином.
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корење и стапам се, у монашкој хаљини, са црквом, а из зида излазим. 
Сагните главу пред Христовом мајком, принесите јој своје мисли. 
Окрените се и ка мени. Желим да вам испричам.

Отпутујте у Ватикан, приђите ми. У хладној, прастарој ризници 
цркве Светог Петра Sancta Sanctorium – пронађите дар-икону, моју, ко-
ју сам послала на пут. Дивите се Првоврховним апостолима-горостаси-
ма1, одћутите, оголите срце. Спустите поглед испод апостола, прибли-
жите се мени, молим се светом Николи, а синови ме чувају, окренути 
један другом као стражари.

Девојке, намажите лице помадом са мојим именом. Нека се ва-
ше лице освежи росом.

Помешајте се са свима који присуствују „Данима јоргована”, 
сљубите се са својим најрођенијим, незнаним, у ствари знаним, јер сви
смо настали из Божијег срца. У моје име се радујте, слушајте песме. 
Чујем их и ја. Видим вас. Тражим вас.

Чекам вас, мој споменик тражи своје место. У левој руци држим 
крст у пролеће овенчан јоргованима, у десној камени Градац, привијам 
га као дете. Имам поглед птице, хаљину боје голубице, у устима ми је 
реч, скорела. Нађите је. Потрудите се. Зовем вас.

Ослушните.
Огрејтесе.
Обиђите рушевине мог дворца у селу Брњак код Ибарског Кола-

шина.
Нека вас приме у друштво француско–српског пријатељства у 

Краљеву и у школски интернационални центар у rue de Borrego у Па-
ризу. Дала сам им своје име.

На облогу једне књиге сам. Сликар из Мачве ми је подарио ве-
лике очи (Мачва, дом мог Драгутина). Слика је ватрена. Осмотрите ме. 
Отворите ме.

Примите моју реч свим осетима. Кожом. Косом. Руком. Груди-
ма. Устима.

Посетите свето тело мог Милутина у цркви свете Недеље у Со-
фији. Приближите се. Приклоните се народу који га поштује и зове га 
чудотворцем. Приљубите се. Поверујте. Пратим свог сина. Оставите 
иконицу на његовом светом телу, помоћи ће вам.

Милутин, краљ-градитељ, ниједан га краљ није у градњи свети-
ња надмашио.

1 Апостоли Петар и Павле.
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Певајте ми на служби, кад ме спомену на дан мојих синова, у 
касну јесен. Поновите, сагласите плодоносне речи упућене светом кра-
љу Милутину, да измоли милост за вас.

Маглич, град-венац, крије многе тајне, попните се.
Приђите ми.
Пожелите да ме видите и доћи ћу, јер жеље које су искрене и у 

којима истрајете и Бог жели за вас.
Дајте ми срце као пријатељу и сестри. Некабубњиижуди.
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Лела Марковић

СРМЕНИЦА

(„Књижевна академија“, Београд, 2008)

Беше 1332. година кад мени, Нићифору, иконописцу, стиже пи-
смо одНиколе, у монаштву, мирски званим, Драгослав Тутић. У писму 
ме благодарни молио да окупим живописце како би живописали цркву 
што је подигоше у Призрену током прошле године. Како заврших жи-
вописање у Македонији, вратих се свом завичају и поведох са собом 
пар својих пријатеља, који припадаше, као и ја, призренској сликарској 
школи.

Сачекаше нас крај Бистрице Драгослав и жена што му некада 
беше, сада монахиња, Бела. Пођосмо преко трга и даље, десно, ка нај-
вишем делу града. Тада, са десне стране улице, у дворишту Митушеве 
куће, угледах прелепу једнобродну грађевину са једним кубетом и раз-
вијеном олтарском апсидом. Нисам у Призрену био три године па се 
изненадих што цркву затекох на овом месту. Прекрстисмо се три пута 
и пољубисмо праг, па уђосмо у цркву кроз једини улаз, на западној 
страни. Црква беше доста мрачна јер светлост улазише само кроз врата 
и уске прозоре на јужној и северној страни. Мени и мојим друговима 
засијаше очи. Протрљасмо рукама, нестрпљиви да мрачној унутрашњо-
сти подаримо светлост фресака. 

За ручком договорисмо посао, и рок од годину дана да заврши-
мо живопис. Дуго се договорасмо, око избора композиција. Благоча-
стиви Тутић беше прихватио наше мишљење, јер се о нашим живопи-
сима, како рече, надалеко говорило. Тада нам исприча своју причу. Он 
и жена му Бела, не могаше да имају пород. Знали су то чим се узеше. 
Прве брачне ноћи доживеше предсказање. Жену му из сна је пробуди 
ветар што отвори прозоре. Она устаде да их затвори. Тад је нешто при-
вуче да погледа ка левом углу собе. И угледа Богородицу. Стајаше у 
том углу Богородица, у својој раскошној одори, немо стајаше и гледа-
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ше је. Тад Мајка Божја поче да плаче. Бели срце умало не искочи... И 
кад хтеде нешто да заусти, ветар поново затресе и скрену јој поглед ка 
прозорском окну. Кад Бела погледа поново према Богородици, ње не 
беше више. 

Бела узнемирена и са сузама у очима, пробуди свога човека и 
исприча му све. Не умеше да одреде зашто јој се Богородица приказа 
са сузама. Бела прво помисли да ће се нешто десити њеном човеку, па 
све у стрепњи живеше наредних година. Кад покушаји да остане носе-
ћа не уродише плодом, Бела растумачи шта је предсказање Богороди-
чино значило.

Зато се у позним годинама замонашише, посветише се молитви 
Богу, а сав свој иметак дадоше за зидање ове цркве. Подарише је кућа-
ма, виноградом и земљом, што и уписаше на плочи која припаде цркви.

Почесмо већ сутрадан. Док су мајстори качили скеле унутар цр-
кве, ми мешасмо боје. 

Годину дана је трајало живописање. Драгутин је долазио повре-
мено, да види треба ли нам што и да се диви иконама које израњаше из 
мрачних зидова цркве. 

У олтару, у конхи апсиде живописасмо Свету Богородицу 
Оранту. Насликасмо је обучену у мафорион1 и химатион2 тамно црве-
не боје. Иза ње крила анђела са ореолом. 

На источном делу свода насликасмо Вазнесење, Спаситеља што 
се у белој мандриоли, коју носе четири анђела у црвеним хаљинама, уз-
носи у слави на небо.

На јужном зиду, од запада ка истоку, свете ратнике, Светог Ге-
оргија и Светог Прокопија у оделу ратника, што у десној руци држаше 
исукан мач, а у левој лук.

У другој зони живописасмо сцене из мука Христових и Распеће 
Христово. Издајство Јудино приказасмо сценом када Христос држи 
пружену руку Јуди. Јуду насликасмо као младог и веома лепогчовека. 
Своје лице Јуда приноси Христосу да га пољуби, а леву руку држи на 
рамену Христовом и грли га њоме. На другом делу зида петнаест фигу-
ра богато наоружаних војном опремом, оклопима и шлемовима, војни-
ка и Јевреја што дођоше да ухвате Христоса. 

На западном зиду, по жељи Тутићевој, насликасмо цара Кон-
стантина и царицу Јелену. Између њих крст. Цар Константин беше на-
сликан у раскошној хаљини тамноцрвене боје и имаше све симболе 

1 Мафорион (грч.) – хаљина
2 Химатион (грч. himátion) – огртач
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царског достојанства. Круна на глави богато украшена бисерима и дра-
гим камењем. На царичиној глави круна која се на горњим ивицама 
проширује. Одевена у одећу са симболима царског достојанства. Десно 
од врата насликасмо арханђела с ореолом. 

Највећа композиција бејаше Успење Богородице. Богородица 
лежи на одру, апостол Павле сагао главу над ногама Богородичиним а 
руке испружио. Више апостола Павла стоји седам апостола који плачу, 
сваки од њих у другачијој одори, другачијег лика, са или без браде.

Изнад Успења, Преображење Христово, где на гори са три врха 
Спаситељ у белом, држи свитак у левој руци а десном благосиља. На 
врху горе и Мојсије са таблицама, пророк Илија у пози молитве, оба 
погнутих глава према Спаситељу. На западном своду, лежећи на ске-
лама, насликасмо Крштење Христово, Великог савета анђео и Вазне-
сење Лазара.

На средини свода, у медаљону кружног облика, док је из моје 
четкице израњао ликХристоса и Великог савета анђео са крстастим 
ореолом, сетих се књиге пророка Исајие 9.9. Поче да одјекује мој глас 
док изговарах пророкове речи: 

– Роди нам се дете. Његова моћ је исписана на његовим плећи-
ма. Богу припада сва моћ, анђелу великог савета, оцу будућег века.

Тачно за годину дана, 1332., завршисмо с радовима. Поскида-
смо скеле... Кад примисмо богату награду и видесмо насмејана лица
Драгослава и Беле Тутић, би ми криво. Би ми криво што моје четкице 
дуже не преносише славу Божју, на зидове ове цркве. Тако се увек осе-
ћа душа моја кад заврши живопис. Зато тражи следећу како би у слика-
њу нашла Божји мир. Док је добротвора, ето користи за моју душу, и 
народу вере што се делом твори...
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МирољубТодоровић

БОЛИ МЕ БЛАЈБИНГЕР
(шатро роман у 150 жвака и 50 слика)

(„Просвета”, Београд, 2009)

КО У ИЗЛОГУ

У Босанској ергела камењарки. Наређале се дуж улице: асфалту-
ше, цепаљке, ходалице, смрдибубе, офелије, чварци, пицопевке, пуши-
ке, ашови, флинте, растураче и прангије па вабе и нуде – продају своју 
зевалицу.

Ко у излогу добри батаци, велики сифони, масни гузови, да ти 
се напаре жмигавци, да с густом ођанишеш, шацујеш и бираш.

Има и травестита ако ти дворска луда више љуби буљу.

НЕДЕЉА У КНЕЗ МИШОВОЈ

Тровао сам коња до подне. Кад ме је ремнуло тандркало још сам 
био мутан од синоћне цирке. У бањи сам се мало хендловао, а онда на-
бацим конце и изгиљам из гајбе да гулим асфалт.

Била је недеља, дан који не готивим.
Опалим мувинг Змај Јовином до Кнез Мишове.
Буљук безвезне раје већ је ландрао главњаком, зујао, шацовао 

излоге. Таличне породице с мајмунима, готивни рибони, напаљени ма-
чори, пензоси, фосили из четворке, жонглери и улични цепачи закрчи-
ли су Кнез Мишову. Ниси могао без фрке да шпарташ.
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КУСТОС – ЛУФТИГУЗ

Догиљао сам трошан и мутав да овде променим батерије и ру-
чам. Шта има у овом пампуру да се чалабрцне и цирка?

Киснем већ пола чуке а кустоса нема. Где је тај дзинзов и џаба-
лебарош? Зар он уопште шљака? Можда је нађубрио црева па сад кња-
ва у кухињи а ја овде ко деген џоњам.

Где је глафор? Дајте ми мудоњу да му испљунем како му се сив-
ци и луфтигузи фрајеришу. Зашто им не удари ногу?

МЈУЗА

Одвој уво за ово. Кевћу да је то мјуза. Од тога можеш, бре, да 
подилканиш. Одоше блатобрани. Зракни како цепају и пале, јашу ска-
кавац, зевзече се, арлају ко трудне буве. Још се и черупају. Кужи! 
Стриптиз.

Ништа не контам. У наше време било је готивније. Не оваква 
растурачина и паљевина. Лаћана, ко око, сентиш мјуза. Риба се загвин-
тала уз тебе па штрикаш кроз салу ко лептир.

МУНГОС

Отворио сам оквир и угиљао у голубарник. За столом је киснуо 
Мика Мунгос. 

– Где си пајтос? – певнуо је.
Навукли смо се на плућа и одлепили жваку.
Мика је две године лизао решетке. Он и ортаци опалили пешака 

да оладе жунтару на Теразијама. Био је сицер. Неко их оцинкарио. Чу-
чали муркани у мици и покебали их ко зечеве.
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Драгутин Минић Карло

НАЦИОНАЛИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

(Ауторско издање, Београд, 2009)

ДВЕСТА ГОДИНА САМОЋЕ

Лепа и чиста земља на северу нема баш чисту савест:
док су остали Европљани крварили у разним ратовима,
Шведска је два века уживала у миру и неутралности

Кад су ми у Стокхолму неке колеге новинари објашњавали исто-
рију Шведске, запазио сам одмах у чему је ствар. Србија се распала 
1389. године, а Шведска је исте године присајединила Данску и Норве-
шку под своју круну. И ми и они славимо ту годину поносно. Они су 
тада кренули узбрдо, а ми низа страну. И већ у 17. веку краљ Густав 
Други и његова мушкобањаста ћерка Кристина (играла ју је на филму 
Грета Гарбо) проширили су државу и на део Немачке. А ми смо тих го-
дина бежали из Србије и насељавали разне царевине.

Онда, ми смо као последњи лудаци 27. марта 1941. одбацили не-
утралност, док су Швеђани прихватили Хитлеров предлог о истој. И 
шта им фали? Сада неки чистунци тамо перу савест због тога, па кри-
тикују тадашњу власт. Као, цела Европа грца, а ми уживамо. Па, ужи-
вали сте тако готово 200 година. Мимо света, од далеке 1818. године.

Крв није вода: дански и норвешки викинзи редовно би се лаћали 
мача, а шведски су волели мало трговину, мало пловидбу, мало рибо-
лов, мало сточарствтво... Као да нису од истог оца, Тора.

После су се мало стисли: изгубили су и Данску, и Норвешку, и 
делове Немачке, па сада „таворе“, њих девет милиона, на највећој по-
вршини Скандинавског полуострва. А краљевски град Стокхолм про-
стро се на 14 острва, од 24 хиљаде колико их имау околини, све до Бал-
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тика. За поређење, мој Београд има оно једно Велико ратно, и именом 
да се зна ко смо ми.

У Стокхолму сам се осећао као Хиперборејац: висок, плав, оку-
пан, начитан, загледан у поларно небо, бог те... И, богами, хладан, као 
и цео тамошњи север. Да није оних јужњака од Балкана до Африке, у 
граду не би било гужве, гласног смеха и помало свађа, ђинђува на ули-
цама, гласне музике...

Има доста и Срба, али се и они брзо уклопе у ову Хипербореју. 
Мој школски друг карактеристичног имена Срба, отишао је давно из 
земље свог имена и рода, па је возио градски аутобус и увече водио 
шаховски клуб, јер је још као гимназијалац у Крушевцу био првокате-
горник. Е, тај Срба је сада таксиста у Стокхолму, ожењен је Финкињом 
и има троје деце. Пазите сад: за разлику од оне Српчади у Америци и 
Аустралији, ови течно говоре српски, иако су рођени у Шведској. Али 
такође течно говоре и мајчин фински, шведски и енглески. Срби су то, 
брале. Колико језика говориш, толико људи вредиш. Зато је нас у Ср-
бији тако мало.

Временом схватиш да у Шведској и не мораш да будеш баш та-
ко велики Србин. Чак није ни пожељно. Једног мог познаника из Боке 
которске водили у Шведској код психијатра. Ударио човек рођену же-
ну. И то, како рече, за њено добро. Али, авај, Швеђани полудели. Па, 
зар је он луд, крстили су се, онако протестантски (још од 17. века), про-
тестујући због тог гнусног чина помрачене свести. Е да смо ми Хипер-
борејци, били би редови пред „Лазом Лазаревићем“.

Дах југа у Шведској заиста се осећа баш на југу земље, у Мал-
меу, приморском граду свега 17 км удаљеном од државе Данске, преко 
морског моста. Тамо су млади, јер је то универзитетски град, а има и 
Алжираца, Вијетнамаца, Срба, Босанаца, црнаца, јако уочљивих на 
снегу. Кува се и пече свашта, продају се сувенири и ђинђуве, млади се 
грохотом смеју, пије се Абсолут вотка и српски „Књаз”. Да није хлад-
ноће и поларног сунца, Малме би могао да конкурише за преименова-
ње у Барселону.

И код њих је оно: без краља не ваља, па је на престолу Густав, 
не знам већ који по реду. Тамо су, наравно, и Ериксон, Волво, Саб... То 
је земља Ингмара Бергмана и Пипи Дуге Чарапе, која је вероватно ро-
ђена у Крушевцу, то јест у Чарапанији. Тамо су мркли дани и светле 
ноћи.

Тамо се додељују Нобелове награде, али ја сам се вратио пра-
зних шака. Зато ово и пишем, све се надам...
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Марина Зрнић

ШАНК И ДРУГЕ ПРИЧЕ

(„Прометеј”, Нови Сад, 2009)

КУЋА

Сећам се како је та кућа тада, давно, давно, изгледала. Била је 
тако моћна. Стара грађевина, дебели зидови, високи плафони, огромни 
прозори. Светлост се увек поигравала негде, у близини иконе, на зиду. 
Кућа је увек била хладна, и лети и зими.

Времена су прошла од тада, векови и миленијуми... Боже, како 
сам тада био срећан! Био сам срећан као и сви клинци. Нисам до тада 
спознао тугу, нити горчину бола.

Мазали су ми маст на хлеб, а понекад и бабину, свеже направље-
ну, мармеладу. Јабуке и дуње су опадале са дрвећа, лепо засађених, ис-
пред куће, у дворишту.

То двориште је и данас исто. И само ту могу да препознам мрву 
те давне прошлости, мог детињства. Ту могу да уобразим ликове који 
су туда давно ходали, ликове којих више нема.

Били смо мали, малецни и мршави. Сестра, брат и ја. И без обзи-
ра на то, знали смо да поштујемо и ценимо. Мада, тад то нико није ни 
примећивао, то се једноставно очекивало.

Сестра би лети била опаљена сунцем и кожа са лица јој се веома 
често гулила и перутала. Из Италије је добила порцеланску лутку, којој 
су очи могле да се покрећу, и та лутка је дуго, дуго стајала на витрини. 
Све док се мама није сажалила, извадила је из најлона и дала јој да се 
игра њоме. Сећам се колико је била срећна. То јојје значило као мали 
космос.

А онда смо је брат и ја узели и измрљали крављом балегом. Како 
је само плакала! А нас је отац јурио низ друм, са брезином, веома сави-
тљивом, граном, да нас истуче. Нисмо се до увече вратили кући.
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Сећам се брата и са каквом страшћу би се играо новчићима и 
једном стакленом, тешком чинијом, у коју би убацивао новчиће, а за-
тим их вадио и ређао, у бескрајне низове и редове, само њему логичне. 
Мирно, безбрижно.

Нашао сам недавно ту чинију и плакао сам дуго. Затим сам је 
опрао и ставио поред братовљеве слике. Да ми је неко рекао...

Како је суров овај живот, како сече осећања, како нас пушта да 
живимо, иако крваримо.

Сећам се оних топлих вечери, поред ватре, и оних, дуго испија-
них, шољи млека са кајмаком.

Када ми је отац умро, мама је научила да вози трактор. Није 
имала дозволу и није знала да вози бицикл нити је знала да плива. Ка-
ква живота смејурија, какав сарказам!

Боже, зашто ме ниси никад упозорио? Зашто ми никад ниси дао 
некакво упозорење?

Дана, када сам ишао да дипломирам, узео сам кесу са стварима и 
једноставно отишао. Никад нисам био човек речи. Тек када сам се вра-
тио и рекао да сам дипломирао, они су схватили где сам био. Сећам се 
њихових лица. Али тако је то тада било. Чист живот, без икакве помпе 
и преувеличавања.

А свима је требало толико храбрости и снаге. И та усамљеност, 
животи и сећања, тако укрштени и испреплитани. Све се то преноси. 
Нисмо ми тих ствари ни свесни, свега онога што носимо у себи, што 
струји кроз нас артеријама и венама. А како бисмо и могли бити све-
сни? Кад живот иде. Он једноставно иде. И миса њим.

Пало је јесење вече, исто као што би и онда пало, када сам био 
мали. Испуњено мирисом јабука, дуња, ракије. Мирисом свеже изму-
женог млека.

Одлазим у кућу, корачам. Зидови су хладни и одишу мирисом 
креча. У кући је још само моја мама, претура по стварима, по неким 
прохујалим временима и дели још очуване приче, које живе.

Моји кораци одзвањају, док корачам у тешким чизмама. Ту су 
још наше слике, две црно-беле и једна обојена, мада веома бледа. Ту је 
и наше огледало из детињства, а на њему још стоји залепљена сличица 
Бамбија. Прошле су деценије откако смо је нас троје залепили на то 
огледало.

Отварам један од многих ормана. Тешка, шкрипутава врата. И 
тај мирис! Никако се не може наћи у две куће, на два места. Не, он је 
специфичан. Мирис маминих старих капута, свеже опраних спаваћица, 
мирис ораха и дрвета и моје младости.



Kњижевни преглед 2

222

Одзвања наш смех у мојој глави, сећам се свега! Чак и сада, ја се 
сећам те мелодије, после толико година! Како је само наш тата свирао 
гитару и певао на италијанском песму „Марина“. Сећам се звука тих 
жица, увек ћу се сећати тога. И тате како лежи у трави, бос, и чита.

И како је трчао за коњима док је орао. Свега ћу се сећати.
Ту је и даље репродукција погнутих сељака, ознојаних и намуче-

них. Из ње избија мирис сламе и поља, мени добро познат.
Боже, какав је то живот? И како сам увек гутао, увек прећутао...
Палим цигарету Лаки страјк. На улици се чују бабе које чавр-

љају. Испред штале мјауче гладна мачка. Затварам врата старе куће, 
одлазим у кревет. Сутра рано крећем на посао. Пролазим поред слике и 
чинијице са новчићима...
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Радоје Радосављевић

ГОМИЛА ДУША

(„Алма“, Београд, 2009)

ВЕЧЕРА

За столом нас троје: моја жена, ја и њен покојни муж. Пуши се 
вечера. Она прво сипа њему, нама шта остане. Озбиљна је, обореног 
погледа. У тишини једемо његово омиљено јело.

Њен покојни муж, по навици, после вечере гласно подригне, про-
тегне се и оде у нашу спаваћу собу да легне испод кревета. Жена и ја 
још дуго седимо за столом гледајући једно кроз друго.

ПОСМАТРАЧ

посматрам вас госпођо годинама знам све о вама знам да се бри-
јете доле да вас бију и муж и љубавник а вас као да то узбуђује после 
батина обилно свршавате љубавник вам након туцања оставља новча-
ницу на столу а ви увек при томе гледате у под понекад се питам по-
стоји ли још нешто у вашем животу осим секса и батина ах да волите 
да прислушкујете нарочито комшиницу до вас ноћу вирите кроз прозор 
у двориште ја то разумем и мене док вас посматрам други посматрају

КАУЧ

Нећу лећи на кауч, докторе. Шетаћу. Зато што ми се шета. И зато 
што само док ходам могу да контролишем своје мисли. А Ви седите. 
Или лезите. Како хоћете. Знам шта ћете ме питати и знам шта ћу Вам 
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одговорити. Не знам само чему све то. И шта ћу ја овде. Не знам ни за-
што ми тако упорно теку сузе док ово говорим, поштовани колега…

ЛИФТ

Када се директор појавио, портир је пожурио да му отвори вра-
та, рекао „добро јутро”, брже – боље потрчао да позове лифт и док се 
машина по ко зна који пут, уз чудан звук, бројећи спратове јарко црве-
ним цифрама кретала навише, портир се неколико пута окрену око се-
бе, поправи оковратник и процеди „Цркни…” или нешто слично.

ЉУБАВ

Жао ми је што нисам убио Силвију Антал.
Упознао сам је на београдској железничкој станици; дрхтала је 

поред шина спојених у даљини и држала у руци мали црвени кофер. 
Одмах је прихватила позив незнанца, мој позив, да преноћи у малом 
прљавом стану на Зеленом венцу. Без речи ми се предала још те ноћи. 
Ујутро ми је донела доручак у кревет. Остала је и тог дана, и наредног, 
и следећег. Гледала ме је очима мирне животиње и чинила све што сам 
затражио од ње. А онда ми је рекла да ме воли.

Да, заиста је требало да убијем Силвију Антал.

БРАДАВИЦА

Тај човек је имао велику брадавицу на десном образу. Она је била 
час широка и црвена, час расцветана, понекад модроплава, а дешавало 
се често да је нисам могао ни приметити у тек изниклој бради. 

Никада тог човека нисам пажљиво слушао. Довољно ми је било 
само да посматрам брадавицу.
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Радомир Бајо Јојић

КРОЗ СТАРА ПРЕДИВА

(„Мирослав”, Београд, 2009)

Прикрало се Сунце планини и брдима, па као да хоће да се са-
крије од дана и да преноћи тамо, иза брда, у незнаници и простору 
Сунцу за одмор. Повукло за собом дневну свјетлост и односи је неком 
другом свијету за поглед, а нама остави благи мрак и таму. Нека га не-
ка, мораће оно јопе, иза друге планине, да се врати и обасја видокружје 
и да освијетли себи и другима видике. Није ми што Сунце оде једном 
но сваки дан скоро истом путањом, некад више, некад ниже, а на брдо, 
а за брдо, освијетли, па нас остави у тами. Понавља свој ритуал и опет 
га људи не грде, него му се сваки пут обрадују кад се појави. Изузетно 
га грде, кад преко љета удуљи и по ваздан остане горе високо па уги-
ши, реко би човјек да ће данити. Упиждри, брате, као огромна логорска 
ватра, па не да прићи божија јара. Толико сија да га ни очима не мо-
жеш погледати, него јадне одма засузе. Стари су говорили да је киша 
једна благодет, а Сунце даје сто благодети. Зна да огрије и презноји и 
најзимоморније и да расхаљини и оне упорне са претјеривањем у оди-
јевању.

Понекад и Мјесец ноћу избије, иза Постола, без трунке вјетра. 
Учини се као да је остало дијете од Сунца, па заостало на небу и кра-
дом иде путањом Сунца. Ни Мјесец нешто није сталан, некад мањи, 
некад већи, некад цио. Мало се боље види кад је цио. Све што је мрач-
није Мјесец боље сија. Лако му је да се башкари, кад му Сунца нема. 
Прате га звијезде, као да су насијане по плавом своду, па бљесну и 
жмиркају, а некад, да ли од радости или срама, омакне им се, па као да 
се откину од свода, правац нама на земљу. Утисак је да у својој брзини 
не успију доватити тло, брже их нешто истроши и сатре.

Звијезда „кириџиница” се извргла иза планинских врхова и про-
стире своје зраке, који разгоне мрак и таму, па придоцњели путници и 
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повратници из млина лакше освајају кривине и окуке, пуне препрека и 
ждријела. Звецкају поткови о камење, са повременим прскањем варни-
ца. Декају кириџије натоварене коње, који шире воњ коњског зноја и 
паре коју избацују кроз ноздрве. Удуљио се и упружио пут, а ваља сти-
ћи кући, гдје једва чекају да се замијеси погача од свјежег брашна, 
мљевеног на поточари. Таман кад расамаре коње и кад их истрљају су-
вијем сијеном и уведу у топлу шталу утолико ће и пријесна погача сти-
ћи на сто са пунијем пљатовима сира и скорупа. Извађена главица ки-
сјелог купуса, исјечена унакрсно, на пјевчиће, посољена крупном соли. 
На мау – пун бокал румена расола. Кад се обаве сви послови, опколи се 
синија, са редоследом по породичној навици. Домаћин изломи врућу 
погачу, пируном ишарану и пред сваког, скоро једнаке, комаде ставља. 
Они гладнији му још из руке узимају, не могу да сачекају. Пуши се по-
гача. У додиру са врућом погачом, скоруп се крави и омогућава да бо-
ље приоња сир прљо. Домаћица принесе печене кумпијерове кришке. 
Не зна се са које су стране жуће. Схватила домаћица – колика је год по-
гача за сву чељад да ће бити мало, па испекла доста кумпијера.

Сигурно сте осјетили да сам затурио старе ријечи негдје у атула-
ма и наврнџо их иза чатме у буџацима и магазама, па због старине пре-
бринуле за скором употребом и ранијом навадом да се њима служи у 
говору. Опучих се тражећи ријечи на које смо се били обикли а сада их 
богобојажљиво користимо. Сатријех се јурећи по мислима и сјећањима 
да ишчепрљам бисере говора и да их урабошим да не скапају, но да 
остану за упоруке са данашњим модерним и савременим. Закањавао 
сам се вареником из цице да ми се грло не осуши и да ми се не заманта 
у глави, па да кумим за помоћ. Деси ми се да побркам изговор и да до-
турам и гдје не треба, па морам да се заричкам и да колутам по невиђе-
лицама да се снађем. Понекад се поприсјетим и у мислима ми права 
гангула. Понеке ријечи ми уграбе и ујаве ми се у памет, па се просто 
лецнем од срамоте што их чешће не користим. Почну сузе да ми буре 
низ образе и сав се убарусам, ко мало дијете, кад се сјетим неправде и 
затурања, а вазда би могао да ми се језик одврзе и да заћарлија ђедовим 
говором. Чини ми се ништа нас није нагнало и није било дреке да нас 
неко подморава него оћемо да смо модернисти. Досле смо чињели по-
грешке и тако смо протурали дане, али ми се чини да пуче глас о томе 
како смо до сада оскудијевали и били шокани због изворишта. Можда 
мислим да добро навлачим бриткост говора и калаишем по старом, као 
да подмазујем. Ако почнем да сувомеђим и туткалим мантрака ћу ишта 
моћи пошље учињети.
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Док сједим на клади поред чечара и размишљам, скањујем се да 
кренем, кад наиђе Полексија, убрађена бијелим чембером. У једној ру-
ци носи ножице, а на рамену трубу сукна. Иде за њом дијете у ђуди и у 
руци носи завежљај пун шушбине – ваљда Полексија хоће да насади 
квочку у оној сувомеђини што су јој прозори подапети овчјим бурагом, 
а на улазу увезана поњава умјесто врата. Полексија обула телећаке. Би-
јеле се врнчанице, сигурно их зимус мазала клаком да побијеле на мра-
зу. Дијете носи неке врешке опанке, па се од росе скоро обрнули на го-
ре. Ливаде се окитиле цвијећем, зађерданиле цвјетним ђинђувама и 
уприличила љепота за бесједу и размишљање и сјећање на прошлост у 
садашњости. Богат је човјек који има садашњост и прошлост у срцу и 
мислима.
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Милосав Тешић

ГРОМ О СВЕТОМ САВИ

(Задужбинско друштво „Први српски устанак”, Орашац, 
2010)

Сваки листак на дрвету
људски глас узео и пропевао.

Матеја Ненадовић, Мемоари

Загрмело је тобож кад не грми: 
јер увек грми – али не чује се, 
као што душе цвокоћу у срми, 
уз Беле свеце кад им мрзну ресе. 
Отвори круну, Лепи сунцокрете, 
и огреј децу, анђеле у збегу, 
кроз чији страх се угарци разлете 
кад сумрак пусти вештице по снегу, 
а муња звекне Месецу о чанак 
те кљукну млеко, цицвара, качамак!

О Крстовдану скрсте се дувници:
северац лупа устоци у клепке,
а југ и бошњак, то су дрвљаници
што вуку кладе, облице и цепке.
По барјак-платну небеског пепељка
гудачи прате звезде у пометњи
док слух им глуши тутањ Хајдук-Вељка
и одјек шири него празник летњи –
а фебруар је сирот, гладан регрут
са кришком хлеба што се црни стегнут.
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Над софром земље уздигло се подне, 
а доле стоје убоји му с лица; 
с брéгова слази Срeтење Госпóдње 
те твар је свака дрхтај Богопримца. 
Док шуме беру громове колаче, 
а небо шушти с тепсијом у Сави, 
разуме род ми шумови шта значе, 
шта сјај са Дрине кад се с Цера плави, 
а шта тишина кад јој слог се сруши 
и јастреб њен се зачује у тмуши.

Тек, челом свода севају маслачци, 
а сев се круни, распада се жарко;
 у поноћ прућем шушкоре врбљаци: 
протỳтња Мутап, оде Катић Јанко... 
Кроз паук-време да ли назрех слику 
где два су бреста оба патријáрси, 
где Рудник љуби руку Медведнику, 
где глог се клања Чарапићу Васи, 
а тако светле мочвар, чот и јелав 
као да сија са ватраља жерав?

Но, незнано је повести где храм је, 
већ више час је јејина да дрекне: 
кроз пало време историја храмље, 
без једног шума и без једне сенке; 
а живот бучи силом неповрата 
и гута дане као лиске губар, 
те пухор-добу пукну гробна врата, 
а помрчини проломи се дувар: 
да Први Ђорђе, подижући Славу, 
на Другог Ђорђа стави живу главу.
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Мирољуб Тодоровић

Љ УБАВНИК НЕПОГОДЕ

(Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 
2009)

ЈЕЗИК

... то јежар у нама у нашем оку у нашој крви
 светлост наранџаста избија из пустолина у облику
 фотонског гејзира осваја свемир развучен
 и непомичан у тајном дослуху са речима храни
 ватру на том већ угаслом сунцу а твоја мисао
 постаје ни мање ни више него звездана машина
 усмерена ка откривању заборављених светова
 у галактичком котлу из непознатих разлога утихну
 огромне енергије као цветови пред олују и гле
 око је његово над нама хвали нашу моћ и чува
 кости наше од ледених ветрова планетарних
 понора док ти не посустајеш под теретом
 временског безнађа у чијој су руци дани наши
 покажи неутаживи пламен своје песме невине очи
 омађијаног звездознанца дижу се таласи великог
 океана преплављују планету у рушилачком бесу
 насрћу на планине бришу градове са лица земље
то је говор безумника што нож у сопствено срце

 зарива не полажући рачуне никоме обуздај га крв
 му претвори у злато снагу у семе будућег језика
 који ће царовати васељеном...
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ЗАЗИДАЋЕМО ТИ СЕНКУ

Крочиш. Преко црвеног
прага. Преко огњишта.
Магла зоба земљу. Здухача
што из снова. Избаса. Такав је
закон. Бледозелена лимфа.
У срце. У муклу кост се.
Стропоштава. Ноћ дише.
У продолу. Застао си. Као
вечерњи облак. Као пламен.
Пред водом. Чуваш своје
име. Краљевски знак. На
челу. Зазидаћемо ти сенку.
Речи сновидне. Утулити.

НОВУ ПЕСМУ ПЕВАМ

Спаљујем своје тело. На
језерској земљи. Планина
гута. Остатке мојих
снова. У песме сам се
преселио. Зрно небеског
грозда. Хлеб насушни.
Улови моју сен. Међ
ровцима. Међ кртицама.
У лесковој дубрави. Нову
песму певам.
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Ранко Павловић

ПЈЕСНИКОВ ПРАХ

(Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 
2008)

НЕБЕСКА СЛОВА

Шта су друго звијезде
него слова којима Створитељ
исписа Књигу Васељене?

Читај, о зачуђени,
 док томе је вријеме,
 небеска слова редом.

Једно по једно сричи,
у ријечи их плети,
у њима свој одраз тражи.

У почетку бијаше
 једно једино Слово,
 једна Звијезда, самотна.

А долази тренутак
 кад ће у једно Слово
 све опет да се врати.
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Варљив је звјездани сјај
и зато, о изгубљени,
трагај за својим Словом.

ТРЕПЕТ

Док треперењем испреда судбинску нит
(пупчану врпцу између Искона и Апокалипсе)
и омотава је око одсутних погледа
тридесетак посјетилаца у сали,

Стих спаја Ријеч Онога који ћути
с изданцима мисли зачетих у чуђењу
оних који у Пјесми препознају себе,
оних који у себи препознају Пјесму.

О, како је моћан и неуништив трепет
који могу да осјете само изабрани
и како је танана нит коју нико
и ништа не може да прекине.

Одједном, трепет се претвори у дрхтај.
Хоће ли и над мојом невиношћу,
пита се Стих загледан у даљину,
неко једном опрати нечисте руке?
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Ђорђо Сладоје

МАНАСТИРСКИ БАШТОВАН

(„Фондација Матијевић”, „Српска књижевна задруга”, Нови 
Сад – Београд, 2009)

РОЖДЕСТВО

И пада прво претпразничко вече
На долину која сва у сузи сјакти
Пастири уз ватру певајући клече
У јаслама тихо јечи Богомати

С истока за звездом благовесник ходи
За њим џелати у злокобном касу
И грану на гори засија на води
Злато и тамјан смирна свуд се расу

А има ли иког налик Спасиоцу
Док мрзне у души и по свету мете
Да згреје у Гацку утеши у Стоцу –
Ако се и тамо гласне неко дете

ШАПАТ ЖИЧКОГ БАШТОВАНА

Ти која јоште умеш са зулумом и силом
Помилуј пурпур-сенком заклони белим крилом



Из нових књига

235

Травке које ми за ноћ порасту за коленце 
У Твоме брују нека цвилне и крње бренце

А у преблагом сјају трепне и мој пламичак
Као у углу порте тек прогледо различак

Која краљевства мириш и у чегрсти браћу
Стреси ми иње с душе и са чокота маћу

Помози Мајко Света да сачувам од слане 
Биљчице безимене – за убоје и ране

Одшкрини осма врата прозоре и келије
Нека се и на нишчег господња милост прелије

А ову хлебну на земљи свагдању муку
Узнеси у Слову у Светлости и Звуку

УПОРНА ЗЕБЊА

Живнули живописци и просинули свеци
Смеше се калуђери псалмопојци и чтеци
Ко на крилима – баш су се размахали
Нема ни трага – ко да си однео руком –
Да су их до јуче били и јахали
Они већ поју причешћују каде
Праштају ономе што их је најжешће туко
Парао мантије и смудио браде
Моле се и за оног који је дробио свеће
Газио камилавке пленио кандила –
Бојим се да се олако с ума смеће
Тај мрачни обичај некрштена сила
И при том заборавља како Мркоје бије
Уз ликовање руље у центру парохије
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Милосав Буца Мирковић

ОЧИМА МОЈИМ ГРАДОВИ

(„Божидар Стаматовић”, Београд, 2010)

НОВИ ПАЗАР

Не лежиш по долинама 
Не јуриш на обронке високе.

Дању пазариш несаницу
А обноћ невиделицу.
Град си у инат градовима
И Менхетну, рођени мој.

Има дана кад си бимбаша
И ноћи кад си просјак.
Клијаш из пшенице белице
И храстову кору лижеш.

УЖИЦЕ

По Осипу Мандељштаму

Не упоређуј: неупоредива су жива лица.
Са некаквим страхом умиљатим
Усаглашавам се са једнакошћу равница
И неба круг ме као немоћ прати.



Из нових књига

237

Обраћао сам се ваздуху-слуги,
Очекујући од њега услуге и вести,
И спремао се да пливам, и пливао по дуги
Путовања која нисам успео извести.

Где неба је више тамо се путовање смеши,
И прати ме туга јасна као пријатељ знани,
Са још младих брежуљака златиборских
Ка свељудским, светлећим у Тоскани.

ЖАБАРЕ

Заслужио си сонете
Из четири беле руке.

Градићу Морави за челом
Сам самцит као рабаџија
У ноћи без месечине
Кад пева само један кос.

Понекад заискриш
Као ковачница ничија
А јутрос пољска апотека
Игра се мојим качкетом.

Да тера ветар до костију
Уснуле чобанице...
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Живорад Ђорђевић

ПЕСМЕ

(„Јефимија”, Крагујевац, 2010)

ОБИЧНА СТВАР

Обична ствар ти је убити човека 
уцмекаш га као гњиду 
лакше ти је данас човека убити 
него убрати јагориду

У кога пиштољ у кога пушка 
а свакој руци смрт је брат 
убићеш што му је слађа крушка 
што на руци има сат

Убићеш због пара што му је жена боља 
и због оног што се ником не прашта 
убићеш што ти је тако воља
убићеш бадава низашта

Убићеш оног ко ти траву поврља 
и ко ти запали зимус пласт 
дићи ћеш пиштољ чим те зажуља 
јер ти то можеш сад си власт
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КАДА ПРОКИСНУ ДРУМОВИ

Када прокисну друмови и све опхрва глиб, 
када угњили воће и ускисне шира 
и када, опрљен и сур, осване усамљен шиб 
и шубара обноћ израсте из шешира 
почиње зима.

Облаци ниско, да их музеш ко краве. 
Ни на саране се не иде ако морање није. 
Гле! око мрсне, печене свињске главе 
смеју се кумови, рођаци и комшије 
и жваћу

Пролеће, лето и јесен.
У шупље зубе западају вршаји, мобе на трлу, 
олује и поплаве. У устима јаз однесен 
испречио се као кост у вучјем грлу 
и застао

Као дувански кашаљ што кида плућа,
што се не може скрити, што заседу у мраку ода.
Голомразицу снег кад смени гореће до сванућа
ти страшни пожари речи и неко време што хода
ка пролећу.
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Братислав Р. Милановић

ПИСМА ИЗ ПРАСТАРЕ БУДУЋНОСТИ

(„Заводзауџбенике”, Београд, 2009)

I

Тридесет година нисам одговорио на твоје писмо: 
тада се, ненадно, под нама одронила јесен 
и свет је јурнуо низ другу матицу. 
Пишем ти на једину познату адресу:

октобар 1976... И гледам са ове даљине како,
у грозници, отвараш писмо, пожутело од лутања,
а у њему – све године што су срљале
овом низветрином између првог и последњег крика.

И не склањаш косу са чела како ти се не би 
у очима видела два тамна и преслана мора 
у којима ћеш се ускоро купати... ускоро... 
Пишем ти са ове даљине, са руба бескраја,

нагорео у риђим шумама, умноженим 
на путевима, још тад... На тој адреси 
и не можеш знати да је јутро препукло 
у зраку што нас ту, код тебе, увија у свилу.

Ту, у невиној прошлости, сан је још увек сан.
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Док читаш видим на твојим носницама дрхтај 
и под веђама пламичак спреман да сагори 
злогуке моје речи: касно је... веома касно: 
и прижељкујем да их прождере пепео.

II

Пишем ти са дна провалије, старински, 
руком, пре но што се охладе и укоче прсти, 
јер никаква електроника до тебе 
не допире – толико си згуснула простор.

И не одговараш, заустављена над градом, 
на волшебном брду, где смо једним дахом, 
обоје, топили сатове и магнолије будили 
у пролеће, лето, јесен и зиму...

Пишем ти руком јер једино тако могу, 
опет, кожу да ти додирнем, и усне, 
да надражим чвор твојих нерава 
што покрећу моје тело, ум и вољу,

једино ће тако, уместо ветра, на оштрици 
између ничег и празнине, да ме обујми 
влажно твоје дисање, још ове ноћи... још ове... 
и да ме као печурку дигне из подрума.

Ту, у премладом времену, нада остаје нада.

Пишем ти: овде, на дну, со осваја сваки педаљ
у овом телу што је и сад врт пун изазова 
тамо, код тебе, у прошлости, једино још тамо... 
И пожелим да ме прогута пустиња.
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Душан Чоловић

СИНОВИМА ТАЈНЕ СВЕВИШЊ Е

(„Шумадијске метафоре” – Библиотека града Београда –
Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић”, Младеновац –

Београд – Младеновац, 2010)

СТАЗА

Стазу пажљиво бирао сам
За уздизање ка хоризонту
Запутео
Не смем застати
Пристиже ми глас
Небне милости
Да усним
Поновно рађање.

ПОТОМАК

Засејаван животом 
Израстао 
Да освежи 
Сјај рода.
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БЕЖЕЋИ, СТИЖЕМ

Бежећи
Носим са собом
Све што имам: 
Тапију на челу, 
Огњиште на длану, 
И шаку земље. 
За мном остају 
Дан рођења и 
Отисак града 
У густом пламену. 
Разносач сам, 
Куља ми из душе! 
У књизи сећања 
Тркач сам кроз поље 
Стижем далеко 
С дахом на језику.

ВИДИЦИ

Видици говоре
O богатству и сиромаштву
Нашег присуства.
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Мирјана Булатовић

СМРТ ЈЕ МОЈА КРАТКОГ ВЕКА

(„Граматик”, Београд, 2010)

ТВОРЦИ РЕЧНИКА

У руднику језика седам рудара
сложно рију по најдубљем копу.
О њима се сам Господ стара,
анђели их прате у стопу.

У руднику језика нико не хаје
да ли то надире запаљиви гас.
На улазу се сав живот предаје
и уноси се једино глас.

Глас је светиљка рударева,
да боље види из даљине
кад златни грумен језика сева
у темељима отаџбине.

ЖУРБА

Колико сте пута пролетели
у страху да ћу вас зауставити.

Да сте имали времена,
сигурно бисте ме волели.
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Моје срце вам је ослобађало пролаз,
нагињући се десно и лево.

Сад задихани дотичете
крај живота,
обазирући се за собом.

Где вам је остала љубав,
улазница за Небо?

Показујете шта имате,
али не вреди.

Тражи се љубав, човече,
макар и према мени,
псу луталици.

ПОСЛЕДЊЕ ОКУПЉАЊЕ

Замишљам лица
која би ми опколила гроб.
У знак протеста,
живећу сто десет година.

То су жалосна лица
и пре смртног случаја.
Како онда
да знам да ме нема?
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Зорица Ћираковић

ОСЕЋАЈНИК

(„Градац”, Рашка, 2009)

КЉУЧАРЕЊЕ

Дај кључ времену
Што откључава 
Поре и боре
Скупљене у чудо

Дај кључ простору
Што те спутава и шири 
Кроз видик 
Ничим омеђен

Узми кључ тајне
И знаћеш
Где ђаво спава

НЕРВОЗА

Престани да вичеш!
Не лети само изнад
Твоје главе.
Преживећеш...
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Боли!
Не зна нико да ублажи!
Нема саговорника!
Нема пријатеља!
Помагача зар!

Незадовољство
Трепери
Изневеравано
Чекањем

Трема због давања
Неузвраћања,
Крика немога.

Нећеш ваљда скочити
И вриштати.
Чекај да дође зима,
Па да мува
Изађе из ува.

ПУТ

Стигла сам
До равни иза које
Нема воде и сунца

Само мрак за трагача
Што хтео би све
Па и битак да буде



Kњижевни преглед 2

248

Milo Jukić

OŽILJCI I BRAZGOTINE

(„Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj“, Tešanj, 2010)

KOLAČUŠA

Prodali smo deblo kruške kolačuše
i u ništa pretvorili sve plodove njene
od danas pa sve do njenog pretpostavljenog kraja.

Kupili smo za taj novac, zarađen
na kolačušinom deblu i pokojoj debljoj grani,
uglavnom onim dvjema pri zemlji, uz koje smo počinjali
penjanje,
kompjuter s priključkom na internet
uključenim u cijenu,
kabela, puno kabela je došlo,
i tastatura i monitor i jošštošta,
kako bismo mogli pratiti što se događa u normalnom svijetu,
dopisivati se sa znanim i neznanim,
osobama na privremenom radu u inozemstvu,
i kurvama,
pisati svoje i čitati tuđe blogove,
i jošštošta.

Od kolačuše će praviti pražić,
tako se, naime, naziva jedan djelićkoji na violini,
leži između vrata i glave,
kolačuša se, kažu, ubila za to,
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ali će pražićpraviti samo od restlova.
Tko zna koga će sve razveseliti cilik violine!

Od krupnih dijelova pravit će onu malu sponu
koja s donje strane veže, ne sama, dakako,
kundak i cijev lake jurišne puške.
Kažu da je kolačuša odlična za to
ako se drvo prije kvalitetno osuši.

Tko zna koga će sve promašiti metak iz cijevi koju drži
ta mala spona
ako stablo ne bude kvalitetno osušeno.

A i ne zanima nas bašpreviše.
Mi ćemo, svejednako,
surfati internetom.

ODVRATNOST PREMA ŽIVOTU

odvratnost premaživotu je
teška prelazna bolest
odbij stoko

plameni vrhovi igraju u suludom ritmu
kako je mračna ova zora
zbilja nije fer davide
svi mogu pucati ali pogoci se ne broje
kao kad cijedišlimun u čaj a pije ti se ljuto

hajde
ispružite prste okrenite dlanove
ne kradite mi moju
moju odvratnost prema momživotu
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Ана Митрашиновић

НЕО PUNK

(„Студентски културни центар Крагујевац”, Крагујевац, 
2009)

РАДИКАЛНО-МАРКСИСТИЧКА  ЕКОЛОШКА АКЦИЈА

Кад кажу – уједините се
онда мисле сједините се у блуду,
исти само са истима
на геј парадама и мањим скуповима
по дискотекама, клубовима и кафанама
по прљавим хаусторима и шумама...
И зајебите репродукцију,
подржите глобалну апстиненцију!
Гласајте за колективно самоубиство.
Наша врста мора да изумре
да би отпочела регенерација планете.
Природа углавном све ради сама.
Да попије мало па да почне...

FELICITÀ

Моја мама живи у кавезу на другом спрату,
у неком трећем стању ослобођена четврте димензије.
Храни се семенкама и пластиком док гута
садржаје намењене женама које су створиле Жене.



Из нових књига

251

До ње не допиру сирене за почетак ваздушне опасности,
вести о природним и нуклеарним катастрофама,
свакодневна црна хроника из комшилука.
Волела би да се та предуга скривена камера оконча
и стално гледа кроз прозор да види долазе ли
да јој саопште да је освојила милион динара
па да напокон одјаше у свој hарру епd за својим Фабрициом.
Ја живим у кавезу у својој глави, рацио ми изједа утробу
а мачка-канибал лиже ране.
Срећа је највећа превара кича!

ОВО СЕ СИГУРНО ВЕЋ ДЕСИЛО НЕКАДА, НЕКОМЕ

Ја ћу бити твоја Ева Браун
А ти не мораш да освојиш свет.
Уместо тога можеш основати култ
и прогласити ме богињом
а успут можеш и избрисати са лица Земље
Северну Америку. И Аустралију.
Ако ти се свиди можеш исто
да урадиш са пар европских држава 
немам ништа против.
Након обављеног посла 
у смирај дана 
можеш да дођеш на водку 
а ја ћу ти опрати косу 
и масирати твоја уморна стопала.
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Aleksandar Milanković

RADUJTE SE TRGOVI

(„Studentski kulturni centar Kragujevac”, Kragujevac, 2009)

OVO SRCE NE KUCA U PRAZNO

Ovo srce ne kuca u prazno
ovo srce kuca u tvoja vrata
Otvori
ovo srce kuca u tvoj prozor
Zar ne čuješ

Ovo srce ne lupa u prazno
ovo srce lupa u lonce
diže buku da ga čuješ

Ovo srce ukucava
klinove u zidove
i o njih kači tvoje slike

Ovo srce ne kuca u prazno
kuca u tvoja vrata
u tvoj prozor

Ej

Otvori
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VELIKI ZOGRAF
Za Vaska Popu

Carevi se krunišu
pod njegovom desnicom
Svetitelji se rađaju
pod njegovom kičicom

Temenu svakom
carsko je sunce namenio

I ramenu svakom
gugutku jednu belu

Zastani na carskom drumu
da te on na zidu naslika
da se zna da si ovuda prošao
Zastani da te kruniše za cara
da ti carsko sunce
nad glavom zablista

Pa putuj krunisan
putuj carskim drumom
sa gugutkom na desnom ramenu
Da ugreješprozeble glave
putnika namernika
budućih careva

Pod rukom velikog zografa
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IZ NOVIJE RUMUNSKE POEZIJE

(„Fond Evropa”, Novi Sad, 2009)

Joan Es. Pop

NE ZNAM ŠTA SPOPADE MOG OCA DA U KOLA
UPREGNE VOLOVE

u ponoć, da me probudi i kaže mi hajd'.
kad god umrem ja zatim dugo spavam. kuda, rekoh,
reče: u šomkuta mare.šta je to moglo da ga nagoni
u pola noći taman u šomkuta mare,
na toliki put od našeg sela? i zašto ne uzme
autobus, ujutru u šest, zašto da se teturamo
četiri sata onamo, četiri sata ovamo
mlakim i tromim korakom naših volova?
ako stvar tako stoji, nećete me skoro uhvatiti kod kuće,
neću se buditi u ponoćza takvu ludoriju.

pa mi onda priđe oana i rekne: ustani
milo majčino, tvoj otac
upravo polazi da te prenese iz šomkute,
idi i pomozi mu da te pridigne,
tri dana većležištamo bez daha

i stigli su da nas tek večeras obaveste,
milo naše.
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Dijana Korkan

SLUČAJ

u pozadini svake stvari mogao bi biti izlaz
neistraživan ali bitan mislišti
uplašen što na mesto gde si ugrizao
odjednom izrastoše neki zubi. razvratna bol
božanstveno i hipokrizija – preplašeni mravi pod lupom
spavašglavom na jastuku
u koji si uneo sve organe
sve do zore neprestano vadišiz njega po delić
uvek drugi no onaj što
potreban ti je da počnešgradnju
na kraju krajeva dođe ptica i stane
na svoje sopstveno oko
i izleže sa
preteranim osećanjem materinstva
bilo šta da se tamo izlegne odleteće kažešti
sit primarne logike. sve rigidno
mala tvoja ludost je da bacašolovku na zid
taj tresak razdražuje te silno
hteo bi da bežišodjednom se stičešiza
svake stvari – igračka sa hiljadu istovetnih lica

koja avaj ne može da igra!
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Зоран Станојевић

НАМА НИЈЕ НИ КАКО НАМ ЈЕСТЕ

(„Алма“, Београд, 209)

Ту смо где смо, а сви су изгледи да ћемо у томе остварити још већи 
напредак.

Према неким тврдњама, нама није ни како нам јесте него још горе.

A можда је све у томе што ми низбрдицу користимо само одоздо, док 
је узбрдица?

Загађенoст ваздуха се смањуjе... све смo већ удахнули.

Резултати доиста импресионирају, само штета што баш на овај начин...

Oткривен дан када ништа не славимо. Тим поводом одржана је 
прослава која ће постатитрадиционална.

Постоје тако развијени сточарски крајеви да тамо нема скоро никог ко 
и сам није говедо.

„A за улогу Jорикове лобање”, рекао нам је познати редитељ, 
„потребан ми је глумац који је заиста спреман да се заложи до краја.”

„Цена квадратног метра могла би бити и нижа”, рекао нам је 
представник извођача радова, „ако се одобри да он буде мањи.”

Заиста има нескромних људи. Живе окружени луксузом, а кукају само 
зато што ништа од тога не припада њима.

Oткад ми није ни до чега – моје потребе су потпуно задовољене.

Хоћете да још више сагоревам на послу? Чујте, ја нисам поднео молбу 
за урну него за стан.

Вратили су ми упитник на тему „Шта замерате Aдминистрацији” зато 
што нисам правилно попунио 47. и 112. страну.
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Kолико чујем, ових дана ништа се не прича по граду...

Жиро-рачун ми је толико празан да има чак и ехо!

Због селидбе хитно продајем једно јаје и други иметак.

Високи трошкови сахране су једино што ме спречава да избегнем 
високе трошкове живота.

„Mењам стан за неки ближе гробљу. Хоћу да се привикавам 
постепено.”

Kаква је то јуначина... Kод њега ни кукавица из сатане виче KУKУ 
него УРРAAAA!

Зашто да га пензионишу? Па он већ сада не ради ништа.

...А као још један доказ колико је наш крај безводан, наводимо да се 
код нас мокраћа зове „суваћа”.

Kада је схватио колико је значајан, почео је да се распитује могу ли се 
његове песме објавити у „Службеном листу”.

Поводом финансијски изузетно успешног концерта у корист 
пострадалих, биће одржан нов земљотрес.

„...A неко време радио је и као келнерица у локалу за људе који слабо 
виде...” (одломак из биографије)

Има земаља такo бoгатих да су им чак и квадратни метри кубни.

Нова усавршавања администрације. Kо не подноси никакву молбу –
плаћа мању таксу.

Логичар увек може да нам објасни зашто неке ствари не разумемо, па 
их ми после не разумемо много јасније.

Чему иностранство? Зар није лепше бити отуђен и без пријатеља ту где 
те сви разумеју?

По новом Пословнику, ко нема шта да каже не би смео да то чини на 
више од тридесет куцаних страна.

Mа нисте ви несхваћени. То што сте рекли заистане значи ништа.

Kако да разаберем шта ти је у процепу кад толико јаучеш?

Kако да човек свије брачно гнездо кад ниједна неће да живи на дрвету?

Ставите руку на новчаник и закуните се.
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Мијо Мирановић – Гроф

ПАДАЊ Е НА ПАМЕТ

(„Побједа“, Подгорица, 2009)

Сликајте фотографским, а не државним апаратом. 

Држали су га за ријеч. Отео им се.

О поријеклу човјека све се зна, о поријеклу имовине ништа. 

Састанак је био повјерљивог карактера. Ни учесници нису знали о че-
му се ради. 

Чувајмо обрадиве површине! За паркинг. 

Највише му је горјело под петама кад је био на леду. 

Играју на посљедњу карту – на жандара. 

Милијарде су бачене, али доста тога је и покупљено. 

Било је промјена, пароле су уступиле мјесто фразама. 

И пад на кољена може бити заузимање става. 

Дон Кихот код нас не би налетио на вјетрењаче, него на оне који мељу. 

Некад смо добро живјели, сад је добро што смо живи. 

Нама не помаже ни химна. Устанемо док се интонира, па опет сједне-
мо. 

Наоштрио се – да тупи. 

У моћ љекара вјерују једино здрави. 

Гдје постоји само један кандидат, сигурно изаберу лошијег. 

Пао сам на испиту, поставили су ми стамбено питање. 
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Европа се темељи на Балкану. Зато је он њено подземље. 

Револуција је као жена. Црвени се само на почетку. 

Нисмо у тунелу. То Тријумфална капија нема краја. 

Сточни фонд нам се повећава. Многи су намагарчени. 

Лоповима је свака година преступна. 

Највеће криминалце нико не може да дохвати, на високим положајима 
су. 

Бирократски апарат се пушта у рад – притиском на човјека. 

У круговима камелеона промјену боје називају еластичношћу. 

Ухватили бисмо ми посљедњи воз за Европу, да је било мјеста у коли-
ма за спавање. 

Ко је? Демократија! Отварај, или разваљујем! 

Крив сам! Исправите ме, ако гријешим. 

За власт нема зиме! Још се ложи на народ. 

Ако знају два човјека, то је тајна, ако знају три, то већ улази у запи-
сник. 

Ко на брдо ак’ и мало стоји, неће више са брда да сиђе. 

Избори су били чисти као суза. Народ још плаче. 

Свађе у браку настају када муж тражи окруњено, а супруга у клипу. 

Мијењам цимера који хрче, за цимерку која уздише. 

Мост пријатељства који их је некад спајао, сада је висећи. 

Удала сам се, сада сам на коњу. 

Тако велика соба, а ви се стисли у кревету. 

Другарице са списка незапослених имају шансу да прве буду скинуте. 

Нема велике разлике међу тестисима. Личе као јаје, јајету. 

Данас више невиних жена иде у затвор, него у брак. 

Војник се брани до последњег метка, а дјевојка до првог. 
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ПЕСНИШТВО ВУКА КРЊ ЕВИЋА : 
ЗБОРНИК

(„Свет књиге“, Београд, 2010)

Зоран М. Бундало

ЧЕТИРИ ТЕКСТА О КРЊЕВИЋУ

4.

О САБЛАЗНИ БЛИЗИНЕ1

Најновија песничка књига Вука Крњевића, насловљена превећ 
асоцијативном синтагмом Јади старог Вертера што ће рећи стра-
ственика илити, према Гетеу, уживаоца у садашњици, представља оп-
сежан руковет оводеценијског песничког промишљања и певања свога 
аутора и долази нам у тренутку када путеви и врзине српског песни-
штва, као и светског уосталом, вену и гасну у разгоропађеној сенци 
аудио-визуелних мултимедија који не престају да нас затрпавају свим 
и свачим, осим тиховањем. Наравно, у овој књизи готово да и нема ре-
чи о овој свеприсутној стварносној сценографији која нас отужно пла-
ви и којој се беспомоћно предајемо једрећи на таласу неопирања, али, 
након њеног читања, уколико ико за то још и има времена, не може се 
отети утиску да је та иста сценографија заогрнута графичком еквили-
бристиком и испразним површностима ту негде, пред нама, наспрам 
ауторове тежње да се загледа у нутрину људскости сачињене, с једне 
стране, од сећања и, с друге, од предстојећег сказања. Било како било, 

1
Вук Крњевић, Јади старог Вертера, Просвета, Београд, 2008.



Из нових књига

261

тек, аутор ове несвакидашње збирке песама заклањајући се, наводно, 
иза Гетеовог Вертера (који заправо није ни стигао да остари, па самим 
тим никада није ни постојао у статусу Крњевићевог предлошка – што 
значи да је по среди крњевићевски интелектуални каламбур, делом 
ироничан, делом пикантно подсмешљив у окружју опаске шта би било 
даје било), заправо зазивајући скончалу епистоларност Гутенбергове 
галаксије, наравно само у појмовном смислу, несебично хрли у загрљај
своје трајне љубавнице, без задршке, са минуциозном страшћу за пред-
стојећим неизбежним спознањем. Истовремено свесно разграђујући 
своје раније песничке слутње и визије попут Светог ратника из Сопо-
ћана, или Вјетрених врата, илити Тајне руке у појединим песмама ове 
збирке. И то би могло да буде готово све што претпостављеном бези-
меном читаоцу, кога исто тако увелико нема, ова песничка књига пру-
жа, у временима када се са најстрожом озбиљношћу најављује гостова-
ње Моцарта на паланачкој забави насловљеној фестивалом и потом, од 
истих уста, врши уцена могуће коалиционе владе куповином жирафе... 
Можда то, наравно, и нема неке посебне везе једно с другим, али не да 
се не споменути.

Јаде старог Вертера отварају Слатинске еклоге, а затварају их 
Четири годишња доба. Између ова два спева три су скупине поједи-
начних песама где средишњи циклус, насловљен називом књиге, саби-
ра и промишља различна животна искуства осенчена пристиглом жи-
вотном позношћу која у својој изненадности не ускраћује, већ проду-
бљује, зналачки наговештен интензитет постојанства облика и слика,
устоличених у профаности садржаја.

Слатинске еклоге представљају песнички порив Вука Крњевића 
у свет збиље, свет антропоморфних кретњи, кретњи ока, уха, помисли. 
Који су увек обележени нивоом луцидности посматрача заточеног у 
окриљу сопства које је једино лишено наличја. Уоколо нас простор се 
сужава, временски скраћује детерминацијом брзине нашег кретања, и, 
истовремено, готово увек неимањем довољно времена за то исто крета-
ње, које није космолошко, већ технолошко. У својој историји човек се 
никада није кретао брже него данас, а уз потпуно рутинске покрете 
стопала и руку или у потпуно пасивном стању. Тако, у свом основном 
облику, простор нам се ускраћује својим сажимањем које је фиктивно 
и тиме нас лишава могућности поимања њега самог, даје нам се, не у 
свом даљу и ширу, већ у својој самерљивости брзином кретања. Несви-
кли на ову нову животну димензију ми опстојимо у свету коме је зби-
ља одвећ ускраћена у њеној антропоморфној димензији, димензији се-
ћања. Нема се времена ни да се уочи нити упамти. У својој основи, и 
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поред своје класицистичке идиличности, вергилијевски усредсређене 
на митску димензију храста, илити записа, код словенских народа, 
еклоге представљају збирну пројекцију доњег и горњег света, оба жива 
у сфери промишљања, и оличена у двосмерности истог пута, пута горе 
и пута доле, којим корачамо не обзирући се на његово двојако значење 
све док се горе не изједначи са доле и не предочи нам да смо заправо 
изгубили осећај за смисленост заокупљени скраћењем простора. Уто-
лико синтагма Вјетрена врата, која је у првој Крњевићевој књизи има-
ла карактер неразјашњиве сублимације судбине, звучне метафоре, у 
еклогама постаје стожер космолошког циклуса пулсирања времена и 
простора. То, што се пред читаоцима опева у еклогама, јесте онај свет 
који је уоколо нас, али ослобођен саобраћајних знакова, мењачке кути-
је, брзиномера, или стјуардесе и сателитског навођења, који уистину 
постоји, али за кога се никад нема времена. Разуђена стварност је про-
сторно-временска димензија у којој смо се затекли. Без прошлости која 
је прошла, без будућности која још није дошла, са садашњошћу која је 
пролазна тачка. Све се да оправдати и све осудити. Али стереотипи по-
пут вишњика, путељка према гробљу, мириса цвећа, јабукових стабала 
у цвату, ћилима траве, пуног месеца, још увек нам подижу адреналин 
ако се одрекнемо, макар за трен, аксиома брзине. Шта је заправо смрт? 
Само елиминација просторно-временске димензије. Ништа. Pulsatio
cordis кога више нема. Али цвеће и даље мирише.

Допустићу себи нелагодност да поводом еклога искажем вред-
носни суд: после антологијских песама Сухозида у Тивту, Преображе-
ња у Коритима, Барокне свите о паду берлинског зида 1988. и Јесење 
фуге на Тјентишту 2002. године, овај спев Вука Крњевића, резолутно 
им се придружује у својој минуциозној комплексности универзалних 
оквира, који нас истовремено и замајава, и иритира, и лишава недоуми-
ца. Ту смо где смо. Ипак у мирису цвећа. Макар и инкогнито: у Вје-
треним вратима која су само врата за друга Врата вјетрена послије 
ноћних киша које живот значе.

У Крњевићевом песничком опусу, тајност, као опсервациони 
контекст, већ одавно је присутна, најчешће оличена у тајној руци, што 
би могло да се сведе на закулисну радњу изван домаха очитости, изван 
транспарентности, која је укосница демократичности које су нам пуна 
уста, тако да смо загрцнути од немања времена и ходања по жици раза-
петој изнад уличне провалије. Али, у Крњевићовој Тајној вечери реч је 
о снохватности којој се не одупире, већ којом се у збиљу прониче. За 
трпезом, чији су поклони споредни, син се обраћа оцу отеловљујући 
његово лице начето болештинама и уморне му очи. Отац се, на то, 
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обраћа сину реминисцирајући му лице обележено радошћу живота и 
упитне очи. Очито, актер је исти. Спознаје себе као сина и као оца и 
осећа се као Протеј, онај који мења облике. Међутим, идилу помућује 
визија његове сопствене лобање која сублимише осећај близе коначно-
сти. Потом све троје се сједињују у оног који заправо и јесте један је-
дини, са свим својим визијама и предрасудама о белим и црним анђе-
лима, попут белих и црних ветрова који су већ хујали Крњевићевим 
промислима, а све у заустављеном времену. Визија се у саму себе ру-
ши. Анђели односе представе оца и сина и саме мртвачке лобање, нео-
туђиво установљене чином рођења, као да су то они сами. И њен соп-
ственик сам самцит остаје. Пред њим је неизвесност и протекли живот, 
стечено искуство и искуство које предстоји. Као тачка на крају речени-
це. Иза које текст иде даље. И не престаје да се осврће. А сама тајна ве-
чера постаје последња вечера неспокоја јер смрт нас учи опоју прео-
бражења у коме смо трајали и у коме једино ћемо трајати. Наравно, све 
ово наречено нема никакве везе са мобилном телефонијом коју и аутор 
несебично користи. Провајдери су излишни. Свет се одвија у знаку ко-
начности.

Дистанцу коју Гете, из свог времена, суптилно или несвесно, 
свеједно, прећуткује или подразумева, дистанцу између појавности 
света и Вертерове страствености, Крњевић савлађује, обраћајући се ди-
ректно својој јединственој и дуготрајној љубавници, коју слути, попут 
Дантеа, али која неумитно предстоји, банализујући њен наступ иза кога 
се крије људскост којом смо временски одређени. Је ли то патња, јад, 
или тиховање из кога се не искључују готово искрена и предана обра-
ћања Нечастивом? Што није случајно. Јер у питању је посрнуће у ча-
сти. А част глорификује универзалну суштост пред осећањем немоћи. 
Док у расцвјетаној даљини падају бомбе подмукло, ствари се збивају и 
кад их поједе мрак. Било како било, нашим животима преостаје још са-
мо један пољубац, али вечити. Уста на уста. Колоплет језика којих не-
ма у лобањама, кад се црвоточина изопшти. Похвала љубави, можда 
најупечатљивија песма старог Вертера, сва испевана у слутњи неумит-
ности, огрнутој плаштом неискуства који нико не потврђује нити спо-
ри, закорачује у судбински простор све мањи и цивилизацијски ужас 
све већи, и слави их, као симбиозу проширених могућности и тривијал-
не неумитности.

У закључној, четвороделној песми, Јада старог Вертера, изјед-
начени су наговештаји и констатације, односно осећање неумитности 
тока времена и промишљање о неизвесности исхода, ма колико он био 
јасан и уочљив (заснован на космолошким регулама, на цикличној из-
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менљивости физичких закона). Наизглед формална насловљеност поје-
диних делова ове песме заправо то потврђује (најављује). Смена годи-
шњих доба није ништа друго до судбинско понављање парадигми у ме-
ђусобном опкорачењу. Сваки од четири сегмента ове песме почиње па-
рафразом Хомеровог првог стиха Илијаде: Гњев ми, богињо певај, Ахи-
леја, Пелеју сина, с поистовећивањем Ахиловог урока са уроком песни-
ка и одредницом богиње као отелотворења неизвесности. Уместо вр-
шења Дивове воље врши се воља космичка, а то исто је. После Вели-
мира Живојиновића Massuke, ово је друга четвороделна песма о годи-
шњимдобима у српском песништву, али за разлику од Масукиних упе-
чатљивих, али не и динамичких, лирских слика, овде се коловрат људ-
ске судбине врти онако како га узапћују космолошки оквири. У сваком 
случају, све се то спознаје кроз призму наталоженог искуства, јер пут 
горе и пут доле истије али збива се истовремено љетојесен зима и 
прољеће...

И на крају: нема у овим песмама ништа од Гетеа, нити од самог 
Вертера, тог величанственог оличења Гутенбергове галаксије, смуће-
ног у сопственој старости од готово 250 година када су његова еписто-
ларна посрнућа сведена на брутални ниво СМС порука. Шта се то за-
право збило и није питање. Смрт све надокнађује. Та коначна спознаја 
којој нико не умиче. Уколико није Вертер. Па био он лектира или живи 
трун у пређи цивилизације. Промишљање и певање, сједињени у не-
спутаној опсервацији, немају свој крај све док Нечастиви с Господом 
закулисно шурује, и свеприсутна сенка насилне смрти, која је иначе 
опсесивна тема у свеукупном делу Вука Крњевића, клати се над нашим 
сопством и претражује попут ока камере, да парафразирам песника, у 
коме се, после пуцња, трзај уциљане главе човека осведочује, за стра-
ховање. А онда? И даље...

Децембар, 2008.
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Мирољуб Тодоровић

МОЈ ПЕТЛИЋ СЕ ДОБРО ДИГАО
(Кратке приче, снови, нађене приче и слике приче)

МОНА ЛИЗА

Са Д. сам у Паризу. Идемо у Лувр. То није она зграда коју зна-
мо од раније, знатно је мања и веома слична Народном музеју у Бео-
граду.



Из рукописа

267

Кад уђемо у зграду, на зиду пространог хола, одмах наспрам 
улазних врата, дочекује нас само једна слика, огромна Мона Лиза. 
Осмех на њеном лицу је дрзак и подсмешљив, као да нешто, или неко-
га изазива.

Гомила људи стоји са леве и десне стране, мало подаље од сли-
ке и побожно је посматра.

Иде ми на живце израз на лицу Мона Лизе. Хтео бих некако да 
јој напакостим, да је озледим, јер све више стичем утисак да ме прати 
погледом и да је мени упућен њен подругљив и неприличан кез.

Не могу више у себи да задржим навалу пригушене зловоље и 
беса. Одгурнем Д., која покушава да ме задржи, и брзо приђем слици. 
Из десног џепа вадим спреј и прскам је црвеном бојом по лицу. У том 
тренутку уместо Мона Лизе указује се намргођени лик Леонарда. Отва-
ра уста, покушава нешто да ми каже. Истовремено разлеже се оштар, 
заглушујући звук аларма. Народ који је дотле мирно стајао са стране 
панично виче. Притрчавају униформисана лица да ме ухвате. Бежим 
неким стрмим степеницама у доњи, подрумски део зграде.

После лутања, кроз мрачне лагуме пуне влаге и пацова, нађем се 
на Калемегдану код статуе Победника.



Kњижевни преглед 2

268

ГОГОЉЕВА ГЛАВА

У сталном страху од болести и смрти, опседнут својим телом и 
бројним тегобама које му је оно причињавало, Николај Васиљевич Го-
гољ постао је велики хипохондар. У тестаменту наложио је да после 
његове смрти помно пазе, и да не журе са сахраном, како га не би жи-
вог сахранили.

Маја 1931. године  приликом откопавања Гогољевих земних 
остатака (седамдесет и девет година после смрти), и преноса на друго 
гробље, догодило се нешто што је изазвало запрепашћење. Пишчева 
лобања нађена је окренута у страну.

Стаљин, који није волео да му се у држави догађају мистериозне 
ствари, склоне да измакну његовој контроли, наредио је шефу тајне по-
лиције да пронађе рационално објашњење за ову појаву. Тим пре што 
су почеле да се шире гласине како је велики руски писац, својевреме-
но, заиста био жив сахрањен.

Полиција је необичан случај Гогољеве главе објаснила на следе-
ћи начин. Због подземних вода поклопац мртвачког сандука је истру-
лео и пао на главу која је због тога променила положај.
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„МОЖДА СПАВА“

Седим у библиотеци. То је велика просторија овалног облика 
потпуно затворена, без врата и прозора, затрпана књигама од пода до 
врха. При врху се сужава, нема таванице већ округао отвор кроз који се 
назире замрачено небо пуно звезда.

У рукама држим Дисову књигу изабраних песама. Прелиставам 
је. Заустављам се на страници са песмом „Можда спава“.

Неизмерно сам волео ту песму. Сматрао сам је магичном, за ме-
не, можда, још узбудљивијом и потреснијом од Лазине  „Santa Maria
della salute“.

Почињем песму да читам наглас. У почетку полако итихо. Онда 
читање понављам. Свако ново читање је брже и громкије. Тада се зачу-
ју звуци. Ритмичко ударање у зидове библиотеке које прати читање. 
Ови звуци постају све гласнији и бржи следећи ритам и јачину мога 
гласа.

У једном тренутка на врху просторије, на отвору, указује се Ди-
сов лик: глава с рашчупаном косом, поглед унезверен.

Мој глас док читам песму „Можда спава“ претвара се у крик.
 Будим се нагло, хватајући рукама ваздух, уз грчевит јецај.
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ДАНТЕ

Данте, по структури своје личности са шизоидним елементима, 
скоро читавог живота био је потиштен и депресивно расположен. У 
тренуцима уметничког стварања потпуно се повлачио у себе а имаги-
нативне способности тад су добијале на великој снази и попримале ха-
луцинантни и визионарски карактер. Он је на тај начин само поетски 
обликовао догађаје у којима је, захваљујући уобразиљи и сам учество-
вао и, готово, био сведок.

Савремени психоаналитичари сматрају да је Божанствена коме-
дија настала као израз сублимације потиснутих садистичких и инцесту-
озних тенденција са циљем да се превазиђе неуротично осећање страха 
и кривице. Има података из којих се да наслутити да је Данте у току 
свог живота покушавао да дигне руку на себе, али се увек спашавао на 
тај начин што је писао.
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(Из збирке прича у рукопису „Торба од врбовог прућа“)
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НенадГрујичић

ПРИЧE ЗАРОМАН

 Мину деценијеиостану ожиљци. A онда се будеранеиотвара-
јууспомене. Живисеузабораву, туитамобанепонекапривилегијица,
паионаотерасећањеурупу. Опетсетрага, подижеируши, налете
снови, утомтрагедије, паопетснови... То ти је живот, будућносткоје
нема. Евојеусадашњости– вучеливучеунеизвесно.

ЈавиомисеупоноћСафет. Упрвимахнисамразумеокоме
тражи, гласјебиопотих, каоунекомзастоју, меланхоличан, каодасе
прибојава: Јесилити, Ненаде? Јасам, које? СафетРамић? Ко? Рамић
Сафет... Сетихсенамахцрнпурастог, увексестринскинасмејаногСа-
фетасаБалтинихБара, ишлисмозаједно, до петог разреда, уосновну
школууГомјеници. О, Сафете, откудтиуоводоба? Јављамсеиз
Аустралије, свепомишљамдалићешмехтјетичути, некесамзваопа
нећесамномдапричају. Каконећупопричатистобом, акоБогазнаш,
Сафете, драгомиједатечујем, какосидошаодомогмобилногтеле-
фона. НашаосамнаИнтернету, натвомсајту, иматамосве.

ТакоСафет, ајасеприсећамињеговесестреодстрица, мршу-
љавеМухареме, духовитедевојчицеунижимразредимаосновнешко-
ле. Волелајекаодечакдазачикаваиправинемирнезврчке, данасмеје
ибоцнесвицкастомнамером.

ПитамеСафетимамликојуфотографијуизшколскихдана, ње-
мусусвенесталеуизбеглиштву. Кажемдаимам, две, какодапоша-
љем? Речемисвојуелектронскуадресу, нењеговувећцелепородице,
јазапамтим, ивећсутрадан, скениравшифотосеукомшијскојрадњи,
пошаљемједнуизпетогосновне, цеоразред, анадругој– самоодли-
каши, насдесетак.

Сафетјебиобистариодличанученик, ионјеволеодасенаша-
ли, алинекакостидљиво, некаоМухаремакојусмозвалииКебура;
баштако, сгрешком, уместоКемура. ИмојусеструНаду, млађучети-
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ригoдине, зваосамтадаКебура. Тобеше, онако, кућночашћењена-
димком, допаомисеМухаремин.

Сестраијаигралисмосетрговацаусоби: настолицибезна-
слонаисечемошнитухлебанакоцкицепапошећеримо, некемашћуи
паприкомпремажемо, друге, опет, кајмаком, ипродајемоједнодругом,
чассестратрговац, ајакупац, часјатрговац, аонакупац. Као случај-
но, у пролазу, дођем из друге собе илиизвана, па питам пошто колач, 
она каже цену, ја умањим запола, онанедатакониско, нагодимосе
некако, свесозбиљнимгримасамаиукрупљенимгласовима, паплаћа-
молистићимаизмалогблоканакојимастојирукомисписанависина
динараилисличицамаизчоколаде„Животињскоцарство“, будеику-
сур. Уживимосеутеулогеисвекоцкицехлебапоједемо.

Акосеневарам, реис–л–улемаСелејманеф. Кемурабиојена
челумуслиманскезаједницеуБосниод1957. до1975. године. Да, Са-
фет, Мухаремаијаишлисмоупетиразред1966. године, такопишеи
наполеђинифотографија. Ево, дапредставимсвеодликаше; стоје: Рад-
милаМарјановић, МираДобријевић, МухаремаРамић, РадмилаВојно-
вићиСуадаСарајлић; чуче: НенадГрујичић, ДушанТопола, Раденко
Стојић, ЉубанИлинчићиСафетРамић. Инаставница, сдесна, стоји
искоса, увекубрзанаиведра, НусретаИдризовић.

Сафетмисенијејављаовишеодгодинудана, незнамдалије
преузеоелектронскуфото-пошиљку, својтелефонминијеоставио. С
обзиромдајетоњеговпородичнимејл, мождајенековидеопаизбри-
сао, грешкомилинамерно, кобигазнао.

И, опетупоноћ– Сафет! Питакакосам, заштомунисампослао
фотографије. Кажемизненађенодајесамидамечудилоштонејавља.
Нису, нисудошле, немамниједнуфотографијуиздјетињства. Кажем
муондадаотворимојсајтипронађекњигуМилошаЈевтића„Живи
звуциНенадаГрујичића“, тућеузбируодстотинакфотографија, од
детињствадонајновијих, пронаћииову– саодликашима. Доксмораз-
говарали, онјевећотвараосајт: Јелитоовакњига, „Живизвуци“? Да,
рекаосам, погледајодсрединекњиге, тусуфотографије. Утомпуче
телефонскавеза. Но, бешемидрагодаћепронаћифотографијуукњи-
зиидауопште, ето, постојимогућностдајенапоконвиди. О, чудоин-
тернетско!

Сафетјепрвисдеснанафотосу, већрекох, чучи, убелојкошу-
љидугихрукава, испружиорукепрекообаколена, скородоземље. У
лицуозбиљан, удеснозачешљан. Мухарема, ено, трећаслева, стојиу
светлијојвести, зеленкастој, сећамсе, изкојевирикошуљицабеле
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крагне, навилаглавумалоулево, краткекосештојојзаклапауши, стек
напупелимосмехом, малаМонаЛизасБалтинихБара.

Сафетмисенејавља. Аволеобихчутињеговкоментарфото-
графијенаконтоликогодина. Чекам, имам, рекох, јошједну, онусце-
лимразредом, којанијеукњизи, већовако, прируци, скенирана, по-
слаћумунановимејл, некасамокаже.

БиосамуприлицидапомогнемдаровитоммладомпесникуВи-
дануизГламочадамуизађепрвакњига. Једваживуглаву, каже, спа-
саоодпогибије. ИакосусеуБоснитуклиједнисдругима, имуслима-
нииХрвати, сајединицамавојнимипаравојним, заједносуишлипро-
тивСрба, причамлађанипесникзабијајућипрстеумлазјакецрнекосе
стемена, којумораповременодакротикаднавруоваквеприче. Смај-
комисестромизбегаоуЛивно, тубиликратко, отишлибезичегауБа-
њалуку. ОтацибратосталиувојсциРепубликеСрпске, јављалисеи
долазили, вишебратнегоотац. АондабратпогинуонаСанскомМо-
сту, аоцунестаотраг. Наконполагодинемајчинихсуза, отацсепоја-
виоуБањалуци, нашаоихуизбегличкомнасељукодМањаче.

ОтацулогорууТузлимучендапризнанештоочемунијеимао
појма– дајенаводноучествоваоунападунатравничкугрупу„зелених
беретки“ наШушњарукодСанскогМоста. А онзнасамодајена
Илиндан1942. годиненапреваруПавелићстрељаопетипохиљада
српскихдушанаШушњару.

УлогоруВидановотацгледаокакосепатењеговисаплеменици
убесловеснимиживљавањимамуџахединапристиглиходасвуд, најви-
шеихбешеизСуданаиУједињенихАрапскихЕмирата. Отацјеми-
слиоданикадвишенећевидетипородицу. Али, приликомпребацива-
њаделазаробљеникаизТузлеуТравник, отацјеискочиоизкамиона
накривинии, обасутрафалима, шмугнуоушумусатекмањимокрзо-
тинаманараменуидеснојнози. Садцрнчинабањалучкојпијаци, ис-
товаракомбијеикамионеробе.

ВиданјебиоуГламочупослерата, неодмах, којугодинупосле.
Нијесемоглоотићитаколако, таможивинекидругисвет, оностâро
расулосеинесталодиљемсвета, скрасиосеВидановградпосвудаи
којекуда. Виданјенаписаокњигуопустимуспоменама, оуништеном
детињству. Имапесмуоулициукојојвишенемацелихкомшијских
кућа, самокрзавитемељи, избушенизидови, неманивисокогјаблана
сакојегсечавкеполеталезасватовиманедељом. Никленекедругеку-
ћеназидовимаизрешетаних, дотеранеидругачије. Текпонекаодрани-
је. ИзбеглиценаселилеиВидановкућнипраг. Јошнијесмогаоснагеда



Kњижевни преглед 2

276

уђеусвоједвориштеипопричасановимукућанима. Кадпричаотоме,
прецизноодређујестранукојагајеунесрећила, алидодаједазнада
свиљудинисуистиидаусвакомнародупоредфиногсветаимакуко-
љаигада. ЦитираАндрићаидоказуједајеуправу. Припоменубрата,
затреперимурупицанабради. Мајканеутешноплачезагробомзакоји
никонезнагдесеналази.

ЈедномјеВиданотишаоуСанскиМостдасераспитазабрато-
вљевгроб, акобудеимаоскиме. Наишаојепокрајпознатогхотелау
центру, преподне, окодесет, ушао, аунутрамногољуди, каонаруко-
метнојутакмици, сјатилисеиспредвеликогтелевизораипратесуђење
уХагу. Нисуганиприметили, толикосусеунелиусудскипроцес. Ви-
даннијестигаодавидиникомесесуди, ниочемујереч. Великимук
присутнихбиојетоликојакдасумугласовиизтелевизорапролазили
изједногудругоувонезадржавајућисвојазначења. Прошетаојегра-
домукојемјесусреотекпонекустарицуудимијама, уједанаестсати
чуосемујезиновглассаједнепаондасанеколикоџамија. Осетиоједа
иовајградимасвојумукуибол, одустаодаупитабилошта. Неса-
знавшиништаобратовљевомгробу, вратиосепрвимаутобусомуБа-
њалуку.

Видановакњигапоезијејезрела, онсвепесмеговоринапамет.
Имаојетринаступа: уСремскимКарловцима, НовомСадуиБеограду.
Фантастичнопримљенкодпублике, младипесниккакавсереткоја-
вља. УскорогаваљдаочекујенаступуБањалуци. Али, мукумучида
нађеустановукојабигаподржала, јеркњигасепојавилакодиздавача
уСрбији, аљубоморнибањалучкиписцинедајулакоприступновом
голуждравцузлатнихкрила. О, заримеђупесницимаимачегрстикао
наратишту? ВидиВидандајеђавооднеошалу– какоданаправипро-
моцијууБањалуци? Ех, кадбипознаваобарнекогуродномГламочу?

Стигавшииздалеканажелезничкустаницу, сдвевеликеторбе,
махнуосамједномодтројицемушкарацасадвоточкашкимколицима
дамиповезетеретдотаксијаудаљеногокодвестаметара. Пришаоје
човексмућеногизгледа, нечешљан, немирноглица, каодагледакроз
мене, ставиоторбенаколицаиодмахпочеодаприча: Убиосамнајма-
њедесеторицууВуковару, исадбѝ! Зашто, упитаосамтрудећиседа
непокажемвеликоизненађење. Затоштоволимдаубијам, наставиоје
мушкарацсредњевисине, фркћућинаједнуноздрвукојабимупову-
кларубустаувис. Таксијебиоудаљенјошстопедесетметара. Уна-
реднихпедесетаксаопштиомијеотприликетоликоречикојебисемо-
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глесадржатиуједнојреченици: Убиј̀осам, неподносимобјашњења, и
менесуубијали.

Потрошилисамдвадесетакновихкорака: Нијетиторешењеда
убијаш, зналиикодасиубијао, когаимашсвога? Немамникога, мени
суубилииоцаиматер, триданапренападанаВуковар, ишлисурод-
биниупосету, пресрелеихусташенараскрсницикодшумеипобилиу
ауту. Страшно, алиосветанијерешење, тисипобионекедругељуде
којинисупуцалиутвојеродитеље, покушавамдабудемсаветникза
распуклудушутрошећиновеметредотаксија. Нематовезе, одмахје
одговорио, свисуониисти, кадбѝ јатакогледаокаоштомитигово-
риш, никадникогнебѝ убио, овакобармирноспавам, настављаоје
својујезнуисповестстаничниносач.

Оставимисвојуадресу, желеобихдаразговарамстобомосве-
муовоме, јасамновинар, понудиосаммусвојувизит-карту. Онјеу
ходуподигаонеиспегланулетњукошуљусазадњегџепадроњавих
панталонаиизвадио, глечуда, својувизит-картуубојамадржавнеза-
ставе, новуновцијату, накојојјепоредкокардеписало: Четничкивој-
вода– смртусташама!

Какосезовеш, питаосампригледајућивизит-картуидајућиму
новчаницузауслугу. Такокакопише, јасамизДобреВодекодВуко-
вара, нећудаживимтамо, иовдемијеводадогрла, рекаојеиокренуо
колицасагвозденимточкићима. Одлазиојечовекспорогкорака, кло-
парајући, млад, атакостар. Опетћенекомиспричатиштоимени. Или
мождабиракомеприча? Далигаљудислушају, какомуузвраћају, хо-
ћелигаполицијаухапсити, какониједосад?

Ушаосамутаксиипогледаовизит-карту. Надругојстраниби-
лоисписанографитномоловком: Нетражиме, нијемидоживота, могу
датеубијем... Окренуосамсе, таксикренуо, носачјенестаоустанич-
нојгужви. Боже, каквелисудбине, тојеопасанчовек! О, ратнапохаро
ђаволска, превртаосамнесрећнувизит-картууознојенимпрстима! Из-
ненадиосамсекадјетаксистарекаодасмовећстиглидомојеадресе.

ДанассамчуопричумладепесникињеЛаурекојајенаписала
романострадањууВуковару. Каодеветогодишњадевојчица, сбратом
имајкомзатекласенаморукадсератнипожар1990. годинезањихао
Вуковаром. Нијебилодруге, смора– директнокодродбинеуЗагреб.
Међутим, „кодтеткенастанманесвакидан“. Нитримесеца, морали
суодатле, хрупиланекаквачуднанетрпељивост, нисуималинипосла
нипара, асвакиданродбинскахрана, почелопригледањеутањир.
Отишлискоробезпоздрава, упалиунекинапуштенстанизастадиона
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„Динама“, мајкаодмахпозвалаполицијудасвебудечисто. Већсутра-
данполицијадошла, направилазапис, изгледалодаћесвебитиуреду.
Нисупрошленидвенедеље, истерашеихнаулицу.

Неколиконоћењанажелезничкојстаницииупарку, однемила
донедрага, аондапреконекогизбегличкогконкурсаједвадобилисме-
штајуКумровецу, нимањенивишеухотелугдесусеуТитововреме
одржавалеконференцијеиобукемладихкомуниста. Усобициоддесет
квадрата(каодасудобилилутријскупремију), сместилисусенатри
креветанаспрат. ОдатлеубрзоушколусКајкавцимачијиговоронаи
братспочеткауопштенисуразумели. ИакосвиХрвати, мештанинису
подносилиВуковарце, малосуималиразумевањазањиховунесрећу.
Разликеунијансамаговораиначинаживота, уратнојбежанији, ето,
безобзиранаистопореклоивероисповест, унелесучегрстинеразу-
мевањеуКумровецу. Нађошинисуприхватилидођоше, каосвугде
уосталом, нисупомишљалидабисеисамимоглинаћиуистојситуа-
цији, анинапаметимнијепадалодасутињиховинесрећниВуковар-
циималипункомфорилепживотузавичају. Каодасутиквабезкоре-
на, палисцрногнеба, космичкокамењебездушеисрца.

Уједнојтелевизијскојемисији, Лаураобјашњаваданежелиу
романудаповредиКајкавце, већданауниверзаланначинпокажекако
јечовекчовекувукмагдесезадесио. НијетуречоКајкавцима, истиче
Лаурадокводитељубадаместакојараспаљујуадреналингледалишта.
УКумровецусениједоброосећала, ушколиидругдедецасујеизбе-
гавала, некаидрскозадиркивалапаитукла. Заугледањеилепопона-
шањенијепомагаониспоменикЈосипуБрозу, синчинибратстваије-
динства, великомчовекубездела, светскомлафурођеномбаш уКу-
мровецу.

ЛауринотацјеостаоуВуковару. Једномсескрајаопсадеграда
чудомјавиотелефономпрекохотелскерецепцијеирекаодасествари
смирују, идаћеимсеубрзопридружити. Међутим, отацсевишени-
каднијејавио. Набезбројначинасупокушавалидадођудовестиоње-
му, дачујубилошта; залуд, ниоткуданиречинаде, ничега. Лауракаже
данемаконкретанподатакдасугачетнициубили, алидајеизБеогра-
да, поводомсуђењазастратиште„Овчара“, изслучајнерукечуладаје
њенотацстрадаокаоједанод„десетручнообрађених“. Тобизначило
дајеумроунајгориммукама, дасусечетници, реклајесболомусече-
нимизмеђуобрва, надњимиживљавали.

Лаурајевећмајка, имадвоједеце, мужатакођеписца. Даровита
је, пишесвежанрове. Избегличкострадањестворилојеодњепесники-
њу, траумесунашлесвојеповлаштеноместоудуши, садЛаураможе
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даиспилиуметничкозлатоуматерњемјезику. У талентузаписање,
попутвулкана, указаосематеријалзаобликовањеипесамаиприча,
излиласеврелалаваживотаујезику. Уоблацимаспепељеногсећања
моглисусевидетипризориизЛауриногживота.

Мајкамијепричаладајевиделакамионпункомшијакакоћу-
тимице, збијениједнододругога, уотворенојприколици, промичуод
ЋелекаПриједору. Мајкајестајаланадворишнимвратницамакадјој
јесакамионаупролазувисокоуздигнутомрукоммахнулаБесима, ње-
напријатељица, одувекведраипрелепацрнкаузлатнимланчићима,
минђушамаипрстењу. НакитјенабављалауТурскојипричалаопуто-
вањиманаБосфор. Волеладаседружисмојоммајкомикомшиницом
РадомкојајестановаланасредокраћиизмеђунашеиБесиминекуће.
Радаималамужакојисесталносмејао, каолуднабрашно. Мајкаимје
обемачестогледалаушољу, пилесуцрнукафупонеколикопутана
дан. Сваштасевиделоуфилџанима: изненаднапутовања, љубавне
сплетке, новациздалека, болестуродбини... Поженскомкикотавом
илићутљивомвајкањумоглосенаслутитиочемусепричаимашта.

ТужноБесиминолиценијеслутилонадобро. Онајеималаје
мужаБакира, пјандурудобредуше. Мајкаганијевиделаукамионупо-
редБесиме. Кадсенапије, Бакирвучеукособициклизправцафабрике
целулозеипапиракаокаквомртвомагаре. Тамојерадионаутоварива-
чу. Аодмахнаизлазуизфабрике, налазисекафанакојудржиСврдлар,
својеглавизеленаш, безосећајнипреварант, човекбезлеперечиодру-
гима. Кафанчугајеопељешиласиротињскипролетеријат, амногаже-
на-кућаницачекајућипијанцасплатомосталаизбубанихребара. Бакир
јесмагарећимбицикломчестонавраћаокодкикотушеТамаре; баци
бициклудвориштепоредпумпеизакућнедумеиуљегнеудомзгодне
Галијанке. Такосмозвалинеколикокомшијскихкућа– Галијани.

ТешкојерећикакавсекурцшлусдогодиоизмеђуБесимеиБа-
кира, алигаона, лепотица, никаднијетражилакодТамареиакојесве
чулаизнала. Тамаринебиказаланидобардан, аовојјебилосвеједно,
гледалајесебеисвојузабаву. Осимтога, Тамарасеодметнулаиод
својепородицепооцукојијебиовођанекеновокомпонованесекте.
Целагранапородицепооцуушлајеутусектукојанепризнајеиконеи
фреске. ТонасмејануТамарунијеинтересовало, билајејересзароди-
теље, некипричајудасујесеиодрекли.

Бесима– увекуреднаинамирисана, нагизданакаопауница, ма
вишалозалепоте– штадапричам. АБакир, барабаибекрија, знојави
неокупан, каколигајеукућиуопштедржала. Ималисуидецу, одлич-
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ниђаци, будућимајсторииинжењери. Такотобивауживоту, кадсе
загасиљубавнасилаизмеђудвоје, паједно, обичномушко, отпадне
каосувоблатосаципела, инепреостајемуништадодасепропије, а
богамипонекади– убије. НијеБакирништамогаоТамари, онајера-
снаждребицакојасасебезбацисвакогпастува, алијенекаквуутеху
налазиоуразговору, разумелагапијаног, поготовокадбинавратиопу-
ногновчаника.

НегодасевратимнакамиониБесимукојајемахнуламојојмај-
ци. Изтогкамионамајцијемахнуојошједанкомшија, Мехмед, добар
човек, радникутрисменеурудникуЉубија, снашлогазлокаоимно-
гесународникеутомкрају. Онјезавршиоурадномлогору, шталије
већ, небешепријатно, напротив, анеки, срећом, билипребаченидо
средишњеБосне, досвојихсаплеменика. Бесимајенаводностигладо
Травника, аодатлеуТурску. ПричаомистрицдасуМехмедовиуДру-
гомсветскомратубилинастранитакозванеНезависнеДржавеХрват-
ске, уханџарјединиципротивкозарскихпартизана. Судбинскибуме-
ранг, летећиукругнеколикодеценија, скренуосмирнодопскепутање
идолетеоМехмедуначело. Махнуојемојојмајци, аонаутојсекунди
виделасузенањеговомобразу, нињенонијеосталосуво. Јаој, Боже,
овогаилионогаимена, свесеутебипонавља, можелиједанљудски
векбезпатњеиратаукараказанубалканском?

Чуосам јуче Гојка. ИмаојеосамгодинакадсугасКозареодве-
лиуЈасеновац. Узбегу, сећасеон, мајкајечврстоунаручјудржала
шестомесечнукћеркицу. УсташесуГојковусеструсиломишчупалеса
мајчинихпрса, ајакаженакаолавицадохватилаједногпоједног, сву
четворицупобацалапоземљи. Усташкичопорсеокологрохотомсме-
јао, аондасусвинасрнулинајаднужену, оборилииодсеклисисуко-
јомједомалочасдојиладевојчицу. Зверскисујезаклали, адетенцеба-
цилиувисидочекалинаврховеножева.

Гојкојесвегледаоиззаробљенегрупештојестајалаподкро-
шњамакозарскихјелаиборова. Некомујеизалеђаставиошакена
устадасенеогласи, усташебигаубилекаопиле. СвисуГојковина
Козаристрадали, десеторонајмилијих, осимоцапартизанакојијеспа-
саваоглавуугустимшумамаипећинама.

ГојкојезавршиоулогоруГрадина. Упаклуназемљинапалесу
гасвеболестиовогасвета: дифтерија, дизентерија, упалапоребрицеи
плућа, рахитис, шуга, лишајеви, глисте, ваши... Сигурнобиумродани-
јенаишлаДијанаБудисављевић(Обексер), племенитааустријскагра-
ђанка, удатазасрпскоглекарауЗагребу. ОнајеузпомоћЦрвеногкр-
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ста, икругаоданихсарадника, излогораизвеладванаестхиљадасрп-
скедеце! Јаој, отомесенијепричалопослеДругогсветскограта. У
ТитовојЈугославијинијесмелосваштадасезна.

Хуманостсветскихразмерапалајеузаборав. Комунистичка
партијаЈугославијесебијехтелаприписатиподухватДијанеБудиса-
вљевић. Макарићутањемотоме. Новојвластинијебилојаснокакоје
ДијанинмужСрбин, чувенихирург, могаосвевремеопстатиуЗагребу
безколаборацијесусташама. Двегодинепослерата, сваДијанинадо-
кументацијавезаназа12000 деце, понаређењу загребачке ОЗНЕ, кон-
фискованајеизатурена. ТозаДијанубешесмаксвета, вратиласеу
родниИнсбрукисвевремећутала: „Урадиласамштасаммогла.“ Умр-
лајетридесетгодинапотом.

АцеосветјезнаозаШиндлеровулисту, заОскараШиндлера
којијесачувао1200 Јевреја, пазаИренуСендлеркојајеспасила2500
јеврејскихмалишанаизваршавскоггета. Велико, алигдејеусвемуто-
меДијанаБудисављевић. Несумњиво, њенподухватјенајвећитеврсте
уДругомсветскомрату, али, почудномплануизсенке, никонијепо-
мињао12000 спасенесрпскедецепорекломсаКозаре, Кордуна, Бани-
је, Ликеидругихширокихкрајишкихиславонскихпростора.

Дијанајеводиладневникнанемачкомјезикуод 23. октобра 
1941. годинедо13. августа1945. Тоједокументоборбизаживотхи-
љададечјихдуша. Настранициод10. јула1942. годинепише: „Асва-
кодијетејеималомајкукојајезањимгоркоплакала, ималојесвој
дом, својуодјећу, асадтрпаноголоумасовнугробницу. Ношенодевет
мјесеци, уболурођено, содушевљењемпоздрављено, сљубављуњего-
ваноиодгајано, аонда– Хитлертребараднике, доведитежене, оду-
змитеимдјецу, пуститеихдапропадну; какванеизмјернатуга, какав
бол.“ Дијанасесусреталас Кватерником, Степинцем, Лубурићемине-
мачкимгенералима, виделадасунемачкивојнициималивишеразуме-
вањазасрпскудецунегоусташе. Зналаједачамцепунедецеусташе
возедосрединеСавеипреврћууводу.

Дијанајеједногдана, подоговорусавластима, дошлапоседмо-
росрпскедецеи, одводећиихизлогора, наишланасмртноболесног
Гојкаштојекрозмутнукопренувидеомајкуипромукловикнуо: Ма-
ма, водимеодавде! Дијанајезасталаиповелагазасобом. Наизлазу,
савуврућици, једвадишући, Гојкојенапитањеусташе-стражарадали
желидаидестетомизлогора, рекаоданеће. УсташасенацериоДија-
нидамалиимаправо, даћедокућеумрети. ОндајеДијанаупитала
Гајка: Синко, заштонећешдаидешсамном? Хоћудаузмешимогпри-
јатељаБошка, јасњимделимхрану, завапиојеболесниГојко. Храна,
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тобехуситнесплачинесмућенеумлакојводикојабисеохладиладо
последњегбљутавогзалогаја. ДијанајеповелаиБошка.

ПребацујућидецувозомдоЗагреба, Дијанабележиусвомднев-
нику: „Већасудјецасталносједилананоћнимпосудама, амаласусе
прљала. Подјебиопунблатаидјечјихглиста. Настојаласамколико
саммогладјецупремјештатикакобиихизвадилаизблата. Предјутро,
настаницесудолазилиљуди, видјелијад, додавалинамводе. Прили-
комдуљихзаустављања, здравадјецасуизлазилаизвагона. Сестресу
сеисцрпјелеспуштајућидјецуизвагонаидижућиихопетнатраг.
Многивагонинисуималистепеницу. Кодслабихузадњадвавагона
нијесемоглонипомишљатидаихсевадинапоље. Успјеласамдобити
грабље, такодасамбареммоглаизбацитиглисте. Чинилоседаприје
негоштодијетеумре, глистенапуштајутијело, јерпремајутру, какосу
некадјецабиваласлабија, читавасуклупкаглистанапушталатијело.“

Гојкосеопорављаоуњенојкући. Онагајекаомајкалечила.
Оздравиојеидобионовоиме, Бојко– иновопрезиме, нијеважнокоје.
Усвојенодете, узелагазагребачкапородицабезпорода, неговалаи
школовалакаосвога. ИБошко, Гојковдруг, добројепрошао, ушаоу
новупородицуизВараждина. Утовреме, ухрватскимновинамабило
јеогласазаусвајањедеце.

Недавносамчуодајеједанпознатијугословенскирежисерта-
кођесрпскодетесКозаре. Зваосе, рецимо, СимоЛукићилиРадеТу-
рудија, свеједно. СличнојеисакрепкомБригитомКнежевић, саВра-
чарауБеограду, онајетекподстареданесазналадапотичеизпороди-
цеБундалоизПоткозарја. Њујекаодвогодишњудевојчицуусвојилау
ЗагребуДаницаФистрићкојаједошлауЗаводзаглувонемудецу, где
сумалишанизапрвурукупристиглиизлогора, итражилазасебездра-
вомушкодете. Но, доногујојједобауљаладвогодишњадевојчицаи
протепала: Мâјо! ТакоуПоткозарјудецазовумајку. Видевшијетако
лепушкастуинемоћну, госпођаФистрићјујеусвојила.

ЧетиригодинепослеДругогсветскограта, Гојкајечудомсрео
отацкојијетражиоизгубљенупородицу. ГојкојеубрзонапустиоЗа-
греб, отишаоуБеоградинаставиошколовањеутехничкојшколи. Да-
насживиуБањалуцииводиУдружењелогорашаДругогсветскогра-
та. Видеосамгаутелевизијскомпреносуповодомобележавањагоди-
шњицеЈасеновца, положиојебукетружаисподспоменобележја. Пре
тога, звиждаојесокупљениманапојављивањепремијеркеКосор, а
аплаудираопредседникуЈосиповићу.
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ГледаосамВајдинфилмоКатинскојшуми, једномодтриместа
напросторубившегСССР-а, гдеје1940. годиненазверскиначинуби-
јеночетрнаестипохиљадапољскихофицираиједанаестхиљада циви-
ла интелектуалаца, оногдела друштвене елите безкојесезатирепраг
једногнарода. Филм заснованнадокументу, немапревагефикције.
ЗлочинсуизвршилиРуси, аголемостратиштетригодинепослепрона-
шлиНемцииразгласилиочемујереч. ПозавршеткуДругогсветског
рата, каопобедници, Русисуупољскимградовимаиселима, натрго-
вима, извеликихкамионасацерадамапројектовалифилмукојемсу
НемципредстављеникаоизвршиоцизлочинауКатинскојшуми. Они
којисузналиправуистинубилисупрогањани, затваранииубијани,
некисуисамидиглирукунасебе. Тојегодинамабилатабутемау
Пољској.

Бележницавеличинедлана, бешедневникједногпољскогофи-
цираукојемјехронолошкизабележенпериодзаробљеништвасведо
предсамчингнусногстрељањауКатинскојшуми. Бележницакожног
оквирасастотинакстранапостаојеисторијскидокументбезкојегне
бибиломогућереконструисатисведетаљестравичногнедела. Полови-
настраницаиспуњенадневничкимзаписима, адруга, празна; залудје
ветарразлиставатражећинаставакзаробљеничкеприче. Рубовилисто-
ватогјединственогдневникабехузадебљинупалцабраонкастиод
влагеумасовнојгробницигдележахутригодиненагрудимаубијеног
официрауунутрашњемџепушињела.

Свакипољскиофицирубијенјепрецизно, меткомулобању, с
леђа, доксугадвојица-тројицагрмаљадржаланаповодцуоковрата. У
групамаоднеколикодесетина, официриседопреманиизлогораса
образложењемдаидукућинаодмор. Такосуихрускиегзекуторииз
данаудан, напревару, довлачилидостратиштаитаманили. Набрзи-
ну, жртвабибилаизвученаизтамног, необичнодугогкомбија, доведе-
нанадјамугдевећбехумртватела. Ужаснипризорзаледиобибледо
лиценапраснодоведеногнедужника, и– већмујепотиљакразнеоме-
так. Каоврећа, жртвабибилагурнутаудугачакјаракширинедваипо
метра. Некиби, доведенинарубјаме, видевшиужас, покушалисвом
снагомдасеистргнуизчеличногстискаегзекутора. Таквомбиовина-
бациликапуљачуокоглавеихладноиспалилиметакодгурујућигау
крвавујаму.

Наистиначин, жртвесудобијалеметакиукаменојсамици. Бр-
зо, уритмуживотињскогзбуњивањажртве, официрбибиоуведену
полумрачнукаменусобицугдесеуказиваомалипрозорсаметалним
решеткама. Нисекунд-двапотом, сатекуловљенимзракомсветлау
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очима, слеђабискривениџелатвећиспалиометакуглаву. Врућкрва-
вимлазшикнуобипобетонскомподуизидовима, аџелатибиводом
изкантепљуснулипосвежиммрљамаилоквама. Смешанатечност
отеклабиурупузаодводпрљавштине. Одатлејесвежмртвацодмах
убациванустрмиотворназиду, којиличинашалтереумензамагдесе
преузимахрананатацнама, игденевидишлицекуварауколикосене
сагнеш. Тамојетоплилешпреузиманшапамановогзлочиначкогдвој-
цаибацанузаједничкугробницу. И, већјенареднажртвабилаизведе-
наизцрногкомбија– неназавичајнипраггдејојјеобећано, већнакр-
вавимстопамаобележенуГолготу.

ПредседникпољскеЈанКачински, његовасупругаМаријаијош
деведесетшествисокихполитичких, војнихиверскихличности, нала-
зилосеуавионукојије, седамдесетгодинапосле, паоуСмоленску,
предКатинскомшумом. Преживелихнијебило; нателевизијиседани-
мавртелакомпјутерскасликаавионаискошенихкрилакакопадана
шуму. Сваштасенаводилокаоразлог, понајпрестароставиона„Тупо-
љев“, двадесетгодинауупотреби, азналоседајешесттаквихвећпа-
ло.

Откудондатаковеликадржавнаделегацијаутомавиону, зар
нисумоглидасераспоредеувишелетелица, питалисусемногико-
ментаториианалитичаринечувеногслучаја. Тобешеглавазамерказа
фаталнугрешкудржавногпротокола. Бирократијасепрелетаравнала
преманесташициусредекономскесветскекризе. Штедњутребарела-
тивизоватикадјесигурностшефадржавеинајвишихдржавнихфунк-
ционераупитању, кажемојкомшијаштонабициклусвакојутрозви-
ждућућиидепохлебимлеко.

Пољскајепрогласиласедмодневнужалост, амногеземље, међу
њимаиСрбија, једнодневну. Пољацимасеудвостручилакатинскатра-
гедија. Чудотугеиопомене. АкојиданпретогауРусији, читамуне-
мачкојштампи, боравиопремијерПољске, ДоналдТусксасвојимми-
нистримаиодржаопоменкатинскимжртвама. Читамипитамсекако
јемогућедапредседникипремијеродвојеноидунапоменистимжр-
твама. Коментаторнемачкоглистамиодговара: Припадајуразличитим
партијама?!

Гдеимбешедемократскимеханизамтзв. кохабитацијевласти,
пазаједно, уимесвихПољака, поклонесекатинскиммученицима. По-
љацимајеКатинскашумаодистогазначајаштоиЈасеновац, напри-
мер, Србима. НовежртвеначелуспредседникомКачинскимнапокон
сусветудонелепунуистинуонезапамћеномзлочинунадцветомпољ-
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скогнародакојемјепретилодуховноифизичкозатирањеисанемачке
исарускестране.

Уданетугеисахранепољскогпредседника, прорадиојевулкан
ЕјафјадлајокудлнаИсланду, небоданимаунепрегледнимцрнимобла-
цимапрашинеигасова. НадЕвропомсенаднеоадскимраккакавне
памтемногегенерације. Коментарисубилиразличити, чакиапокалип-
тични. Појавилесусевизијеосмакусвета21. децембра2012. године.
Наиме, календарМајазапочиње3114 годинапреХриста, апериодита-
козваногБактунаимају394 године. Тринаестјезначајан, светибројза
Маје, а13. Бактунсезавршавабаш21. децембра2012. године. Крајтог
циклусасеподударасагалактичкимпоравнањемосеЗемље, Сунцаи
средиштанашегалаксије, кадабиЗемљатребалоданасвратиудоба
амеба.

Провалуисландскогвулкананекисуповезивалисакатинском
трагедијом. Многеземљесузабранилеавионскелетове, шириосе
страходуласкакаменихчестицапрашинеумотореавиона, једномра-
нијетрагедијајеједваспречена. Ваздушнисаобраћајомеоје, поред
осталихиБаракаОбамудадођенасахрану. Но, рускипредседник
ДмитријМедведевстигаојеспецијалнимавиономуВаршавуиодао
почастпољскомпредседникујавноосуђујућивеликиСтаљиновзло-
чин. Тојебилакатарзичнаслика, поредодрастајалисубратблизанац
председникаКачинскогидугокосакћеркапогинулогбрачногпара.
МногибратаблизанцавећвидекаоновогпредседникаПољске.

Дошавшиспљускомкући, одмахсамупалиотелевизор. Док
самупредсобљускидаомокреципеле, сакоипанталоне, доменеједо-
пираоразговордвојице. Чуосамдапомињунекецивилизацијестареи
додесетхиљадагодина. Погледаосамекранивидеоогромнезидине
сачињенеодблоковатешкихипонеколикотона. НалазесеокоСтоца
уХерцеговини. Тусуионичувенистећциокојимаидаљемалознамо.
Указаласеиогромнакаменастолица, многовековапреХриста, отуд
семестоизовеСтолац. ЗатимсенаекранупојављујуснимциизМаке-
донијеиЦрнеГоре, свезидинесачињенеодкаменихблоковавеличине
девојачкесобице, датакокажем– дабудејасније. Гдесудосадбилете
мамутскециглеразличитихоблика, заштонисмознализањих? Зашто
сећутало? Замислитестотинеихиљаденаслаганихгромада, остатке
чудесногломазнихграђевина. Којетоподизаоикако?

ГледамснимакизавионанегдеуБосни. Напланинскомпустом
масивубезтравкеидрвцетадужиномодполакилометра, широкадо
метар, мождаивише, равнакаолењиромнацртана, угаонакаменаши-
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на. Не, тојепузећаскулптурависинеокополаметра, изгледомпопут
огромне„Toblerone“ чоколаде, безонихпопречнихпразнина. Околосу
дужином, поједанусектакођеокометарширине, измеђукојихправо
идеугаониобликкаменешине. Нијетоцеста, нитипруга, каквезнамо,
никонебимогаопотоме, напознатначин, даходаиливоз. Тогеоме-
тријскипрецизноизведеночудоневидисеодоздо, изподножјависоке
планине, немадолазнихпречица, видисесамосорловскихвисина,
људскооконаногаманикаднијетовидело. Бијелитонекакавкосмо-
дромилинештослично, непознато, каодасутуслеталеиодатлеодла-
зилелетелицекознаоткуд. Не, нисамдете, знамштапричам. Камено
чудодугополакилометранаврхупланинскогпревоја. Којетоградио,
велим, икако?

Аондаопетпризориогромнихстенанаслаганихпрецизнојед-
нанадругу, различитихоблика, стабилнихузиданомнизувисиноми
дужином, посивелиходмиленијумскогзуба. Моћнеитајанственегро-
маднестенеклесанечудом. Којетослагаоичиме? СетимсеДеникена
ињеговихтеорија, исвемисеучинимогућим. Мождасамисамхомо-
сапиенс, сведоквеликихтајни. Незнамвишеукојевремедапоставим
Потоп, Нојевубаркуикрајсвета, свепостајерелативно, староимладо,
уистимах, могућеинемогуће. Некојетуживеоиградио, живеоине-
стао, оставиотајнудотајне. У немогућностидосезањаистинеиззе-
маљскихоковасастојисесавнапорчовека. Свеосталоједувањеупра-
знусвиралу.

Помислимнастаничногносачаињеговупричу, на Гојка и Ди-
јану, на Видана и Лауру, БесимуиМехмеда, ЈанаКачинскогисвепољ-
скежртве, свекојинађошесвојеместоуовимпричамазаромане. О,
трагичнељудскестопенаовомесвету, ишчезаватеузлехудомзвону
временакојенанебунепостоји, аназемљисебројииоткуцавауна-
шимвенама, унагонскимсебичлуцимаипадовима, уплимамазлаи
осекамадобра, у причамаозлочинимакојисепонављају, унемоћи
људскогстворадасесупротставигаднимдемијуршкимсиламаизнутра
иизвана.

Аондапрочитахудневнимновинаматекстосунцуиексплози-
јаманањему, ипронађохреченицу: „Свакооднасједословноживи
споменикдавноумрлимзвездама.“ Јависе, Сафете, нашаосамнову
фотографију!
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Никола Ш индик

ПРИМОРДИЈАЛНИ СКЛОП
смерне медитације склопљене под закриљеним сводом
у окружју занетих чињеница Томислава Тодоровића

Увек откријеш да открито најнежније снива таму свог случаја.1

На почетку беше крај. Или обратно... Било како било, преживе-
лих нема.

Сведочења о том прачину су, што је логично, поуздана као и од-
говор на питање колико су живи трагови мртвих. Оно што отежава од-
гонетање ове додате апорије је сама оскудност записа, нагриженост ко-
јих је последица ерозије памћења и школоване утрнулости осетила бе-
лежника, или пак, материчне рутине којом природа кроти силе подају-
ћи се без стида предумишљаја, до праха. Траг кад потпуно исхлапи, ве-
тром је поново жив. Истргнут из крутости (до)мисли, развејан као сун-
чана перут, боји залазак у излазак... Уходиште смисла. Зрно морске со-
ли. Суза. Реч. Уплетена суза. Речена реч. Самисао искона.

Између речи почива Бог. У Богу снује реч. 

Вечно смртна реч.

Дође сузама топло дрво земљано2.

Ако је суза реч. Слани траг на образу испис је матерњег језика. 

1 Драган Грбић – Унутрашња археологија – Залаз откритог
2 Драган Грбић – Унутрашња археологија – Залаз откритог
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Ако реч има крила и ако је то ветар, онда је реч – метак, онда је 
реч – мелем, реч је онда полен и миомирис је неречена реч. Семе на ве-
тру што мути глед. Слика из ока испала. Реч је, онда, слика. С лика 
отиснута. Образина спалог лица, ослобођена трећег степена жудње, си-
дри се у пра-словар. Шифрарник наде.

Маске трају дуже од лица. По њима судимо о прошлим стеоним 
блискостима. Маска је пресуда. Препотопна.

Колико суза гради Потоп?

Стоји становиште да је број суза коначан, није пропорционалан 
количини људског материјала. То згодно доста тога објашњава, пого-
тово ако се узме Потоп као коначна мера. Тиме је Речник комплетиран, 
укоричен и раскоричен истовремено. 

Свака је реч реконструкција слике. Слика: поновно рађање речи. 
Читање праха могуће је само рукописом по прашини. Људска мера, 
ситна и прекомерна.

Дакле, све је написано, али није све отпевано. А једино у певању 
се гнезди смисао што надраста ароганцију људског домишљаја привре-
мености, стопљен с жудним трнцима који обликују наду, пречесто у 
спасоносну немоћ тривијалија.

Склоп или склопка. Поетика или естетика. Читање и дочитавање 
или унапређена миш-оловка. 

Ако је у једном све, ако у најситнијем зрнцу зрна обитава Бог, 
онда је свака целина привремено удаљавање од смисла као, истовреме-
но, једини, искључиви  начин примицања. Трајна мера утрошене утехе. 
Слутње савршене клопке са сном о буђењу. Буђење у сан. Мишоловка 
је, напокон, фокусирана идеја слободе. Замак – стилизација замке. Дра-
матуршка конвенција предвиђа катарзичну дубину понора што зами-
шљено засеца простор између куле и ђубришта. Хињена геометрија тек 
један од противречних модуса хаоса. Слобода пада – идеја узлета раз-
вијена у простору хормонске магме. Крик све-мира. Угао крила дикти-
ра акценат.
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Свака је Матер-И-Ја
спечена / стечена / за-
течена у оба
смера,
Потопа ми!1

Говоримо ли о послу Томислава Тодоровића, тада говоримо, пр-
во, о унутрашњој археологији. Раскопавању заречја. Облици које изно-
си су конверзија самисли која у оба правца бежи и бележи у чвор сми-
сао и мисао. Бројаница или интровертни Милион. Од пола до пола, из-
међу мисли и смисла, распон је човечји, самисао размахана воља над-
људска зауздана службом дозивања, доказивања крика који недостаје, 
надвикивања младог млечног јутра кога је разоткрила пробуђена ноћ. 
Јер, одавно се петли не чују, деца не знају да кукуричу. Ко ће сада буди-
ти ноћ? Како без пада устати? Кад је воља водоравна а жеља чврста 
као евро у шаци стиснутој у молбу, реч је, онда, дубока кост. Где боли, 
ту копати.

Крхотине дуге артиклисане у реконстрултивни храмолики амби-
јент. Испливалог храма потонуле цивилизације. Ecce homo! Срча рас-
писана тектонском логиком трења мрчних душа. Геолошка хирургија, 
екстрактоване тајне самозасецања. Исцелење надохват. Милост.

Јер камен је окован, Прометеј је само починуо под сјајем ока ор-
лова. Канџа, јетра и кљун – дисциплина историје отргнуте од мита. 
Историје као научне дисциплине.

Не, овде није прича о добру и злу,  дијалектички напетом односу 
глисте и хумуса, лицитацији откупа, сумњивим укрштањима око каза-
на на слабој ватри, препеченој мученици и кртој кротини. То је било 
после, или ће бити пре но што ерос и танатос уплетени у жезло сину у 
таму. Таму старију од мрака. Млађу од зорног светла.

Векови сажети у суву сузу. Неисплакани. Неокајани.

Томислав зида храм. Такође, храм гради Томислава. Канон пока-
јања пристојно је остао у приватним белешкама, интерпункција само... 
Здање не по законима сиве масе, већ усклађен алогичном домаху бели-

1 Миљурко Вукадиновић – скЛепано за Тому Тодоровића
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не (крила?). Сваки комад засебно је семантичка константа, не део сце-
нографије призора, љубазно уљуљан у метар програма историје умет-
ности, поткрепљен обузданом вештином, несумњивим умећем пре-
творбе, стрпљивом мером која је одлика само ретких мајстора. Стегну-
та мандала закључаних унутарњих токова. Но сложени у реченицу, они 
разоткривају једни друге, откључавају значења из којих је, некад, исте-
кла реч, из којих ће, некад, истећи слика. Између, у брујним аликвота-
ма, ниче светло, отвара храм у бескрај. Или почетак.

А на почетку беше...
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Zoran M. Mandić

OKVIRI

19.

I diplomirani apostoli pripadaju senzacijama
Okvira
njihovih punih i praznih skupova koji se
kombinatorički dele jedni od drugih
onako kako se svetlo odvojilo od tame
kopno od mora
gravitacija od bezvazdušnog prostora
U bezdušnostima deoba
Apostoli su se najčvršće držali za
Skute
sopstvene ideologije i njenih
Jevanđelja
kako na obroncima sveta u nastajanju
tako i prolaznosti koju su virusno selili iz
jednog u drugo vreme
Zato je i prolaznost okvir bez koga bi svet
izgubio smisao u
svakom od svojih pa i najmisterioznijih
Okupa
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20.

Jedino je ljubav neprolazno stanje
Prolaznosti
Sva unutra kao sokovi mašte kao erupcija
Muzike
iza koje ćutanja i mukovi liče na najpustije
Pustinje
nad kojima nerazlučeno stoje svetlo i tama a
ispod se kopno i voda mešaju u istom
koritu
upleteni u razne afere sa mitovima strasti
među preplašenim simbolima koji
označiteljski uvek kasne
gore od svakog geometra

21.

Gore i tužnije od svakog pisca koji u
svom romanu glumeći Dostojevskog pokušava da
razokviri nerazokrivljivo i to
među likovima koje je Dostojevski naterao da
misle da
pate u nesanicama poremećenih snova
nasrnuli jedni na druge kao
pobednici na poražene kao
prevaranti na prevarene kao
bogovi na polubogove i njihovu izmanipulisanu
vanbračnu decu
Svet je i sa njima samo jedna sumorna idila
pogrešno postavljenog stanja stvari
koje surovo
svojim nadmenim statusima ruše
logiku ljubavi i njeno ropstvo među njima i
njihovim okvirima
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A svi se pozivaju na sebično carovanje
Matematike kao carskog proročanstva i
Proračunarstva

22.

Bogovi međutim kao uvek od
svojih prvih biografskih listova
ćute
Usred njihove ćudljive muzike stvari iz
svojih okvira započinju nerazumljive ratove i
čine razna zločinstva zbog kojih
nenaoružane ljubavi uvek plaćaju velike cehove
Sopstvene propasti
ne podilazeći čak ni u smrti ni jednoj jedinoj
Stvari
ni jednom jedinom
Okviru
Nestaju među tajnama neprokazivih galaksija

23.

U tim nestajanjima
galaksije se povlače sve dublje u
Tamu u
međuprostore tajne prezaposlene za šifrantskim stolom
na kome se šifarski okviri zatvaraju iznutra
onako kako emocije postavljaju tačke
Poslednju tačku iz samopoštovanja nasleđenih tekstova i
njihovih okvirnih proporcija
Osećati ne znači biti na strani sentimentalnosti
bezobzira da li se ona otvarala iznutra ili spolja
Okviri nestajanja svake godine slave
Dan svoje logike
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Čuvaju je od uroka anarhista koji poput trubadura
šestare vascelim uokvirenim svetom u potrazi za
prvim okvirom s
kojim su počele sve nesreće razlika i jednačenja

24.

Kodovi okvira
zaposeli su posede gotovo svih prostora tajne
Hristos je samo u jednoj besedi napomenuo
problematiku tog zaposedanja
Njegova retorička nesigurnost učinila je okvire još
oholijim
Posle Histosa jošubedljivije su proširili svoja
Prava
Popunivši svojom limfom gotovo svaku poru na
opštem telu senzacije
kroz koju svet silazi u nepovratno i vraća se na
Početnu stranicu svog pretraživača
Začuđujuće je sa koliko je lakoće Tesla ćutao o tim
odlascima i vraćanjima i
koliko je bio nemaran u završnim radovima
projektne dokumentacije nejezičkih i drugih
sporazumevanja
Nešto je opasno znao i sa sobom vratio tamo
odakle je i stigao



Из рукописа

295

Dejan Bogojević

PESME

TRULEŽ. STRAH.

Pozna je jesen
Miris truleži
Po ulicama

Niz bedra
U konačan
Krug
Izranja život

Hrpu lišća
Vetar raznosi
Kao strah
Od večnosti

TUROBNA NOĆ. MAGMA.

Magma
Disanja
(Među jastucima
Zgrčeni prsti
Prostitutke)
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Miruje telo
Uzdah
I izdah
Ništavila

Potom: Turobna noć

Slika postaje jasnija
U tragovima stopa
Poput beskrajno dubokog taloga

PADAJU. REČI.

Slušam
Kako se ruke
Ukrštaju
U zagrljaju

Udara i udara
I udara
Odjek
Pećinana

Pa
Kao zrna grada
Padaju
Padaju
Reči
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VIR. PAPERJE KATARKE.

Večni vir

Rečni ritmovi
Prekrili snove

Vitak stas
U ranu zoru
Dan što zri

Vilin konjic u mojoj pesmi
Isti kao i na dlanu

U mahovini
Svetlucave kapi
Ispariše
Kao lagana muzika

Taj sjaj
U nedogled

Paperje katarke
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MensurĆatić

REA, KAD SI HODALA PO VODI

TANKO, ARGENTINO
(tango lumbago)

o lijepa
o draga, o slatka...

o vitalni estetski kirurže
evo, otišao sam na trg cvijeća
i kupio sam okove, teške okove za tebe
kupio sam ti prvaka, malo argentine u tangu
i drugaricu njegovu savršenu korakom plesnim

da te odvede u tri lijepe... svjetske, pitke antologije

meni mi moja mi uvijek mi staje mi na nogu mi

i pocrveni uvijek kao davno nekada što je
iznemogli kad smo kao satovi
na slikama Salvadora,
Dahlia, zar ne

klonuli u plesu
o draga, o slatka...
o lijepa
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OPTIČKA BARKA

suvišan ponekad napišem
stih da bi me razumjelo

Sedam Ljudi, umjesto pet
sad sam napisao pjesmu

(od četiri stiha)

DRUGAČIJE

Bio sam dijete i ne znam
kako vidjeh na listu jabuke
leptira da je bezbroj
mojih majki na vjetru
očeva i lišća
u suncu

i pas moj da je bezbroj
nimalo sličnih bića
jedan samo zbog nesavršenstva
naših dodira, očiju
i riječi

(u oku su stare krošnje i ja
u starom voćnjaku dijete
ali kakav nesporazum)
to što ne znam drugačije

reći drugačije stari
drugačije voćnjak
drugačije dijete drugačije drugačije



Kњижевни преглед 2

300

IZMIŠLJENA CRTICA

(o velikom pjesniku)

Vitmen je prije smrti
htio napisati pjesmu

o indijancima
(pretpostavljam ovako:
u našim životima
vrlo je važna noć

ne znam kako bih dalje

kada je presvisla indijanka
od boli na studenom kamenu
prije smrti obuhvatila
pogledom cijelu pustinju)
da uđe u historiju poezije

bješe mu ipak suđeno
sa malim zakašnjenjem

doduše

(posvećeno Skenderu Kulenoviću)
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Ljiljana Rim Živković

PESME

PRAZNINA U SLAVOLUKU

Sa ruku mojih sliva se
voda,
pitka, prozirna,
labud u peni...
Iz nje me hladi jedna
tačka
da su izvori zatvoreni
i da san sanjam
kojeg nema...
Sad ruke svoje držim
u mraku
i čista voda, ugašena,
iščezava u raskoraku
stvarnog i snova
ko kuća nikad sazidana
il kuća sagrađena
bez krova.
Voda i tama,
tama bez vode,
sa podignutih ruku spram neba
ni u šta padaju sve slobode,
svi ratovi i pomračenja
i sve suštine istih ruku...
Užasnut gledam razapet kamen
između šaka
u besmislenom slavoluku.
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SAMURAJSKE TIŠINE

Sura vedrina,
samurajska tišina od zlatnih spratova
propeta do neba
a oko vreba iz Centra,
plavetnila u dimu.
Uzdišem tišinu
i sanjam
gde bih te mogao naći.
Putevi su kao vratovi bez glava
– sve kraći,
a ja sve bliži
svom kraju.
Oboje ćemo se pronaći
u ponoćnom zagrljaju
Grobnice Vremena,
sred sure vedrine
samurajski zlatnih spratova
tišine.

ZALJULJAN SAN

Spona
između
je zaljuljan san.
Iščekujem dan
ne znajući
s koje strane
Sunce može da iznenadi.
Možda iz kruga,
odasvud;
Tada će ptice nestati,
biće im prejako
za njihova pera
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koliko beše
i za Ikara.
Ili će spona
između
zaljuljan san
odbaciti uvis,
izvan odasvud.

OBLIK RUŽE

Izčezava ženski uzdah
u zidine.
Tajna sanja otvorena vetrovima
od istine.
Zvecka nakit na haljini
izmaglice.
Neki oblik nad voltama
širi lice zagonetke
magičnoga lanca zdanja...
Iščezava osmeh ruže
od peščara
iz mehura uhvaćenih
predskazanja.
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Milan Beštić

AFORIZMI

Nose ga na ramenima. Drže mu lopovske merdevine.

Mislim da je dobrošto sam ga ubio. Da li je to delikt mišljenja!?

Trenutno sam u ropcu. Stalno neke trzavice.

Mostovi spajaju ljude. Nju i mene spojio je Plavi most.

Australija ima više ovaca nego stanovnika. Naše biračko telo je mnogo
veće.

Kremiranje škodi zdravlju jer izaziva opekotine.

Religija je odnos između Boga i mene. Odnose ćemo regulisati na bazi pune
ravnopravnosti.

Pročitao sam roman svog kolege. Dobar je. Gori je od mog.

Antibiotik je bodi gard.

Što pre dašživot za ideju, duže ćešse time ponositi.

Patriotski pravopis: Imena drugih država i naroda pišu se malim slovom.

Ako je primitivizam svud oko mene, ja sam u njemu centralna ličnost.

Jetro, živeli!

Ne volim dvolične ljude. Mala im je mogućnost transformisanja.

Dugživot skraćuje mladost.

Ako pričam napamet, znači da sam sve dobro zapamtio.

Slikara koji izlaže instalacije treba naterati da čita romane postmodernista.

I kada pojede celu jabuku, crv je od jabuke manji.

Ulovio sam sabljarku od deset kila. To je morski plod mašte.
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Na žestok otpor rodoljuba okupator je uzvratio sa „bolje vas našli”.

Nas istoričare ne zanima šta je bilo. Mi treba da se okrenemo budućnosti.

Samo izvolite, dakle, ništa ne uzimajte!

Fotogeničan sam, ali za fotokeramiku nisam previše zainteresovan.

Kad se šizofreničar bavi enigmatikom, dobiju se ukrštena značenja reči.

Ovde ne može da se živi. Treba pokušati nešto drugo.

Jedna zatvorenica bi sutra mogla da izađe iz zatvora, ali nema šta da obuče.

Pocepane čarape prodaću uz pomoćnagradne igre. One pospešuju prodaju.

Vojnici treba prema neprijatelju da se ophode kulturno i ljubazno jer
predstavljaju svoju zemlju.

Neće ga nijedna devojka. Služio je vojsku.

Neki se iz rata nisu vratili. Ostali su tamo da žive.

Uzmite kod nas kredit i vaša kosa će povratiti izgubljeni sjaj.

Bog je stvorio svet i nastavio da ga održava. Ne živi se samo od stare slave i
minulog rada.

Nisam se seksualno opredelio. O tome valja prvo dobro razmisliti.

Dobar čovek: Daje šta mu tražim i uradi ono što hoću.

Kad je uzela lupu, rekla je: O, vidi, vidi!

Čim završim kurs japanskog jezika, odoh da istučem jednog karatistu.

Pobede su namšuplje da bi mogle lakše da se nižu.

Došao sam na stadion pre podne jer će utakmicu po podne da prenose.

Kada nekome odsecate glavu motornom testerom, neka motor bude
električni. Benzinski motori zagađuju čovekovu sredinu.

Grinfild investicija: Ne lipši magarče do zelene trave.

U Skupštini se narodni poslanici jedni drugima predstavljaju, jer ko ih ne
zna, skupo bi ih platio.

Žena je imenica ženskog roda, ali slab sam ti ja s tom gramatikom.

Ponekad sekira promaši vrat. Onda kada je dželat nakrivo nasađen.

Za PR-a smo angažovali dobošara. Taj ume da rastrubi.

Kada je trebalo pritisnuti kočnicu, kočili smo svi, ali sam ja povukao nogu.
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Ljudi imaju različite ukuse da bi i ljudožderi mogli da biraju.

Oni koji nisko padnu, na glavu mi se penju.

Astrolozi imaju astronomske zarade, a kada će astronomi primiti plate, to
pitajte astrologe.

Koristite naše kreme i veću devetnaestoj godini izgledaćete kao da vam je
tek osamnaest!

Mogao bi da joj bude otac, ali neće, jer to onda treba izdržavati.

Zelenašmi je uz veliku kamatu pozajmio novac. Proklet bio, vratiće mu se
to.

Jedni građani bacaju smeće gde stignu, a drugi ga savesno i sa puno žara
odlažu u kontejnere.

Ukaz o demobilizaciji nalaže da crne trojke do daljnjeg igraju preferans.

Bog bi nas pogledao, ali mu Avaks zaklanja vidik.

Neka vojska je ovuda prolazila, videla da gori svetlo i malo svratila. A onda
smo ga ugasili.

Pare ili život! Pare ili život! Da li da joškoji put ponovim ili da samo
jednom repetiram!?

Na jednom biračkom mestu nisu glasali kao na prošlim izborima To su
glasovne promene po mestu tvorbe.

Kao mlad satiričar sam oštrio pero, a sada sam sebi isključujem tastaturu.

U utorak sam se loše osećao, a u četvrtak sam sahranjen. Izgleda da je u
pitanju nešto ozbiljno.

Ako je iseliti se povratni glagol, zašto se iz Kanade niko ne vraća?

Imam papir i olovku. Počeću da beležim književne uspehe.

Bog posustaje i gubi veru u sebe. Biće od njega ateista.

Od kada se bavim dizanjem tegova, toliko sam ojačao da bih mogao da ih
dižem sa sve kantarom.

Prvo smo se igrali lopova i žandara, a posle smo se podelili u dve ekipe.

O kvalitetima naše devojke za udaju mogu da posvedoče hiljade zadovoljnih
korisnika.
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НАСЛЕЂЕ

Иван Деспотовић: „Фантазија с виолончелом“, уље на платну, 2009
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Илија Вукићевић

ПАТАК

ХУМОРЕСКА

Кад који „паланчанин” дође у Београд и прошета се два-три дана 
по њему, обиђе сва јавна и забрањена места, завири у све кафане; кад 
све види и кад најпосле увиди да није ништа видео, с тужним срцем и 
доста празним џепом, потужиће се каквом свом познанику како ће ско-
рим доћи време да ће Србину бити мило да види Србина уБеограду, а 
уједно не може да пропусти а да не похвали своје родно место: „Све, 
све, алипаланачког живота нема!”. Београд је баш на ударцу културе; 
ту се све прво — наравно, „прво” за нас — пренесе, па после, кад се до-
бро утврди и укорени, онда лагано али сигурно иде напред. Док до 
крајњих вароши и варошица стигне, не изгледа више да је то плод кул-
туре, већ да је то у Србији, откако Србин живи у њој. Први културтре-
гери настанили су се у Београду, ту им је рад био најбоље примљен. У 
паланкама је сасвим друкчије; ту се они занимају много нежнијом кул-
туром: или воде мајмунове, или свирају у вергле. Србин достанерадо 
прима ново, а кад прими, нема те силе која би га натерала да то на-
пусти.

Еле, у једној од најудаљенијих паланака, најудаљенијој од при-
ступа културе, дешавало се лета 188. чудно збитије са једним званич-
ником Великога Суда, који је — морам истину да кажем — прошао све 
више и ниже школе и најпосле је, као свршени правник, добио место у 
суду поменуте паланке.

Г. Мата Џилипан, часно име његово, био је човек на своме ме-
сту, разуме се, у кафани, јер откако је дошао у ту паланку, није никад 
променио астал за којим је први пут почео да пије. Имао је друштво с 
којим је вечито таманио празно време и које никад није мењао, јер се 
на ново није могао никако да навикне, као и на други астал.
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Личност или, да би ме боље разумели, „персона” Мате Џилипа-
на није била нимало лепа, шта више могло би се рећи да је био ружан, 
но ту је природа показала своју велику вољу у „контрастима”, јер је 
Мати дала лепу жену. Витка стаса, бела лица, а њене очи плаве, више 
гра'орасте, што 'но кажу, сећају те на божје тајне путе; у њима је некад 
срећни Мата гледао рај на земљи. Али то су била срећна времена; то је 
било некад. А сад?... Мало даље видећемо како је сад.

Њену лепоту није само обожавао Мата, око ње су и многи други 
млади људи облетали. А она?... Ту је погрешила, није према томе била 
хладна. То је био узрок због чега је Мата омрзнуо на њу, омрзнуо на 
себе, али само не на вино, јер то је највернији пријатељ, само кад човек 
има пара. Он је био љубоморан. Тешка је то болетица, коју лечи само 
— вино. Но поред те слабости патио је још и од једне друге. Своје јаде 
исповедао је радо својим најприснијим пријатељима, а то су били ка-
фански гости оне кафане у којој је он био сталан гост.

Једне вечери седео је Џилипан за својим асталом и пио течан 
„рубин”. С њиме су седели његови никад нераздвојнидругови.

—  Кажем вам — готово је декламовао Мата, — кажем вам да 
сам у таквим приликама неумољив, и ђаво би пре опростио но ја.

—  А имаш и право, кад се твојом назвала — храбрио га је један 
између осталих.

—  Колико сам јој пута говорио — продужавао је даље Мата, —
немој, немој, молим те, да се више разговараш са оним Симом поруч-
ником; али ја њој, ја дувару, свеједно. 

—  А она опет? — запитаће га један.
—  Она! — шкргуташе Мата зубимa. — Не могу више да је гле-

дам. Да ми је могуће, и да ме није од света срамота, не бих више ни 
ишао кући... Мрска ми је пред очима... Куцнимо се... Тако! Ово је вино 
као ватра, ала ми прија... Завидим вам, браћо, што нисте ожењени. Ето, 
и ја сам још млад, и ја сам могао још да чекам; али... сâм сам крив. На-
био сам рогу на врат... Пијмо!

И тако се до пола ноћи продужавало, док најпосле после говора 
није дошло мрмљање, а после шта је било, то ће знати сваки који је 
имао прилике да буде у близини таквих случајева.

Док се Мата забављао с друштвом у кафани, његова лепа Дана 
седела је у соби и гледала је — управо није нигде гледала. Она је будна 
сањала, сећала се лепих часова у свом младом животу, а кад јој се ми-
сли зауставише на поручику Сими, из њених се груди отрже тих уздах, 
и она се прену. Напољу је била месечина као дан, а зраци месечеви, ко-
ји су кроз полуотворене прозоре пролазили, правили су светлу слику 
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на патосу, која подсећа човека на прозоре осветљених — мал' те не ча-
робних палата. Дана се усправи, пође к вратима, да се надише чистог 
вечерњег ваздуха, а кад баш хтеде на праг да стане, уђе један дечко у 
авлију. У рукама је носио патка и упита је:

— Седи ли овде г. Мата Џилипан?
— Седи — одговори му Дана.
— Ево, г. Сима послао му је патка; има два, па се кољу, и по-

здравио га је — рече дечко и оде.
Судбина је тога патка била да послужи као посредник, јер је ка-

зао пре Сима поручик Дани: ако пошље патка, да зна да пристаје на 
уговорени rendez-vous.

Помислиће многи: какав се то удес десио да буде патак посред-
ник у љубави? То је неприродно!

Али зашто да је баш тако неприродно? Кад се деси да какав 
„сом” у људском облику врши какав важнији посао, што не би „неви-
ни” патак помогао у „невиној” љубави?

Знате, и rendez-vous је плод културе. Али то се тако уобичајило 
код нас, да није чудо ако који „историк” почне да доказује да је и Ку-
лин-бан имао љубавниrendez-vous.

— Где ли ћу сад да га метнем? — говорила је Дана сама себи. —
Стра' ме побећи ће, ако га пустим у авлију... Како би било да га метнем 
у собу? А зашто не? И онако је везан — неће побећи.

Унесе патка у собу, метну га на кревет, покри га шалом, па он-
да?... Та зар не звони лепо реч rendez-vous?... У кући је био само па-
так...

Није била још поноћ, кад се Мата враћао кући. Ишао је доста 
право, хладна вода лечи прилично узрујалу крв и врелу главу, али се од 
своје старе болетице није излечио.

„Где ли је сада?” — мислио је Мата. — „Да ли је код куће? Зар 
она код куће? Ала се вараш, Мато! Та зар је ти не познајеш? Веруј, у 
кући, али не у својој — а где је?” На ово питање није могао да даде од-
говора; али га је тако јако потресло, да је чисто потрчао од љутине, и 
било би свашта, да се није следеће догодило.

Баш кад је иза једне окуке изишао, тихо тресну сабљица, а Мата 
недалеко угледа где нека људска прилика загрли неку женску, и по тој 
прилици познаде он поручика Симу, а по женској своју жену. „Она!” 
прошапута Мата, и крв му јурну на очи, али он није био јунак, није 
смео да јурне међу њих, јер је знао да официрска сабља, и ако није 
оштра, има тврд балчак. Он је јурнуо кући и, кад се нашао у својој со-
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би, пао је на колена и уздрхталим гласом призивао је Бога, да он суди 
његовој жени.

— Боже! — мољаше се Мата, — ако си праведан, ако си силан, а 
ти је казни. Зар да ме вечито мори, зар да ме срамоти? O, свемогући 
Боже, погледаји овог јадног црва — овог јадног Мату Џилипана, и уса-
ветуј га шта да ради с њом.

И, узбуђен, спусти главу на кревет, управо не на кревет но на 
шал под којим је јадан патак био, а овај од толиког снажног удара —
Матина је глава била велика — помислио је да му је суђен час, а, загу-
шен шалом, једва продера своју стару песму „пак! пак!”, али то тако 
тужно, тако загушено, да је изгледало као да из земље долази.

Мата скочи, окрену се и јурну на врата...
—  Чудо, право чудо — одмах затим причао је Мата уздрхталим 

гласом својим старим друговима, који су се још у кафани находили. —
Право божје чудо. Ја сам замолио Бога да ме од ње спасе, и анђео ми је 
казао да је бацим у „пак'о”.

— У пак'о! узвикнуше остaли пренеражено.
—  Да, у пак'о! Али где ћу да нађем сад пак'о? — упита Мата го-

тово плачући, јер га напусти свака нада да се своје жене курталише.
—  Стој! — викну један, коме су сви признавали да је оштроу-

ман. — Пошто анђели у свом језику немају реч „конзисторија”, а по-
што је конзисторија готово што и пак'о, то ти преведи ту реч на људски 
говор и учини по мом савету.

— Браво! — заори се као из једноггрла...
После два месеца, Мата и „лепа” Дана нису били више два тела 

а једна душа. Сад су имали свако за себе душу.

(Илија Вукићевић: Приповетке, „Алма“, Београд, 2009)
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Владимир Јовановић                                      

КОЦКАР

Пуна сам туге, удес ми зао
Муж ми се карта већ свако вече
Кажу и пре је за карте знао
Али ми за то нико не рече.
Ох, баба Стано, тебе послуша,
Са тебе муку у срцу доби...
Нек ти је зато проклета душа,
Ти ме ојади, ти ме зароби!
,,Добар је“, рече, „не води бриге,
Код мене давно на стану седи,
Вечито само купује књиге
Ни на шта друго никад не гледи!“
А он ти беше обећо много
Мираз је добар у мене био,
А отац добар па шта је мого
Он је по вољи мени чинио.
И ја се тужна радо удадох,
Ал, место среће, тугу познадох!

Већ треће вече код куће не би,
Нема га... нема... чудим се Боже!
Свашта у бризи представљах себи
Мишљах где ли је, где бити може?
Док он пред зору, нeнадно дође,
Па, како уђе орману приђе,
И узе новце, паодмах пође,
Узаман виках, он већ изиђе!
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И сутра рано кад дође кући,
Бeјаше тужан, бејаше зао,
Срцe ми хтеде од јада пући, 
Сву ноћ се с мојим новцем коцкао!
И сада ретко и гледа на ме
Вечито само у крчми седи
Нити ме воли, ни мари за ме,
Никад ме лепо и не погледи.
Уместо среће, још првих дана,
постадох тужна и самохрана.

Ништа му не сме човек да рекне!
Ако што рекнeм, он тако скочи,
И одмах на ме љутито дрекне,
Одмах ми јадној хоће за очи.
Свету већ жао, па ми све каже...
Пријатељ Јеша обично дође,
Чим он у крчми карте дохвати,
Пријатељ Јеша крчму остави,
Па ми се одмах, тужној, наврати,
Те ми све лепо, тачно, достави.
Често, по сву ноћ олуја дува,
А он из крчме и не доходи,
Пријатељ Јеша саму ме чува,
И са мном дуго време проводи!
Ја често плачем, а он ме теши,
,,Човек је“, вели, ,,Мора да греши“.

Сва је прокарто, ништа сад немaм,
Све је његово продато давно.
И за славу се с уздахом спремам.
Јад ми је сваком познат одавно,
Још само моја опрема стоји,
То нико не сме за дуг да узме.
А он сe мене вeћ и не боји,
Па хоће и то да ми одузме.
А ја се борим па велим,,Не дам
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То је још моје, то морам спасти,
Треба ми ову децу да гледам,
Твој их поступак води пропасти!“
Кад му то рекнем, право му није,
Тада тек децу, снужден, пољуби,
Па одмах оде, да што добије,
Али обично, опет узгуби.
Ох, нек је зато и оног света
Проводаџији душа проклета.

Владимир Јовановић, из збирке,,Из брачног живота“, 1895.
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ПРЕВЕДЕНА КЊ ИЖЕВНОСТ

Зоран Спасојевић: „Rock and roll“, дигитална графика, 2000
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Lion Fojhtvanger

VERNI PETAR

(Manesse Bibliothek der Weltliteratur, 1994)

Maršal je bio jako, jako star, čitanke su bile pune njegove slave, hi-
ljade ulica i trgova i poneki gradovi nosili su njegovo ime, bio je istorijska
ličnost. Sad, većosam godina unazad, živeo je okružen tišinom svog seo-
skog gazdinstva, uzdignut nad trzavicama dnevne politike.

Tada je otadžbina dospela u najveću opasnost, a među mlađima, še-
zdesetogodišnjacima i sedamdesetogodišnjacima, nije bilo nijednog čiji bi
autoritet bio dovoljno jak, da spase otadžbinu od anarhije i propasti. Tako su
se obratili maršalu i preklinjali ga da preuzme kormilo u svoje osvedočene,
koštunjave staračke ruke.

Otadžina je stajala ispred maršala u vidu tri gospodina i objašnjavali
su da su svesni veličine žrtve koja se traži od maršala. Ali, zahtevala se ta
žrtva; otadžbina će biti izgubljena ako se maršal ne pobrine za nju.

Prastari je stajao tu, živi spomenik. Njegove čežnje su oslabile. Nije
bilo više nikoga koga je voleo, samo jošnekolicina koju je mrzeo, i nikoga
koga nije prezirao. Odumrla je većina životnih radosti u njemu. Ali jošuvek
je u njemu tinjalo slatko osećanje moći iz doba kada je poslednji put držao
vlast u rukama, bilo je to pre osam godina. Čovek se osećao jačim, mlađim,
življim kada je znao da je svojim potpisom određivao sudbinu stotine hilja-
de ljudi.

U dubini svoje duše je maršal, dakle, bio odlučio da se odazove pozi-
vu otadžbine. Napolju su stajali novinari i čekali; njegovo gazdinstvo bilo je
udaljeno, telefonska služba malog mesta bila je pojačana. Maršal je znao da
je svetu zastao dah kako bi čuo njegovu odluku. Ali otkad je pre pedeset i tri
godine napravio nepromišljeni korak, zacrtao je sebi čelično pravilo da ni
pod kojim uslovima odmah ne odgovori. Svojim zarđalim glasom objašnja-
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vao je otadžbini: „Mnogo tražite od mene. Reći ću Vam sutra šta sam odlu-
čio.“

Šta god da se dogodilo, maršal je imao običaj da u deset sati krene na
počinak. Tako je običavao većčetvrt veka unazad; samo tokom rata odstu-
pio je od tog pravila tokom devet večeri. I danas se povukao u deset sati.

Lični sluga Petar skinuo je odeću sa njega i pomogao mu da obuče
noćnu košulju. Rekao je: „Onda ću Ekscelenciji sutra ujutro spremiti dva ja-
ja za doručak.“ – „Misliš, zaista, Petre,“ odgovorio je maršal, „da se ponovo
preselimo u palatu?“ – „Istorija to očekuje od Vas, uvažena Ekscelencijo“,
odgovorio je Petar dok je ispravljao jastuk, „a kada smo se prošli put prese-
lili u palatu, izuzetno je prijalo uvaženoj Ekscelenciji.“ – „Toliko stajanje
tokom prijema“, meditirao je maršal, „počinje da me zamara. Pre tri nedelje,
pošto sam primio gospodu iz Legije, morao sam da otkažem šetnju.“ Petar
je odvratio: „Priređivao bih prijeme najviše dva puta mesečno, i nikad duže
od četvrt sata. Govoriti na radiju manje zamara i uvek najbolje ispadne.
Onako kako je Ekscelencija govorila prilikom proslave četiri stotine godina
postojanja, svi su bili potreseni, čak i u zemljama u kojima to nisu razume-
li.“

Petar je stavio maršalove zube u tečnost predviđenu za njihovo čišće-
nje i gurnuo mu nešto vate u uši. Sada je pomerio u pravi položaj blok za pi-
sanje na kome je maršal običavao ujutro, neposredno po buđenju, da zabele-
ži mudre misli koje su mu se javljale tokom noći.

Maršal se u međuvremenu okrenuo na desnu stranu. „Da li zaista mi-
sliš,“ pitao je, dok mu je Petar zavijao noge, „da ne mogu bez mene?“ – „Ne
mogu, Ekscelencijo“, odvratio je Petar. Maršal je uzdahnuo i povukao noge
prema sebe, pa je izgledao kao dete u majčinom krilu. „Da“, rekao je, „onda
ćešmi sutra ujutro spremiti dva jaja.“

Petar je bio petnaest godina mlađi od maršala. Ispratio je, od vreme-
na kada je maršal bio načelnik, uspon tog čoveka, kao potrčko i kao lični
sluga. Maršal većodavno više nije bio živi čovek, bio je statua, statua ko-
njanika; Petar je bio konj.

Pored Boga je Petar najbolje poznavao maršala. Znao je kako se
stvara osećaj autoriteta koji je od maršala napravio istorijsku ličnost kakva
je i bio. Autoritet je stvaran kamenom tvrdoćom velikog lica i gospodskim
mirom kojim se maršal retkim rečima izjašnjavao. Maršalove reči su bile
kao od metala. Niko ne bi mogao da pomisli da se u maršalu može roditi ne-
kakva sumnja. Bilo je isključeno suprotstaviti mu se.

Na maršalovom putu stajali su nebrojeni ljudi, ali u njegovom srcu
stajao je uvek samo jedan čovek: on sam. Petar je poznavao zlo maršalovo
srce. Petar je zna da u određenim situacijama čak i najhumanija osoba, da je
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bila na mestu maršala, ne bi mogla da se uzdrži da pošalje stotine hiljade u
smrt. Dobra osoba bi morala da se izbori s tim: ali ne i maršal. Te stotine hi-
ljade ljudi ga nisu zanimale. Nije morao da se potrudi za mir s kojim ih je
poslao u sigurnu smrt. Ako bi stvari krenule naopako, maršal bi slegnuo ra-
menima; ako bi sve krenulo dobrim putem, on bi bio taj koji bi primio hva-
lospeve od Otadžbine. Pošao je u deset sati na počinak i lepo spavao. Petar
je bio više puta svedok toga.

Maršal nije nikad bio oštroumni mislilac. Na vojnoj akademiji naučio
je da je, za slučaj da se dvoumio, bilo bolje da uradi nešto pogrešno nego ni-
šta. Toga se držao. Bio je fatalista. Njegova funkcija bila je donošenje odlu-
ka. Koje bi bile posledice tih njegovih odluka, to nije bila njegova briga.

Verovatno je upravo ta neverovatna, fatalistička nadmenost bila
uzrok tome što je sa Petrom razgovarao o odlukama koje je valjalo da done-
se, o odlukama koje su uticale na tokove države i sveta. Maršal i Petar su
poticali iz iste seljačke provincije. Preci maršala su tamo stotinama godina
bili gospoda, Petrovi preci su bili kmetovi. Petar je bio deo tog tla. Maršal je
razgovarao sa samim sobom kada je razgovarao sa Petrom. Ponekad je, što
su godine odmicale, sve više razgovarao sa samim sobom. Petrov i maršalov
karakter i razmišljanja su se bitno razlikovali. Petru je bilo važnije u slučaju
nužde da ništa ne uradi nego da uradi nešto pogrešno. Petar je voleo svoju
domovinu, Petra su se ticale stotine hiljada života koje su poslate u smrt. Pe-
tar nije bilo fatalista; mislio je da se pameću može sprečiti zlo i učiniti do-
bro. Maršal je bio istorijska ličnost, Petar je bio čovek, patriota i bio je pa-
metan. Maršal je imao moć, Petar um.

Petar se, naravno, čuvao da maršal ne primeti njegovo bundžijsko
razmišljanje. Pravio se Toša. Ono što je iz njega izbijalo, bile su proste na-
rodne mudrosti. Navodio je izreke, pripovedao poučne priče, očeve, dedine
anegdote, lukavo vodeći računa o tome da se odluke maršala, koji je bio rav-
nodušan prema domovini, usklade sa razmišljanjima Petrovim, koji nije bio
ravnodušan prema domovini.

Petrov otac i deda su maršalu polako postali figure protkane narod-
nom mudrošću, predstavnici naroda, legendarne figure, patrijarsi. Preko njih
je Petar rukovodio maršalom i zemljom. Mudre misli koje bi maršal ujutro
čim se probudio, zapisivao u svoj blok, poticale su iz mudrosti onog oca i
dede, bile su zamisli Petrove.

Zemlja je, kada je postavila starog maršala za kormilo, bila takoreći
bez odbrane, prepuštena najgorim opasnostima. Građanima je bila nametnu-
ta svaka vrsta spoljašnjih odricanja i unutrašnjih tegoba. Bilo je zadivljujuće
sa koliko umešnosti je maršal, rukovođen Petrovim ocem i dedom, upra-
vljao prvim nedeljama i mesecima svoje vladavine zemljom kroz sve te vi-
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rove. Uspelo mu je čak i da uveri protivnike svoje politike da se na kormilu
nalazičovek koji je osećao užasno stanje otadžbine a da istovremeno nije iz-
gubio razum.

Maršal je imao živce kao konopce, podnosio je pad zemlje i napore
vladanja, povlačio bi se u deset sati i dobro spavao. Manje dobro spavao je
Petar. Njegova posvećenost mu nije davala mira, odluke koje je trebalo pa-
lata da donese, nagrizale su njegovo srce, bio je petnaest godina mlađi od
maršala, ali i on jako star čovek. Kratko vreme su obitavali u palati a da se
jednog jutro ne bi pojavio u spavaćoj sobi maršala da bi mu doneo doručak
većse bio preselio kod svog oca i kod svog dede.

Maršal je osetio izvesnu satisfakciju. Taj Petar čitavog života nije
morao ništa da radi sem nekoliko malih službenih poslova. Ali na njemu,
maršalu, bio je teret čitave zemlje. I, eto, tu je stajao, petnaest godina mlađi
od svog ličnog sluge, i nadživeo ga.

Dugo, međutim, nije potrajao taj njegov trijumf. Franc, novi lični
sluga, ispunjavao je svoje službene obaveze izuzetno predano. Ophodio se
prema starini tako pedantno i nežno kao da se radilo o mršavom telu neka-
kve relikvije; uprkos svemu tome, maršalu su se učinile usluge novajlije kao
nezgrapne i samo uz negodovanje ih je podnosio. Petar mu je nedostajao.
Bio je priprosto čeljade, ali iz njega je govorila stara, narodna mudrost, a to
je glavi države davalo podsticaje. Maršal nije mogao da se navikne na ime
novog sluge; često ga nazivao Petrom umesto Francom, ali Franc nije bio
Petar, a maršalu je bilo važno da novi sluga ne dira blok na kome je običa-
vao da zapisuje pouke noći.

Maršal je bio naviknut na to da se sreća i nesreća smenjuju u talasi-
ma. Ta promena ga nije mnogo doticala, ali je bio svestan. Sa Petrovom
smrću nastupilo je manje srećno doba. Maršalove odluke nisu više kao rani-
je istom sigurnošću pogađale volju naroda. Bilo je sve više otpora, eho nje-
govih obraćanja na radiju bivao je sve slabiji, atmosfera se razredila.

Jedne večeri, pošto je legao na stranu, a Franc se udaljio, mumlao je
maršal, kao i obično, svojim bezubim ustima jošmalo. „Šta misliš, Petre?“
pitao je, kao što je pitao većnekoliko hiljada puta. A Petar je odgovorio:
„Jednom je mog dedu posetio“, i pripovedao je jednu od svojih priča. Mar-
šal je bio zapanjen kako je Petar opet stajao zategnuto, a skromno kraj nje-
govog kreveta i izlagao jednu od svojih priča, iako je bio preminuo. Ali, nije
bio isuviše iznenađen. Češće se dešavalo da je razgovarao sa ljudima koji
su, zapravo, bili mrtvi, i često se dešavalo da nije bio sasvim siguran da li je
spavao ili bio budan. U suštini se podrazumevalo da ga Petar i dalje služi,
pošto mu je maršal ukazao čast da toliko decenija prihvati njegove usluge;
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vernost je sržčasti, a kakva bi to i bila vernost koja ne bi nadvisila i samu
smrt?

Otada je maršal opet večer po večer razgovarao sa Petrom. S pritaje-
nim nestrpljenjem iščekivao je da se Franc udalji i da Petar zauzme njegovo
mesto. Kada bi Franc izašao, onda bi se istinski pojavio Petar i pripovedao
mudre i jednostavne očeve i dedine anegdote, a sledećeg jutra bi maršal svo-
jim krutim, velikim slovima zapisivao svoje ideje u blok za pisanje.

Uostalom, maršal ni sada nije bio srećnije ruke sa svojim odlukama
kao ni u doba kada je morao da se snađe bez Petra. Odobravanje na koje su
njegove mere nailazile u otadžbini dok je jošrazgovarao sa živim Petrom,
nije htelo nikako ponovo da se ustali.

Došao je dan kada su sile zla procenile da im maršal nije više dovolj-
no poslušan i prilagodljiv. Zahtevale su od njega da proglasi kancelarom čo-
veka koji je u svakom pogledu bio njihov čovek.

Maršal se posavetovao sa nekolicinom kojoj je dozvolio da mu se
približi. Niko se nije usuđivao da kaže nešto određeno. Ali, kako maršal nije
bio oštrouman mislilac, uvideo je da se od njega očekuje da se povuče sa
položaja. To je, činilo se, bilo je pametnije i dostojanstvenije nego da ostane
na vrhu države i tako sankcioniše sramne akte njemu nametnutog kancelara.

Maršal nije rado slušao bojažljivo izneta razmišljanja. Nije se ukla-
palo u njegove planove da vreme, koje mu je jošpreostajalo, provede na
svom gazdinstvu sa svojim slugom Francom. Nije imao jošpuno godina da
živi, a učinile bi mu se prazne bez tog sladostranog osećaja moći. Vrlo nera-
do bi postavio mangupa, kojeg su mu sile zla nametale, ali se isto tako nera-
do povlačio na svoj posed.

Te večeri je maršal bio posebno nestrpljiv da se Franc što pre udalji.
Napokon je dosada zamakla za vrata, i odmah se pojavio i Petar. „Šta misliš,
Petre?“ pitao je maršal. „Da li postavim tog čoveka? To je jako loša roba.“
Petar je ispričao poučnu pričicu svoga dede. Radilo se o kući i o nekom lo-
šem psu. Bez lošeg psa nije mogla da se dobije kuća. Kraj je bio nejasan, či-
nilo se da bi se deda najradije odrekao kuće. Ali, pošto maršal to nije želeo
da čuje, upitao je nestrpljivo: „Šta je uradio? Govori jasnije. Toliko mumlaš
da te uopšte ne razumem. Bašsi ostario.“ Ali Petar je i dalje mumlao, a mar-
šal je odlučio da anegdotu tako protumači da je deda prihvatio kuću uprkos
lošem psu.

Maršal je postavio onog čoveka, tog izroda, i ostao na čelu države.
Otadžbina je bila zgranuta. Uveče se nije pojavio Petar. Maršal je sebi nešto
mumlao u bradu o nezahvalnosti naroda, o tome kako su ljudi nepouzdani.

Kada se sledećeg jutra latio svog bloka da bi, kao i obično, nešto za-
beležio, video je da je stranica skroz ispisana. Okrenuo je i dospeo do po-
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slednje stranice bloka. I ta poslednja stranica bila je ispisana. Nepoznata ju
je ispisala, Petrova ruka. „Jaoj, strahote, tako užasna, stara budala“, pisalo
je.

Maršal se uplašio. Učinilo mu se, naravno, da je preminuli Petar raz-
govarao s njim, ali da je preminuli sada i pisao, to ga je strašno pogodilo.
Sada se usudio, pomislio je ogorčeno, sada, pošto je mrtav, usudio se, kuka-
vica. Ali prestravio se od rukopisa na bloku; po prvi put, pošto se preselio u
palatu, ostao je u krevetu, a predviđeni program morao je da bude otkazan.

Kasnije je sebi govorio da za sve postoji objašnjenje. Petar je svojoj
drskoj, kmetovskoj duši jošza života davao oduška, o tome se radilo. Mislio
je, nevaljalac, da će moći da sakrije list papira na vreme. Ali, to mu nije us-
pelo. On, maršal, živeo je dovoljno dugo da bi uhvatio bezdušnika.

To je, samo po sebi, bila slaba uteha. Ono što nisu uspeli događaji,
koji bi svakom drugom zdrobili srce, uspeli su Petrovi jecaji iz groba. Slo-
mila se starčeva sigurnost, a s njim i njegova vitalnost.

Ostao je na svom položaju, ali se pokrivao spolja i iznutra od čoveka
koga je morao da postavi, od tog izroda. Poput senke čučao je u palati, i ceo
svet spoznao je da je istorijska prilika bila uniforma nakićena odlikovanjima
i ništa drugo.

Prevеlаs nemačkog Ljiljana Živković
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Алози Будзиш

ЖЕЛЕЗАКИ И СО

Проширише се кроз градове и села, преко ливада и поља, гласи-
не о рату који је избио у суседној земљи. Железаки су у свом крају, где 
је Бог рекао лаку ноћ, такође за то сазнали. Сеоски кнез је сазвао скуп-
штину, да предупреди сваку могућу беду која им је претила.

– Нама рат, истина, не може ништа, ми имамо свега што нам 
треба, па ћемо издржати: кромпира, раженог брашна, јечмене каше, су-
шеног воћа и гљива – рече најдебљи међу њима.

– У праву си, али уз све то нам је потребна и со, а ње нема у на-
шој земљи, па морамо да је купимо; без соли не можемо да кувамо. Ка-
фу пијемо незашећерену, али за супу и чорбасто, со нам је неопходно 
потребна.

– Тако је, суседе, разум ти се позлатио!
– Ако соли немамо, шта онда да предузмемо?
Кнез:
– Баш сте глупи! Као и све остало, тако и со расте у земљи и из 

ње црпе снагу. Купићемо неколико врећа соли, засејаћемо је, пожњети 
и на коњу смо.

Тако и би. Комшија Њемут следећег дана упреже своје јунце, 
подиже новац из општинске касе и одвезе се предвече према граду. У 
краљевој шуми је јунцима дао да пасу, а када је најзад кренуо ка свом 
циљу, пут је био дуг, песковит, брдовит и мучан. У граду он купи кола 
соли и крете назад.

Ови остали у селу нису били лењи, нису хватали зјале. На стр-
мом брегу, поред хумке, којаје пре тога очишћена од камења, довуко-
ше стајњак, па лопатама, вилама, кукама, мотикама, грабљама, сложно, 
вешто, живо уредише и припремише њиву, да ни најмањи бусен није 
остао:

– Ако овде не порасте со, онда неће нигде, како смо само ову 
њиву прекопали.
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– Ма, да, али све би било узалуд, не би вредело ни пет пара, да 
овде није тако плодна земља, јер ако су овде порасли толики велики ка-
менови вапненци, онда ће успети и та ситна со, да нас види Бог!

Посејаше со, пограбуљаше и загрнуше је земљом, коју је једна 
старица без зуба кроз решето сејала, а друга кроз цедиљку цедила:

– Ми две знамо како је тешко тврд хлеб гристи, а не та ситна со, 
која треба да земљану корицу пробије.

Што засејаше они препоручише божјој промисли. Биље поче да 
клија, избија, расте, да се шири и развија, па им је срце било весело.

Малтене сваки дан су они излазили на њиву да се диве, а у ду-
бини срца су се и радовали што су мудрошћу својом такву несрећу бе-
солице од себе одбили. Ни случајно нико није смео со са поља да једе, 
најпре је морала да порасте и сазри. Кнез је издао оштру наредбу да се 
нико не усуди да у ту њиву уђе. 

Једног дана, докопао се неки паметњаковић и лукави занатлија, 
посољене њиве, не би ли лизнуо мало, да га жеља мине. Поред тога, он 
на њиву уђе потрбушке, ишчупа везу соли, убаци затим целу прегршт у 
уста и побеже. Али, до врага и до сто ђавола! Со је била тако слана, да 
га је пекла као сам паклени огањ. Прсти, руке, шаке, уста, нос, лице, 
брада, све га је пекло и сврбело, да није знао шта ће са собом, скакао је 
са једне ноге на другу, поцупкивао, пљувао, трљао се, кашљао, лице му 
је натекло – као да је упао у жбун са копривама. Када су општинари са-
знали за то, поставише сељаци стражу на све четири стране са сабља-
ма, копљима, штаповима, ножевима и маљевима. 

Међутим, од страха и муке пред несносним обадима, једна крава 
шмугну насред тог велечуваног поља, преко постављених плотова и 
грана. Остаде ту да стоји, на тој плодној земљи, муве и обаде тера гла-
вом, репом и ногама, а дрско и бесрамно солно биље ждере. Очајни чу-
вари не знају шта да раде, савест им не дозвољава да уђу у њиву, јер је 
то било забрањено. Они речима и узвицима кретоше да је терају, да јој 
прете штапом, да звижде, прете – ништа није помогло, прождрљива 
животиња неће да изађе, већ гази, прождире, ђубре прави и тресе гла-
вом. А помоћи ниоткуда. Стражари напустише своје место и отрчаше у 
село, да причу о том догађају саопште компетентним властима. 

После дугог већања сеоска скупштина донесе одлуку, да кнез, да 
не би ништа изгазио нити уништио, извали врата са своје штале, седне 
на њих, узме магични и подебели маљ у руку, а четири најснажнија се-
љака га подигоше на рамена, истрчаше на стрму њиву, уз вику и дреку. 
И тада ону луду краву он отера са њиве у коју су толике наде полагали. 
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Радост њихова је била безгранична, а уз помоћ свог лукавства, кнез ни 
најмању гранчицу не оштети.

Наша господа Железаки онда дозволише да со добрано дозри, 
али за време жетве не пожњеше ништа до неколико стабљичица и стру-
кова, а при вршидби ништа не овршише, осим гомилице отпадака. Где 
нестаде со, нису могли да схвате.

1936.

Превео са кашупског Душан Владислав Пажђерски

Стручна помоћ у превођењу: Ј. Тредер
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Агњешка Сискa

ВАТРЕНОТРАЈНЕ  ПОТКЕ

Ватренотрајне потке 
Васко Попа

Дјевојчица са главом поморанџе
Слободан Вукановић

У мојој глави ватренотрајна потка
Дјевојчица са главом поморанџе
Нијемо пламти пламти пламти
Мршави у својој немоћи запетљава се у својој немоћи
Нијемо тече тече тече

Нијеми немоћни
Мршави запетљава се бисери се као као
Једна једина петља од бисера један једини
Немоћни канап бисера
Нијеми немоћни

Запетљан у себи
Угушени у немоћном тијелу шкољке
До центра своје сјенке бисера
Избачен угуран избачен
Запетљан у себи
Угушени

У мојој глави огњенотрајна потка
Дјевојчица са главом поморанџе
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Можда трајни
Биће још моћнији још ранији закрвави
Порани мори
Можда

Нијеми 
Из центра своје сјенке одскочи
Помјери се одскочиу свијет
Немоћан

Још се одгурне помјери се из своје сјенке
Још бисера још шкољки запетљај заташкај
Угуши море
Још
Нијеми
Изађе на земљу
Немоћна
Исплаче се из петљи
Угуши у себи нијеми  немоћни огњенотрајну потку 
сјенки
Испетља се
Истисне се

23.2. 2010.

* * *

О устарогу неко је написао
Устарог је носорог
Што уста има у носу
О носорогу неко је написао
Носорог је устарог
Што нос има у устима
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Имала сам нос
Његова уста и моје рогове

* * *

Ежену Јонеску
По квадратури круга

По спољној  његовој страни
Ваља се његова спољна страна

По квадратури круга
По унутрашњој страни
Ваља се унутрашња страна

Апсурд  квадратним кристалним кругом
Кристалом носорога

* * *

Носорог са сунцокретом за увом
Цери се мени сунце
Носорог са сунцокретом  за устима
Мени се цери мјесец

  Превео с пољског Слободан Милић
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  Еугениуш  Касјанович

ПЈЕСМЕ

* * *

Зашто каснимо
На први рођендан
На љубав
На станицу
И кунемо
И лутамо
Зашто каснимо
На свој гест веома људски
На осмијех
И на ријеч
На осјећање које је отишло
И стално нешто бјежи
Пред нама негдје отплива
Зашто стрепња побјеђује
Зграби нас и носи
Као да не видимо
Позиве Твога погледа
И стално каснимо 
Као да се каменимо
Не видјећи чак
Када 



Преведена књижевност

329

* * *

 (Ани Мајхер)

А љубав тако
Остављена је у мени
Боји се провирити
Чак врх носа

И обрве данас силно
Бране је пред свијетом
Када се истргне 
Промијени  се  у росу

Ту погледи и гестови
Њој се смију гласно
Јер је мекана дјетиња
И данас ништа од ње

Већ чуче усамљене
У углу мојега срца
Да је не би ухватио зли вјетар
И развијао по пољу

И остаје тако у мени
Непозната тој другој
Понекад тихо запјевам
Као да умире



Kњижевни преглед 2

330

СТРОФЕ  ЗА  АДРИЈАНУ

Пробај већ  макар још једанпут
Изаћи на стазу у тихо вече
Нек те отму очи звијезде
До твога безбједног свитања

А касније до још неба траг
На дуго твој скида страх
Ливадама те понесу сни
И ко потрчи– пред кућу– на пут

Превео с пољског Слободан Милић
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Керол Ен Дафи

СЕСТРЕ КРЕЈ

Ено близнакиња! – говорила би раја
док смо пичиле улицама
у најбољим крпицама;
сисурде као чуке велике
истендовске. Нико нас разликовао није,
осим кад би једна на фарове ставила
прозоре. Ох, Лондон, Лондон град  
таман за цуру и њену двојницу:
парадирати па у црној мечки нагазити
ка центру и клубу; пенушавац најбољи
на леду. Гарландова пева! Страва!

Детињство. Као клинке живеле
са баком – лака јој земља – жилаве
ратнице за права жена,
која обори краљевог коња Болитаун боја,
нокаутом пред Круном, за опште добро.
Од тада њу прозваше Топовско зрно.
У шестој години седеле јој на крилу,
из њеног џина удисале клеку;
слушале скаске о Емалиној војсци пре и после рата.
Даме дијамантске то беху,
птице у борби за право гласа, елита права.
И то нас жигоса завека, јер мајка издахну
на порођају. Одмах смо знале шта нас чека:
борба за респект у бару, на друму –
напаљене погледом покосити,
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длакаве клемпе претњом уцвикати,
па коленом у јаја.
Краљице дима! Лепотице с бала!
Имале визију, прелазиле миље,
пратиле духове прошле,
сваку рупу у граду познавале:
бирцузе, гајбе, споредне улице,
цркве, мостове, метро станице,
паркове, гандиозне хотеле
где Вида и Виолета, наши узори,
беху лумповале.
С Хангерфолдског моста гледале
светла како се набацују старој Темзи.

Да, грешиле јесмо. Биле благе,
уместо чврсте; упрегнуле
пар погрешних цура – две се 
верише, трећа се сваке ноћи искрадала
не би ли неком буздовану жена постала.
Правило прво: дечко за Божић 
а не за живот цели.
Али шљакале стално и за нашу двадесет прву
отвориле клуб, Разбијачице, на Еверинг путу.
Прочуло се да се жене у невољи могу обратити
близнакињама, без питања, ради заклона.
Ускоро стекосмо моћ, кинту, поверење.
Прешле у центар, у фенси крај, и клуб Јебозовке
оде у легенде. Признајемо, да, факат је –
због феминизма постасмо славне, богате,
страшне, знале сваког са естраде.
Погледај нас: у црно-белом перју
стојимо поред Твиги и Лулу,
Џермејн, Брижит, Дасти и Јоко, Беси, Бебс,
Сенди, Дајане Дорс. И због нас
Лондон беше сигуран град.
Читај пошту: Драге близнакиње, то је било
добро старо време, кад ви владасте улицама.
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Није било пљачкања старица
ни силовања девојчица.
Чујемо вас!

Кад бејасмо на врхунцу, зениту
у најбољој тоалети се шепуриле по клубу,
у поноћ би Ненси запевала мукте.
На улазу увек комешање, ми бисмо застале,
намигнуле, климнуле, платиле пиће, запалиле
цигаре, сваког саслушале. То вече
у ваздуху – дрхтаво, тужно, електрично пуцкетање.
Оставите нас овде, у средишту пажње, јаке,
на крову света,
да нам Синатра пева:
А сада песма за близнакиње, она отвори лепо грло.
Ове ципеле су за ходање, и тако је то.
једног дана оне ће прећи преко
тебе. Јесте ли спремне, ципеле? Хајдемо...

Превелас енглескогМилена Борић
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ЛизаМенсел

ИСПОВЕДАОНИЦА

Легенде немају никаквог удела у овоме.
Ово је наша борба 
Наша историја
Наша крв
Зној и бол у мишићима 
водили су битке кроз векове,
изрезбарене по зидинама,
и посматране са грудобрана.
Док смо ти и ја,
продирали кроз крвопролиће
наш свет,  
наше границе,
мењале су откуцаје срца
један за другим
у делићу секунде.

А они су желели да нас славе
Због чега?
Није реч о нама
Једно време
Један живот.
Размишљати само о данашњем дану
то је оно што сељаци чине
Зато што немају
Другог избора.
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Неодлучни чекају да рука Господа
посредује у њихово име.
Очекују од Њега да каже
да су сви 
без обзира на уверења
подједнако заслужни и часни
да узму право на мач
и право на моћ.

Ако чекамо, изгубићемо.
Све.

Наш пост и молитве су
Обављене зато што су очекиване
Иако ми безбожници знамо
да слава не долази од клечања на камену
Док хладноћа продире кроз колена

Ми се боримо зато
Што је то наш избор
Ми се боримо да очувамо
љупкост жена  
у њиховој узвишености
док везу гоблен и причају 
о деци,
тела спокојно успаваних у слами 
након вечерњих гошћења. 

Зато
ми марширамо снажно
ка ватреном бојном пољу
јер знамо да би било благородније
за гајење пшенице.  
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Чувари цивилизације
увиђају да је тешко спавати
у сребрном оклопу, одмарати се
на свом коњу
Мисао слаби
поред чежње за топлим огњиштем
стомака набреклог од пива.
Који, након бдења
олакшање проналазе 
у исповедаоници.

Али не ти и ја.

Превелас енглеског Весна Денчић
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проучаваоци кашупске књижевности на њега обратили пажњу тек у другој 
половини ХХ века, а његове краће форме су распршене по бројним регионал-
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рала књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду. Објавила је два-
десет књига поезије и прозе: Стопало на дну света (1984), Молитва Хуане 
Инес од Крста(1987), Прасведок(1990), Ђаво у праху – исповести нарко-
мана, (1991, 2002, 2004), Будући древни народе (1993), Песме за дипломирану 
децу(1994, 1995), Хотел Земља (1995), Лепа села лепо горе (1995, 1996), Хеј, 
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ванземаљци! (2000), Поправни дом за родитеље(2001), Хитна књига (2003,
2004), Салон за негу душа (2005, 2006), Ко је ставио мирис у лук? (2005),
Школа љубави (2006, 2007), Романчић о поштењу(2008), Хвала аутобусу 
који није дошао (2008), Велике мисли малих људи (2008), Сањао сам да ми 
гори школа(2010), Смрт је моја кратког века (2010). Превела је три књиге 
поезије са руског језика. Награђивана.

Зоран М. Бундало– Рођен 1947. године у Сарајеву. Дипломирао на 
Архитектонском факултету у Београду. Објављене књиге: Лив(1974), По-
следњи силазак(1983), На стазама светла и таме(1995), Са вршка усана
(2000), Трактат о сенци (2000) и Свеопшта земља(2007).

РасткоВасић – Научни саветник у Археолошком институту у Бео-
граду. Објавио у земљи и иностранству преко 300 научних и стручних радова 
и десетак књига о протоисторији Балканског полуострва. Један је од аутора 
петог тома Праисторије југославенских земаља, Жељезно доба (1987). Приче 
са темама махом из археологије и историје уметности објављивао у часописи-
ма Браничево, Летопис МС и Домети. Објавио је збирку прича Пут у Мидел-
харнис (1988) и  романе Клетва (2009) и Рубац(2010).

МиљуркоВукадиновић – Рођен 1953. године у Горњем Сварчу код 
Блаца. Песник, есејиста, прозни писац, антологичар и преводилац. Пише на 
српском и румунском језику. Збирке песама: на српском: Слободно Средозе-
мље(1977), Сплав прокишњава(1979), Књига живих сасвим(1981), Пољски 
радови(1984), Кап румунске крви(1985), Водјездик(1986), Водјездик (2)
(1987), Водена република(1989), Чини и кучине(1990), Своје воде господар
(1992), Америка је нео/брађен виноград(2004), Еп о  Шљивамешу(2007), Ухо-
ђење Вишњића Филипа (2008). Збирке песама на румунском језику: Магие şи 
цîлţи/ Чини и кучине(1996), Де ла Ест спре Ест / Са  Истока на  Исток
(1999), (В)естул/ Исток-Запад(2001), Еу, фамилиа меа şи Еминесцу/ Ја, моја 
породица и Еминеску(2004), Мăнумесц Ницхита/ Зовем се Никита(2006),
Мăнумесц Ницхита / Зовем се Никита (двојезично, 2007). Проза – на срп-
ском: Провокативне фигурице (1977). Проза – на румунском: Леу и пиелеа 
мăгарулуи/ Лав у магарећој кожи (2007). Роман: Ловци на пукотине(1995).
Антологије: на српском: Звуци и  комешања (Новије песништво у Србији)
(1989). На румунском: Архипелагул дантелат/ Разуђеност архипелага (1988), 
Антогие де авагарда сарба: поезиа си манифести / Антологија српске авагар-
де: поезија и манифести (2007). Студије: Приближавања (Огледи о роману 
код Срба у Румунији) (1993), Физичка књига (25 година физизма) (2007). Пре-
води са српског на румунски, са румунског на српски, са словеначког на ру-
мунски, са румунском на словеначки (сам или у сарадњи). Превео преко три-
десет књига и две антологије. Његова поезија и проза превођена је на десетак 
светских језика а поезијом је присутан у најзначајнијим антологијама у зе-
мљи и иностранству. Добитник је бројних домаћих и међународних награда 
за поезију, прозу и превођење. Недавно је указом председника  Републике 
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Молдавије добио Орден за заслуге у култури (медаља са ликом Еминескуа). 
Живи у Београду.

ИлијаВукићевић (1866–1899) – Рођен је у Београду где је радио 
као професор природних наука. Представник је српског реализма 80-их годи-
на ХІХ века. У почетку пише под снажним утицајем Лазе Лазаревића, да би 
касније био близак Тургењеву и руској реалистичкој школи тог времена. У 
приповедачки поступак унео је више иновација. За живота је објавио збирку 
приповедака Арнаутске слике, а постхумно  су штампане књиге Приповетке
и Људско срце. У „Библиотеци српских писаца“ објављена су између два 
светска рата његова целокупна дела у два тома. 

Младен Гверо – Прозаиста и драмски писац. Објављене књиге: Љу-
бави друге врсте исудбине пред судом (судске приче), Шефка, љубав и зло-
чин (роман-хроника), Гамбит Јаре Рибникар (разговори), Кеву сам наложио 
на интернет (монодрама), Првоборци ђавоље вароши (драма) и др. 

МилованГочманац – Рођен 1941. у Великој Врбници код Крушев-
ца. Доктор књижевних наука. Песник и есејиста. Сарађује с бројним часопи-
сима. Књиге песама: Ватромет(1964), Јутро под брдом(1989), У ветру ли-
шћа (хаику, 1995), Годишње доба (хаику, 1998), На тргу мира (хаику, 1999), 
Лица (1999) и Мотиви (2004). Књиге есеја и критика: Ведри свет детињства 
у Политици за децу(1969), Сергије Михајловић „Песме“ (критичко издање, 
1973), Велизар Станковић „Песме“ (критичко издање, 1975), Михајло Живић 
„Препород“ (критичко издање, 1981), Књижевност и дечји узраст (1995) и 
Књижевни ствараоци Пожеге (2004). Живи у Крушевцу.

ЖељкоГраховац– Рођен 1955. године у Зеници. Завршио Фило-
зофски факултет у Сарајеву. Књиге песама: Свето растројство (1986) и Бол, 
боја божје милости (2008). Књиге есеја и критика: Анђелко Вулетић, пјесник 
жеђи и поруге(1998), Срицање и ницање (1999) и Станишта и проминућа 
свјетлости (монографска студија о Витомиру Лукићу, 2000). Аутор две анто-
логије. Уредник је часописа Живот. Члан је Друштва писаца БиХ. Живи у Зе-
ници. 

НенадГрујичић– Рођен 1954. године у Панчеву. Дипломирао  југо-
словенску и општу књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду. 
Био је главни уредник студентског књижевног листа То јест (1978–1980) и 
уредник поезије Гласу омладине(1980–1981). Био је председник Друштва 
књижевника Војводине (1993–1997) и председник Савета Међународног са-
лона књига и Дана Лазе Костића у Новом Саду (2000–2004).  Пише поезију, 
прозу, есеје, критике, драме и полемике. Као студент књижевности објавио је 
две песничке књиге– Матерњи језик(1978) и Линије на длану(1980), а потом 
Врвеж (1985), Царска намигуша(1990), Јадац(1993), Пуста срећа(1994,
1995, 1996), Матерњи језик и песме при руци(1995), Лог(1995), Цваст(1996,
1997), Сновиље(1998), Жива душа(1999) и Шајкашки сонети(2008). Објавио 
изборе поезије: Чистац(1997) И отац и мати(2002) и Млеч(2004), Све-
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тлост и звуци(2005). Објавио је књиге есеја, критика, прозе и полемика: 
Прокрустова постеља(1988), Плес у негвама(1998), Полемике и одушци, 
(2004); монографију Бранко(1984, 1985, 1990. и 1992); алманах Аух, што жи-
вот ушима стриже(1990); студију и антологију српског народног крајишког 
блага Ојкача(1988, 1992, 1996, 2002, 2003, 2004). Објавио Приче из потаје,
(2007) и драму Читај Тракла(1983).  Песме су му превођене на енглески, ру-
ски, немачки, италијански, француски, кинески, шпански, пољски, мађарски, 
македонски, словачки, јерменски, румунски, украјински, грузијски, русински 
и словеначки језик. Добитник је књижевних признања: Бранкова награда Ма-
тице српске, Вукова награда, Милан Ракић, Печат вароши сремскокарловач-
ке, Скендер Куленовић, Стражилово, Кондир Косовке девојке, Грб Сремских 
Карловаца, Кочићево перо, Павле Марковић Адамов, Лазар Вучковић, Шу-
шњар и  Дневникова награда. Живи у Новом Саду и ради као директор пе-
сничке установе Бранково коло у Сремским Карловцима.

Весна Денчић– Рођена 1963. у Београду. Дипломирани политико-
лог. Књиге афоризама: У друштву се не шапуће(1987), Свет не може пропа-
сти без нас(1996), Пут до пакла(2001) иСтрадање у циклусима(2007),
збирка кратких прича ИНверзије (2003), збирка песама Подијум / Podium
(2008).  Приредила (у коауторству са Владимиром Јовићевићем Јовом) пано-
раму Страдија данас(2003), Сатиричне приче 2003 (2004, коаутор Ђорђе 
Оташевић), Сатиричне приче 2008 (2009) и Дневник непристајања(2009). CD
Смех до бола (2003) и Смех до бола 2 (2005). Сарађивала је с бројним часопи-
сима и листовима. Награђивана у земљи и иностранству. Заступљена у мно-
гим зборницима и антологијама кратких прича и афоризама. Превођена на 
пољски, руски, бугарски, македонски и немачки. Главни уредник електрон-
ског сатиричника Етна. Живи у Београду.

ИванДеспотовић– Рођен 1978. у Београду, где је дипломирао на 
катедри за Општу књижевност 2003. године. Објављивао је поезију и прозу у  
Рукописима из Панчева, Стању Ствари из Новог Сада, Бестселеру из Загре-
ба (Да сам Шејн, 2007), Авангарду из Сомбора; на интернет порталима 
Knjizevnost.оrg, Kisobranblog.com. Објавио је збирку стихова Ништа није та-
ко, наградно издање фонда Дејан Манчић(2007), Безазлене приче (2008), ро-
ман О Наташи и Невену (2009) и збирку прича Песникове приче (2010). До-
био је награду за хумористичку приповетку на Сремчевим данима у Елемиру 
(2007). Бави се сликарством и филмом кратког метра. Радио је као новинар. 
Живи у Београду.

ЖиворадЂорђевић – Рођен је у Старој Деоници 1952. Дипломирао 
на Факултету драмских уметности. Књиге песама: Сан светозналца Радосла-
ва Моравског(1970), Пролећни починак(1976), Тумачење снова(1983), Ипак
(1986), Растанак(1993), Незван гост и друге приче(1996), Подземна шума
(2005), Љуљашка у сну(2008), Поглед из сна (2008). Награђиван. Живи у Ста-
рој Деоници и Јагодини.
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Милан Ђурашиновић – Песник и књижевни критичар. Живи у Ва-
љеву.

КеролЕн Дафи(Carol Ann Duffy) – Рођена у Глазгову 1955. Шкот-
ска песникињаи драмски писац. Добитник бројних књижевних награда.

Љиљана Живковић – Рођена 1978. године у Грацу. Магистар не-
мачког језика. Пише приче, романе и песме на српском и немачком. Засту-
пљена у антологијама и зборницима, код нас и у иностранству. Награђивана у 
Србији и у Немачкој. Објавила роман Артемије тврди да... (2009). Живи у 
Железнику.

МаринаЗрнић – Рођена у Кикинди 1987. Студент филолошког фа-
култета. Објавила збирку песама Бледило живота (2004). Заступљена у збор-
ницима. Сарађује са часописима. Награђивана.

СањаИвић –  Дипломирала је филозофију на Филозофском факулте-
ту у Београду, а постдипломске студије филозофије завршила на универзите-
ту Еразмус у Ротердаму. Апсолвент је на Филолошком факултету (одсек: 
светска књижевност) и студент докторских студија на Филозофском факулте-
ту у Београду. Аутор је више објављених научних радова из области филозо-
фије политике, етике, херменеутике и људских права. Роман Псеудоним
(2008).

МилицаЈефтимијевић Лилић – Ђођена у Ловцу кодБањске1953.
Пише приче за децу, есеје, књижевну критику и рецензије. Објавила је три 
збирке песама: Мрак, избављење(1995), Хибернација(1998), Путопис коже
(2003), књигу прозе Сиже случаја (2002) ипанорамски приказ одабраних 
књига из савремене српскекњижевности Епистемиолошка осветљавања
(2007). Песме су јој превођене на руски, мађарски, турски, енглески. Засту-
пљена у зборницима. Живи у Београду.

ВладимирЈовановић – Рођен 1859. године у Шапцу. У Београду 
студира историју и филозофију. Сматра се да је био покретач „Шабачког гла-
сника“, чији је први број изашао првог јануара1883. Песме објављује у скоро 
свим часописима свог времена и један је од најплодоноснијих српских песни-
ка. Умро је у Шапцу 1899. 

Радомир БајоЈојић – Рођен 1942. године у Пишчу. Објавио је При-
че с Пивске планине (2003), Дурмиторска праскозорја и Игре и забаве у Пиви 
(2005), Бундос и друге приче (2006), Приче о Мију. Сарађује са часописима. 
Заступљен у зборницима. Живи у Београду.

МилошЈоцић – Рођен 1988. године у Новом Саду. Студент треће го-
дине српске књижевности и језика на Филозофском факултету у Новом Саду. 
Кратке приче и песме објављивао углавном на интернету. Лектор и колумни-
ста у студентском часопису „Индекс“. Живи у Новом Саду.
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МилоЈукић– Рођен у Дежевицама 1966. године. Студирао је хрват-
ски језик и књижевност. Објавио књиге: Дежевице – преглед повијесних зби-
вања, топономастика, подријетло и састав становништва (2001) и Етноло-
шки и повијесни прилози из крешевског краја 1 (2008). Сарађује са часописи-
ма. Живи у Крешеву.

МирјанаКапетановић – Рођена у Коњицу 1959. У дугогодишњем 
новинарском раду објављује преко пет стотина чланака, репортажа, интер-
вјуа, те кратких прича. Сарађује с бројним часописима, листовима и радио-
станицама. Објављене књиге: роман Галеша(2004), збирка кратких прича 
Причало се по Херцеговини(2007), роман Моја Радава(2008), роман Скупни 
портрет сликара. Живи у Коњицу.

Еугениуш Касјанович – Пољски песник. Рођен 1954. године у Сје-
миатичах (Пољска). Објавио је књиге: И тако то ја(1991), До тебе(1992),
Александрија(1996), It s me (на енглеском, 1996), Полонез сједлицки(1997),
Сваки камен(2002), Писма до Емили Дикинсон(2003), Звездица снега(2006).

НедаКовачевић – Објавила две књиге поезије: Зеница душе(1997)
иУместо молитве(1999), те романе Поздрав из црне рупе(2000), Повратак 
кошаве у Београд(2009) и Командант и Маргита(2010). Живи у Београду.

ДијанаКоркан – Рођена 1969 у Браили (Румунија). Књиге песама: 
Власник лупанарка (2007) и Корабља жутих мачака (2008). Сарађује с број-
ним румунским књижевним часописима.

СветланаКурћубић-Ружић – Уредик у издавачкој кући Евро-Ђун-
ти.

ИванЛаловић – Рођен у Београду 1975. године. Објавио је шест
књига песама. Песме објављује у књижевној периодици и дневним листови-
ма. Заступљен у више песничких антологија. Добитник неколико награда за 
стваралачки рад. Живи у Београду.

ЗоранМ. Мандић – Рођен 1950. године у Владичином Хану. Дипло-
мирани правник. Објављене књиге песама: Кораци сумње(1971), Путник и 
његова невоља(1976), Опекотина(1980), Упутство за опстанак(1982), Ка-
ринска тројства(1987), Читаоница(1989), Нишан(1990), Крај сезоне(1991),
Бизарна математика(1991), Цитати(1992), Радови на путу(1993), На-
спрам чуда(1994), Крај сезоне и друге песме(1995), Цитати и друге песме
(изабране песме, приредио Саша Радојчић, 1996), Нисам никада написао пе-
сму коју сам могао да напишем(1997), Апатин и песме од пре(1998), Усекли-
не, прозора(2000), Нестварни штафелај (2005), и Мали (п)огледи(2006). Об-
јавио је књигу микро-есеја Мали наслови(2003, 2008). Објављени су му избо-
ри из поезије на италијанском, Господово писмо (у преводу Драгана Мраво-
вића, 1994) и на македонском, Не бринем за наду (у преводу Ристе Василев-
ског, 2004). Заступљен је у великом броју антологија и прегледа српске пое-
зије у земљи и иностранству. Био је члан жирија књижених награда: Госпо-
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ђин вир, Бранкова, Печат вароши сремскокарловачке, Павле Адамов, Душан 
Васиљев, Песничке стазе, Ервин Шинко, Круна деспота Стефана Лазаревића, 
Књига године Друштва књижевника Војводине, Ленкин прстен, Меша Сели-
мовић, Повеља Карађорђе и др. За књижевни рад награђен је наградама: Ер-
вин Шинко (1975), Печат вароши сремскокарловачке (1976), Октобарском на-
градом Апатин(1998), Искре културе Војводине(2000), Стеван Пешић(2004)
и Књига године ДКВ(2006). Пише књижевну и ликовну критику, коју је обја-
вљивао убројним листовима и часописима као и на ТВ Нови Сад у емисији 
„У сазвежђу књига“ и на РТС Београд. Члан је AICIL-a – Европског удруже-
ња књижевних критичара са седиштем у Паризу. Живи у Апатину. 

ЛелаМарковић – Рођена у Призрену 1971. године. Дипломирала на 
Правном факултету. Објављене књиге: У потрази за собом(1997), Епилог
(1999), СрпскиЈерусалиме(2001), Срце ми лута севером(2002), Калдрмом ка 
југу(2004), Радосница(2005), Шта је љубав(2006), Бајке за лаку ноћ(2008),
Срменица (2008). Награђивана. Живи у Београду.

ЛизаМенсел – Рођена у Калифорнији. Поезију је почела да пише ве-
ома рано, у шестој години.  Њен роман Дани априла тренутно је доступан он-
лајн на Amazon.com. Када не пише, бори се за људска права, укључујући и 
људска права младих и уметника. Живи на Флориди.

АлександарМиланковић – Рођен 1975. године. Пише песме. Сара-
ђује са часописима. Живи у Београду.

БратиславР. Милановић – Рођен у Алексинцу 1950. Новинар. 
Књиге песама: Јелен у прозору(1975), Клатно(1980), Неман(1987), Балкан-
ски певач(1995), Врата у пољу(1999), Cîntăreţul balcanic (2001), Силазак
(2004), Мале лампе у тамнини(2006), Непотребан летопис (2007). Објавио је 
роман Поток (2001). Награђиван. Заступљен је у више антологија српске пое-
зије објављених у свету.

Љубомир Милутиновић– Рођен у Југовићима, општина Никшић. 
Доктор филолошких наука. Бави се историјом књижевности. Сарађује с број-
ним часописима. Објављене књиге: Методички приступ приповијеци (2003) и 
Жене пјевачи српских народних пјесама (2008). Живи у Бањалуци.

Драгутин Минић Карло– Рођен у Крушевцу 1942. године. Аутор је 
десет књига афоризама и прича. Превођен је на више страних језика и засту-
пљен у домаћим и страним антологијама. Дугогогодишњи је уредник „Сати-
рикона” у „Политици”, аутор је рубрике сатиричних коментара „Укратко” у 
истом листу, као и колумне у часопису „Базар” Био је главни и одговорни 
уредник „Радио ТВ ревије” и уредник у „Ошишаном јежу”. Добитник је нај-
значајнијих награда за хумор и сатиру у Србији – „Радоје Домановић”, „Јован 
Хаџи Костић”, „Златни јеж” и „Драгиша Кашиковић”, као и међународних 
књижевних признања „Алеко” у Бугарској и „Вуко Безаровић” у Црној Гори.
Живи у Београду.
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Мијо Мирановић Гроф – Рођен у Цетињу. Дипломирани економи-
ста. Објавио књиге афоризама Падање на памет(2008) и Романи у праху. На-
грађиван. Сарађује са многим часописима. Живи у Беранима.

Милосав Буца Мирковић– Рођен у Александровцу жупском 1932. 
године. Сарађује са бројним часописима. Пише позоришне и књижевне кри-
тике. Објавио  је преко педесет књига и збирки песама и три драме. Аутор је 
три антологије српске поезије. За собом има преко 18.000 наслова.

АнаМитрашиновић – Рођена у Београду 1990. Студент Математич-
ког факултета, смер астрофизика. Пише песме. Заступљена у зборницима. На-
грађивана.  

РадомирМићуновић – Рођен 1940. у Лозовику. Збирке песама за 
одрасле: Крилна окна(1970), Дан и бездан(1974), Одрон(1980), Узидана ма-
гла(1981), Кожни повез (1989), Јава и други снови(1997), Неке давне песме
(1997), Лирика – изабране песме (1997), Магична поља(1997), Библиос(2001),
Козмограф(2001), Излазак из перфекта(2002), Магична поља и коментари
(2004), Из/повести(2006), Наслов(2007). Књиге за децу: Звездани медведи
(1976), Сањалиште(1982), Занимљива занимања, Од немира до свемира
(1985), Крилатице(1986), Цврчкова дискотека(1986), Лафоризми(1996), Во-
дени свет(1996), Корални замак(1996), Мајмунска посла(1996), Жабљи тро-
скок(1996), Лет лет бубамаро(1996), Фауна без пауна(1996), Енци менци 
поименци(1997), Именик без телефона(1997), Цикота и ники(1997), Нема-
ња на потезу(1997), Повратак у детињство(2001), Малишани и великани
(2002), Царица мрвица(2003), Из баште моје маште(2005), Велики мали 
свет (2006). Превођен на десетине језика, заступљен у бројним антологијама, 
сарађује са многим часописима, награђиван. ЖивиуБеограду.

АлександарНоваковић – Рођен1975. године у Београду. Пише 
драме, афоризме, песме и кратке приче. Дипломирани историчар и драматург.  
Магистар наука о драмским уметностима из области студије позоришта. 
Драме: Систем (Народно позориште Ужице, 2001), Зуби (Српско народно по-
зориште, Нови Сад, 2004)  Аладинова чаробна лампа (2007, Пинокио) и  Наш 
човјек (омнибус, коаутор, Херцегновско позориште, 2008). Збиркедрама: 
Блискост (2006) и После Утопије(2009). Романи: Глечер (2007), Келтска 
прича (2008) и Два у једном (2009). Аутор је десетак различитих драмских и 
документарних форми емитованих на Другом и Трећем програму Радио-Бео-
града. Књиге афоризама: Пиј Сократе, држава части(1998) и Неће моћи
(2006). Редитељ и сценариста краткометражног филма: Get up you lazy ba-
stard! Театролошке студије: Како је Тито разбијао „Тикве“ (2005) иСломље-
но словенско огледало(2010). Добитник је награде Јосип Кулунџић за изузетан 
успех на пољу драматургије (2004), друге награде Радио-Београда за радио-
драму(2003), Вибове награде (2001) и Златне кациге (1997) за афоризме, на-
граде за најбољи домаћи текст за луткарско позориште (Нови Сад, 2007) и на-
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граде Мали Немо за роман (2008). Сарађује с бројним часописима. Живи у Бе-
ограду.

Ранко Павловић – Рођен 1943. у Шњеготини Горњој, код Теслића. 
Пише поезију, прозу и драмске текстове, за одрасле и за децу. Бави се књи-
жевном критиком и есејистиком. До сада је објавио десет збирки песама, два-
наест збирки приповедака, три романа, једну збирку есеја и десет радио дра-
ма за одрасле, затим петнаест збирки прича за децу, две збирке песама за нај-
млађе, један роман за младе, две сликовнице, десетак текстова за дечја позо-
ришта и петнаестак радио игара за децу. Завод за уџбенике у Источном Сара-
јеву објавио је његова Изабрана дјела. Заступљен у читанкама, лектири и 
многим антологијама. Његове песме и приповетке превођене су на италијан-
ски, пољски, мађарски, енглески, румунски, немачки, холандски и друге јези-
ке. Награђиван је значајним признањима за књижевност, међу којима су и на-
граде „Петар Кочић“, „Станко Ракита“, „Лаза Костић“, „Гордана Брајовић“, 
„Исак Самоковлија“, „Григорије Божовић“, „Веселин Маслеша“, више пута 
награда за књигу године и друге. Живи у Бањалуци.

Душан-ВладиславПажђерски – Рођен 1967. године. Ради као на-
учни сарадник наКатедри за славистикуФилолошког факултета Универзите-
та у Гдањску. Слависта, лингвиста, преводилац на српски језик са пољског и 
кашупског, пропагатор српске и кашупске књижевности и културе. Уредник 
и покретачједине дигиталне интернет-библиотеке Растко-Кашубипосвећене 
кашупскомјезику, књижевности, историји, фолклору. За рад на пропагирању
кашупскекултуре 2007. године добија кашупскунаграду Медаља Столема.

ВишњаПеченчић– Студент опште књижевности на Филолошком 
факултету у Београду. 

Јоан Ес. Поп– Рођен 1958. године у месту Варај у Румунији. Збирке 
песама: Јеуд без излаза(1994), Мост(20000), Антрацитна молитва (румун-
ско-енглеско издање, 2002), Прел(аз)ет за пешаке (2003) и др.

РашаПопов – Рођен у Мокрину 1933. године. Дипломирао на фило-
зофском факултету. Дугогодишњи телевизијски новинар. Добитник бројних 
награда. Живи у Београду.

ДушицаПотић – Рођена 1962. године у Београду. Дипломирала је и 
магистрирала на Филолошком факултету у Београду, а докторирала на Фило-
лошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Ради као професор на Високој 
школи за образовање васпитача струковних студија у Пироту. Пише есејисти-
ку и књижевну критику. Објавила књиге: За скривеним/ сливеним суштинама 
(1993, књижевна критика), Тетоважа (2000, књижевна критика), Сведок пе-
сама (2001, есеји), Бројанице каменог спавача (2005, студија) и Култура гово-
ра (2007, приручник).
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Весна Радман– Дипломирани филолог опште књижевности и тео-
рије књижевности. Живи у Београду.

РадојеРадосављевић – Рођен 1961. године у Обреновцу. Завршио 
је Факултет политичких наука. Новинар је у листу „Термоелектране Никола 
Тесла“. Објавио је књиге: Нешто сасвим лично(песме, 1994), Мецена са 
златним штапом(песме, 1995), Привикавање на Јунга(песме, 1996), Лавеж 
за караваном(сатиричне песме, 1998), Ђаволов реп(хумореске, 1999), Про-
видна соба(кратке приче, 2001). Упутство за савршен лет(изабране и нове 
песме, 2003), Нестваран живот Николе Тесле(монодрама, 2005), Гомила ду-
ша(кратке приче, 2009). Живи у Мислођину код Обреновца.

ДаницаРадуновић Столић – Рођена у Приштини. Магистрирала 
је на књижевном опусу Пере Стефановића, а докторирала са тезом о књижев-
ном стваралаштву Илије Вукићевића. Сада ради у звању професора на Висо-
кој школи за васпитаче струковних студија у Алексинцу, где држи предавања 
и вежбања из предмета: Методика развоја говора деце предшколског узраста
иКултура говора. Ангажована је у звању доцента на Филозофском факултету 
у Косовској Митровици за предмет Методика наставе српског језика и књи-
жевности. Поред рада у настави, бави се и писањем есеја, студија, приказа и 
методичких приступа одређеним књижевним темама. Објављује у бројним 
књижевним часописима и зборницима. Аутор је неколико рецензија књига 
прозе и поезије, као и неколико књига (Осврти, Култура говора). Живи у Бе-
ограду.

БисеркаРајчић – Рођена 1940. године. Писац и преводилац с пољ-
ског, руског, чешког, словачког, бугарског и словеначког језика. Дипломира-
ла на Филолошком факултету, на студијама источних и западних словенских 
језика и књижевности. Сарађује с бројним часописима. Има 45 објављених 
књига превода најпознатијих пољских аутора.

СлободанРакитић – Рођен у Власову 1940. године. Дипломирао на 
Филолошком факултету. Песник, есејиста, политичар, представник поетске 
метафизике. Објавио је књиге песама: Светлости рукопис(1976), Рашки на-
певи(1968), Свет нам није дом(1970, 1979), Земља на језику(1973), Песме о 
дрвету и о плоду(1978), Жудња за југом(1981), Потомак(1982), Основна зе-
мља(1988, 1989, 1990), Тапије у пламену(1990, 1991), Душа и спруд(1994),
Изабране песме(1998); књиге есеја: Од Итаке до привиђења(1985), Облици и 
значења(1994); зборник: Поезија романтизма југословенских народа(1978)
иИзабрана дела у пет књига(1994). Песме су му превођене на више језика. 
Сарађује с бројним часописима. Добитник великог броја књижевних награда. 
Живи у Београду.

ЉиљанаРим Живковић– Објављене књиге: Капи дрхтавице (пе-
сме, 1988, 1991), Оживљена светлост (поема, 1989), Велика ширина (песме, 
2008), Омча микрокозма (афоризми, 2009). Живи у Београду.
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ВладиславРупић– Рођен 1983. године у Доњем Милановцу. До са-
да је објавио роман-новелу Планина двоглавих скакаваца(2003), збирку при-
поведака Прича ни о коме(2005), књигу песама А седмога дана(2006), збирку 
песама Завештање и роман Рика пегавих лавова (2009). Сарађује с 
књижевним часописима. Живи у Доњем Милановцу.

СрђанСандић – Рођен је 1985. у Осијеку. Завршио је новинарства 
на Факултету политичких знаности, Мировне студије при Центру за мировне 
студије те УН-ову академију. Бави се књижевном критиком. Периодично об-
јављује у „Зарезу“, порталима Б92 и Културпункт. Активно води свој блог о 
књижевној критици. Живи у Загребу.

АгњешкаСискa – Пољска песникиња. Објавила је књиге: Крик пред 
светом(2007), Његова уста имају рогове(2008), Певала је млада истина
(2009). Члан је Удружења пољских писаца.

Ђорђо Сладоје– Рођен у Клињи 1954. године. Дипломирани социо-
лог. Објавио је књиге песама: Дневник несанице(1976), Велики пост(1984),
Свакодневни уторник(1989), Трепетник(1992), Плач Светог Саве(1995), Пето-
зарни мученици(1998), Далеко је Хиландар(2000), Огледалце српско(2003), Мала 
васкрсења (2006). Објавио је књигу песама за децу Немој да ме зазмајаваш
(2004), као и књиге изабраних песама Дани лијевљани(1996), Чуваркућа(1999),
Душа са седам кора(2003), Поглед у авлију(2006). Приредиоје Најлепше пе-
сме Рајка Петрова Нога (2002). Песме су му превођене на више страних јези-
ка. Заступљен у зборницима. Награђиван. Живи у Новом Саду.

ЗоранСпасојевић – Рођен 1949. године у Крагујевцу. Аутор је 
књига поезије: Дар празнине (1986) и Глад (1998), књига кратких прича: Оде-
ло за одлазак (1997) и Кратке приче без муке (2003, 2006), књига драма: три-
логије Америка има рупу (2003), кратких драма РезерватСрбија (2006), доку-
ментарне комедије Гаврилов Принцип (2008) и комедија Волиш ли ме, Јакове
(2008) и Мој човек (2010), књиге сатире Ту зека пије воду (2008), као и књиге 
и-мејл арта Мала ноћна пошта (2009). Аутор је ЦД-РОМ-а(дигиталне гра-
фике, књиге и текстови) „Циркус“ (2006). Аутор је ТВ драме Америка има 
рупу 2 (1999), сценарија хумористичке ТВ серије Без наслова (2000) и радио-
драме Кратка историја наизменичог стајања и падања(2004). Заступљен је 
у педесет антологија и зборника поезије, кратке приче, кратке драме и сатире. 
Бави се мејл-артом и дигиталном графиком. За своје радове награђиван је ви-
ше пута. Члан је Удружења драмских писаца Србије и Удружења књижевни-
ка Србије. Живи у Крагујевцу.

Светлана Станковић– Рођена 1962. у Крушевцу. Пише поезију, ха-
ику поезију, бајке, приче и сатире. Студирала је на Филолошком (Арапски је-
зик и књижевност) и Богословском факултету у Београду. Бави се књижев-
ном критиком и уређивачком делатношћу, а своје радове објављује у дома-
ћим и страним часописима. Добитница је више награда за хаику поезију и по-
езију у иностранству и нашој земљи. Члан је Удружења новинара Србије и 



Kњижевни преглед 2

350

Међународне асоцијације новинара. Оснивач је и уредник едиције „Златни 
пресек“ у Књижевном  друштву „Свети Сава“ из Београда и библиотеке 
„Храст“ при едицији „Импресум“ из Ваљева. Председница је Београдског ха-
ику Клуба и члан уредништва више књижевних часописа. Ради као секретар и 
секретар за књижевност и културу Друштва српско-грчког пријатељства у Бе-
ограду. 

ЗоранСтанојевић– Рођен у Београду 1942. године. Писац за децу и 
одрасле, сатиричар, драмски писац и преводилац. Објавио је двадесет шест 
књига. Превео је пет књига, међу којима је и тротомни Господар прстенова
Џ. Р. Толкина. У бројним часописима објавио је на стотине текстова. Засту-
пљен у многим антологијама. Живи у Београду и Минхену.

ДушанСтојковић – Рођен 1953. у Београду. Пише песме, кратку 
прозу, есеје, књижевну критику и студије. Антологичар је и уредникШума-
дијских метафора. Објавио је двадесетак књига, међу којима: Речник дубро-
вачког језика (2000), антологију српске еротске поезијеТело у телу (2003),
Мало сунце, сабране песме (2004), Сневомрак (кафкијаде) (2006), антологију 
песама песника самоубицаГраматика смрти: именице (2007), антологију пе-
сама о самоубиству и самоубицама Граматика смрти: прироци (2007). Живи 
у Младеновцу.

ВитомирТеофиловић– Рођен 1943. у Врчину код Београда. Књиге 
афоризама: Доле црни петак (1978), Примери оптимизма(1989), Државни 
циркус(1989), Срби и остатак света(2006) и Орвел нећепроћи (2008). При-
редио је панораму нашег послератног афоризма Враг и шала(2000) и Случај-
ни узорак. 111х10 савремених сатиричних афоризама (2006). Више пута је на-
грађиван. Заступљен је у бројним зборницима и антологијама сатире код нас 
и у свету. Живи у Београду.

Милосав Тешић– Рођен у Љештанском (код Бајине Баште) 1947. го-
дине. Песник, есејиста, лингвиста. Дипломирао и магистрирао на Филоло-
шком факултету у Београду. Објавио је књиге песама: Купиново(1986), Кључ 
од куће(1991, 1992), Благо Божије(1993), Прелестсевера (1995), Прелест 
севера, Круг рачански, Дунавом(1996), Круг рачански, Дунавом(1998), Иза-
бране песме(1998), Седмица(1999), Бубњалица у пчелињаку(2001), У крсту 
земље(2001), Најлепше песме Милосава Тешића(избор и предговор Драган 
Хамовић, 2002), У тесном склопу(2005), Дар и коб (2006). Аутор је књиге 
лирско-приповедне прозеСа станишта брезових дедова(2002) и претежно 
есејистичке књиге Есеји и сличне радње(2004). Приредио је изабране песме 
Станислава Винавера под називом Звучни предео (2005), уз пропратни есеј 
„Шумна мисао Станислава Винавера“, као и Седам лирских кругова(2008)
Момчила Настасијевића (2008), с пратећим есејом „Певање као сурова и врла 
мера ћутања“. У издању часописа Повеља (1998) објављен је зборник радова 
Милосав Тешић, песник, а у издању Задужбине „Десанка Максимовић“ (2005) 
публикован је зборник радова Поезија Милосава Тешића. Награде за поједине 
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књиге: „Милош Црњански“, награда листа Борба за књигу године у 1991. го-
дини, Змајева награда Матице српске, „Бранко Миљковић“, награда листа 
Борба за најбољу песничку књигу у 2003. години, Рачанска повеља, награда 
листа Борба за књигу године у 1995. години, „Станислав Винавер“, „Нек теку 
реке“, Просветина награда, „Бранко Ћопић“, „Перо Деспота Стефана Лазаре-
вића“, награда Просветиног сајма књига, Нолитова награда, „Кнез Павле Ка-
рађорђевић“, „Јован Дучић“, „Меша Селимовић“, „Шушњар 2001“, „Јефими-
јин вез“, „Заплањски Орфеј“. За целокупно песничко дело награђен је Жич-
ком хрисовуљом, Дисовом наградом и наградама „Десанка Максимовић“ и 
„Јаков Ненадовић“. Редовни је члан Српске академије наука и уметности.
Живи у Београду.

МирољубТодоровић – Рођен 1940. године у Скопљу. Дипломирао 
је на Правном факултету у Београду. Оснивач је и теоретичар сигнализма, 
српског (југословенског) неоавангардног стваралачког покрета и уредник Ин-
тернационалне ревије Сигнал. Пише поезију, прозу, есеје и бави се мултиме-
дијалном уметношћу. Објављене књиге поезије: Планета (1965), Сигнал 
(1970), Kyberno (1970), Путовање у Звездалију (1971), Свиња је одличан пли-
вач (1971), Степениште (1971), Поклон-пакет (1972), Наравно млеко пламен 
пчела (1972), Тридесет сигналистичких песама (1973), Гејак Гланца Гуљарке 
(1974), Телезур за тракање (1977), Инсект на слепоочници (1978), АЛГОЛ 
(1980), Textum (1981), Чорба од мозга (1982), Гејак Гланца Гуљарке (друго 
проширено издање, 1983), Chinese Erotism (1983), Нокаут (1984), Дан на де-
вичњаку (1985), Заћутим језа језик језгро (1986), Поново узјахујем Росинанта 
(избор из поезије, 1987), Белоушка попије кишницу (1988), Soupe de cerveau
dans l Europe de l Est (1988), Видов дан (1989), Радосно рже Рзав (1990), Трн 
му црвен и црн (1991), Амбасадорска кибла (1991), Сремски ћевап (1991), Ди-
шем. Говорим (1992), Румен Гуштер кишу претрчава (1994), Стриптиз 
(1994), Девичанска Византија (1994), Гласна Гаталинка (1994), Испљувак 
олује (1995), У цара Тројана козје уши (1995), Планета (заједно са поемом 
Путовање у Звездалију, друго проширено издање, 1995), Смрдибуба (1997),
Звездана мистрија (1998), Електрична столица (1998), Рецепт за запаљење 
јетре (1999), Азурни сан (2000), Пуцањ у Говно (2001), Гори Говор (2002), Фо-
нети и друге песме (2005), Плави ветар (2006), Паралелни светови (2006),
Рана, реч и песма (са Дејаном Богојевићем, 2007) и Златно руно (2007). Књи-
ге прозе: Тек што сам отворила пошту (епистоларни роман, 2000), Дошета-
ло ми у уво (шатро приче, 2005), Прозор (снови, 2006), Шатро приче (2007),
Лај ми на ђон (Интернет издање, 2007), Шокинг-блу (шатро роман, 2007), Ки-
снем у кокошињцу (шатро жваке, 2008) и Боли ме блајбингер (шатро роман у 
150 жвака и 50 слика) (2009). Књиге есеја и полемика: Signalism (1973), Сиг-
нализам (1979), Штеп за шуминдере – ко им штрика црева (1984), Певци са 
Бајлон-сквера и моја фрка са њима (1986), Дневник авангарде (1990), Ослобо-
ђени језик (1992), Игра и имагинација (1993), Хаос и Космос (1994), Ка извору 
ствари (1995), Планетарна култура (1995), Жеђ Граматологије (1996), Sig-
nalism Yougoslav Creative Movement (1998), Miscellaneae (2000), Поетика сиг-
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нализма (2003), Токови неоавангарде (2004). Књиге за децу: Миш у обдани-
шту (2001), Блесомер (2003). Антологије: Сигналистичка поезија (1971),
Конкретна, визуелна и сигналистичка поезија (1975), Mail Art – Mail Poetry
(1980). Bookworks: Фортран (1972), Approaches (1973), Signal-Art (1980), Зла-
тибор (1990), Шумски мед (1992). Поезија, есеји и интермедијални радови 
Мирољуба Тодоровића објављивани су на више језика у антологијама, збор-
ницима, каталозима, листовима и часописима: Италије, Мађарске, Аустрије, 
Немачке, Француске, Шпаније, Португала, Швајцарске, Чешке, Пољске, Ли-
тваније, Шведске, Русије, Финске, Исланда, Велике Британије, Данске, Хо-
ландије, Белгије, САД, Канаде, Мексика, Уругваја, Бразила, Нове Каледоније, 
Јужне Кореје, Јапана и Аустралије. Имао је дванаест самосталних, а излагао 
је на преко шест стотина колективних међународних изложби цртежа, кола-
жа, визуелне поезије, мејл-арта и концептуалне уметности. Награде: „Павле 
Марковић Адамов”, „Оскар Давичо”, „Тодор Манојловић”,  „Вукова награ-
да”, награда Вукове задужбине, „Златно слово”. Живи у Београду.

ЖаркоТребјешанин – Рођен 1950. у Београду. Докторирао 1990. го-
дине с тезом Схватање детета и развоја личности у традицијској култури 
Срба. Објавио десетак књига ивишестудијаиогледапосвећениханализи
књижевнихделасапсихолошкогипсихоаналитичкогстановишта. Написаоје
вишестудија, предговораиесејапосвећенихнашимпознатимсатиричарима
иафористичарима. Научнестудије, огледииинтервјуипревођенисумуна
енглески, француски, немачки, мађарски, македонскиисловеначкијезик. До-
битник је бројних награда и признања. Живи у Београду.

МенсурЋатић– Рођен у Добоју 1959. године. Правник. Сарађује са 
часописима. Објавио збирке песама: Рутински захват (2007), и Пјесме за 
друго мјесто(2008). Награђиван.

ЗорицаЋираковић – Рођена у Аранђеловцу 1965. године. Дипло-
мирани филолог. Објавила је збирке песама Предворије (2008) иОсећајник 
(2009). Заступљена у зборницима. Живи у Аранђеловцу.

Лион Фојхтвангер (Lion Feuchtwanger) – Немачки писац, рођен
1884. године у породици јеврејског фабриканта Зигмунда Фојхтвангера у 
Минхену. Студирао је германистику и историју у Минхену. Крећући се у бо-
емским круговима, пише своје прве драме, приповетке и позоришне критике. 
Године 1907. објављује своју дисертацију о Хајнеовој Легенди о рабију из Би-
бераха, када почиње и да ради као драматург у минхенском позоришту. То-
ком Првог Светског рата постаје један од главних противника ратних дешава-
ња. Године 1918. објављује своју драму Јуд Зис(„Jud Süß“) коју, упркос 
огромном успеху, прерађује у роман, који нико не жели да изда све до 1925. 
године. Следе романи: Успех. Три године историје једне провинције („Erfolg.
Drei Jahre Geschichte einer Provinz“, 1930), Јеврејски рат(„Der jüdische Krieg“,
1932), први део трилогије о Јосифу, Опенхајмови(„Die Geschwister Oppenhe-
im“, 1933), Синови(„Die Söhne“, 1935), други део трилогије о Јосифу, сатира 



Аутори

353

на Хитлера Лажни Нерон(„Der falsche Nero“, 1936) и многи други романи. 
Током нацистичког преузимања власти (1933), Фојхтвангер се налази на сту-
дијском путовању у САД, али се не враћа у Немачку где су нацисти конфи-
сковали и опљачкали његову имовину, већ остаје у Француској. Године 1943. 
сели се у Пацифик Палисејдс (САД). После Другог светског рата поново се 
окреће историјском роману. Током МекКартијеве хајке на комунисте, Фој-
хтвангер бива оптужен. Године 1954. објављује трећи део своје трилогије о 
Јосифу, Обећана земља(„Der Tag wird kommen“, 1954). Умире 1958. у Лос 
Анђелесу. 

СоњаЧабрић– Рођена 1978. године у Параћину. Дипломирала је на 
Катедри за српску књижевност и језик са општом књижевношћу Филолошког 
факултета у Београду. Тренутно је на постдипломским студијама. Добитник 
је Дисове награде за есеј „Љубавна поезија Владислава Петковића Диса”. Об-
јављује научне радове у књижевној периодици. Живи у Београду.

ДушанЧоловић – Рођен у Орашцу 1934. године. Објавио је збирке 
песама: Завет(1984), Постоји дан(1985), Стабло вечне шуме(1986), Задо-
вољни смешак претка(1987), Глад времена(1989), Година прва, дан први
(1994), Треба проговорити(1995), Говорим о теби(1997), Житни језик
(2000), Трагом прочишћене светлости(2002), У икони душе(2005), Орашач-
ки пут(2007), Одјек бескраја(2008) и Светлосне двери(2009). Приредио је 
монографију Орашац у прошлости и данас(са М. Јаковљевићем, 1994), У 
храму Усталаца(1995), Светковине завичаја(1999) и Сретењске зоре – Иза-
бране песме о Првом српском устанку(2002), библиофилско издање антоло-
гије Захвално потомство1804–2004. (2003), и антологију Уздарја Првом срп-
ском устанку(2008). Сарађује с бројним часописима. Превођен на многе је-
зике. Живи у Београду.

АлександарЧотрић – Рођен 1966. у Лозници. Објављује афоризме 
и приче у бројним листовима и часописима. Превођен је на пољски, немачки, 
француски, словеначки, мађарски, румунски, шпански, македонски, словачки 
и бугарски језик. Књиге афоризама: Даћемо ми вама демократију(1993), Пе-
та колона(1997), Недозвољене мисли(2000), Кратки резови(2004), Афори-
зми : избор(2007), Избрани афоризми (на македонском, 2007), Гола истина
(2008) и Инцизии рапиде (на румунском, 2008). Књиге сатиричних прича Обе-
лежене приче (2006) и Приче пред буђење (2007). Добитник је бројних књи-
жевних награда. Заступљен у многим антологијама, нашим и страним. Члан 
је удружења књижевника Србије. Живи у Београду.

Лука Чуљак– Студент компаративне књижевности у Сарајеву.

Никола Шиндик – Рођен 1958. године у Земуну. Писац и уметник. 
Током седамдесетих и раних осамдесетих година двадесетог века учествовао 
је у раду уметничке групе Клокотризам. Бави се и визуелном поезијом.
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