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Povodom sto godina od ro|ewa Branka ]opi}a 

 
VOJA MARJANOVI] 

 
NASRADIN HOXA I DELIJA MARTIN 

 
 Zanet zavi~ajnim qudima i sindromom soci-
jalne bede, u nema{tini i tragawu za ,,bilo kakvim 
izlazom" iz wega, ]opi} je u miqe tada{we proze 
uneo i dva zanimqiva lika, dva dijametralna karak-
tera. To su Nasradin-hoxa i Martin Peuli}, u zbirci 
proze pod naslovim ,,Bojovnici i bjegunci". 
 Dvanaest pri~a o Nasardin-hoxi i deset o 
,,Deliji Martinu" spretno se uklapaju u svet bosanskog 
ko{mara, u haos qudske izgubqenosti i tragawa za 
izbavqewem. Po kompoziciji ne{to druk~ije od 
prethodne proze, ove pri~e prevazilaze feqtonsku 
formu i nadvisuju svakodnevnicu; u wima se posmatra 
,,qudska tragika i wena egzistencija" (V. Gligori}), 
pa iako i one ,,pripadaju literaturi sa socijalnom 
tematikom, one su u vrsti udejno opredeqenog i an-
ga`ovanog pripovedawa gde se pogled na dru{tvo ne 
kazuje neposredno ve} se utkiva u bogatu i slojevitu 
strukturu proze, i gde se misao o savremenom, a i 
univerzalnim problemima stavqa u miqe blizak is-
toriji i legendi. Pi{~ev stav izrasta, ovde, iz 
monologa i dijaloga, iz karakterizacije likova, a po-
gotovo iz slika" (I. [op). 
 ]opi} je lik Nasradin-hoxe gradio na dvojakoj 
osnovi: spoqwoj, preuzetoj iz usmene kwi`evnosti 
(ime, spoqwi dekor, izgled, dru`ewe s magarcem na 
kome ,,putuje po svetu") i - unutra{woj (na vlasti 
poimawa wegovih vrlina i mana, uslovqenih iz-
razom karaktera i morala). Naravno, lik Nasradina 
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je u ]opi}evoj interpretaciji do`iveo vid preobra-
`aja: wegovo prilago|avawe bosanskom ambijentu, 
punom ostataka turskog i osmanlijskog `ivqewa i 
pona{awa, funkcionalno se uklapa u pi{~ev kon-
cept lika, pa je Nasradin vid metamorfoze ,,neka-
da{weg Nasradina i ]opi}eve varijante sada{weg". 
 Nasradin ne izrasta u ]opi}evoj pri~i kao 
legendarna li~nost iz narodne kwi`evnosti, ve} 
kao obi~an, mali ~ovek (,,w'akav ~udan insan"), vernik 
i hoxa u bosanskom xematu pritisnitom sirotiwom 
i patwom: on je i mudrac i sawar, i siromah, i bo-
gata{, i humanista i sapatnik ~ovekov, wegov ver-
ni sabrat u ,,jadu i ~emeru `ivota". Projektuju}i 
Nasradinov rudimentalni lik, ]opi} je od wega 
stvorio vizionara ~ovekoqubqa u kome se dobro i 
zlo izmiruje, a qudske protivure~nosti nalaze oprav-
dawe i razumevawe. Pristupnom analizom Nasradi-
novih odiseja u `ivotu, me|u qudima, u prostorima 
wihovih samo}a, tuga i ~e`wi, sawa i vapaja za 
,,sre}om koje nema", mogu}e je osvetliti wegov unu-
tra{wi lik i reqefno ga naglasiti. 
 Dobronameran i plemenit u pomagawu qudi-
ma, gde god da se na|e, Nasradin je, pre svega, za 
brisawe svih granica me|u qudima i uspostavqawe 
,,bratstva po veri, jeziku i socijalnom imetku". U 
pri~i ,,Na granici", na primer, on izra`ava ne sa-
mo qudski altruizam ve} i pacifisti~ko ose}awe: 
,,Otkuda neko - ka`e Nasradin - i za trenutak mo`e 
da poveruje u nekakve granice koje stoje me|u qudima, 
kad eto, na ovom svjetu miri{qavom bo`jem jutru, 
du{a mu osje}a da su mi bliski i podjednako dragi i 
nevjernik i pravovjernik, i pti~ica u gori i li{}e 
{to treperi na jutarwem vjetru - bram sa svemu 
`ivome...". ^ovekoqubiv, ~ovek sklon da pomogne 
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,,svakom insanu", Nasradin deli savete bolesnima i 
nesre}nima (,,Nasradinova la`"); on daje posledwu 
trunku bra{na sirotiwi (,,U mlinu"); od ,,svojih 
usana" daje drugima. (,,U kra|i"). Sli~no Gogoqevom 
^i~kovu i Pu{kinu, on ,,krade od svoga sebe", a ne 
od ,,sebe za drugoga". Lik Nasradina ,,afirmi{e patwu 
i trpqewe, ali i nastojawe da se qudi razumeju, da se 
prevazi|e jaz izme|u pojedinaca koji, uostalom, ve} i 
zajedni~ka patwa i nevoqa zbli`uju..." (I. [op). 
 Uprkos svim neda}ama koje `ivot donosi, 
Nasradin se ne miri sa patwama ve} te`i nekakvom 
idealu `ivota, bez obzira {to on, ponekad, deluje 
kao ~ista besmislica. U pripovetkama ,,Sre}na zemqa" 
i ,,U orlovskoj pe}ini", Nasradin je zanesewak: dok 
u prvoj pri~i traga za ,,izma{tanom zemqom" u kojoj 
}e ~ovek na}i spas za napa}enu i izmorenu du{u, u 
drugoj hita da prona|e ,,mudru kwigu o `ivotu". San 
o ,,sre}noj zemqi" postaje utopija, a ,,kwiga pravde" 
donosi mu stradawa koje ga izla`e fizi~kim muka-
ma, pa ~ak i opasnosti da izgubi `ivot. Ceo ciklus 
o Nasradinu u }opi}evskoj verziji mnogo je nalik na 
atmosferu, mudrost, na tajanstvo i te`wu lep{em i 
sre}nijem `ivotu, koje sre}emo u ponekim pri~ama 
Ive Andri}a. Andri} je opsedao mladog ]opi}a i 
utkao se u bit wegovog talenta i literature, u pro-
zi ,,U {umi", koja donosi lirsko-filozofsko med-
itirawe, oivi~en dozom sumora i depresije: ,,Kako 
je tu`no `ivjeti - pi{e ]opi} - tu`no je `ivjeti, 
a gdje su koreni svemu tome zlu i nevoqi? Gdje su, da 
on po|e tamo ne da ih ili pou~i ili i sam ostavi 
glavu nad mo}nim stablom sveop{te qudske nevoqe..." 
Sli~ne refleksije o `ivotu i ~oveku, o mukama i 
nevoqama zavi~ajnih qudi u Bosni, ]opi} je ispoqio 
i na drugim mestima pri~a o Nasradinu i, ~ini nam 
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se da ovde ne nalazimo samo uticaje Andri}a nego i 
Servantesa, ali ponajvi{e - ipak - samog ]opi}a, u 
to vreme najbli`e povezanog sa ~ovekom iz zavi~aja. 
 Dok je lik Nasradina u zbirci ,,Bojovnici i 
begunci" dat koncizno i karakterolo{ki odre|eno, 
lik Martina Peuli}a, deluje rasuto, ~ak i neodre|eno. 
Iako je re~ o nekom Ko~i}evom Simeunu \aku, kako je 
primetila kwi`evna kritika (V. Gligori}, B. No-
vakovi}, S. Leskovac, D. M. Jeremi}, ), izme|u ]opi-
}evog Martina i Ko~i}evog Simeuna ima bitne razli-
ke. Prvi je fantasta i sawar, sa u`im prostorom 
,,`ivotnih megdana; on je la`ov bez pohoda na {ban-
ski tabor", sklon da ,,iskopa zlato za svoje i op{te 
dobro" a drugi, Ko~i}ev Simeun nema te {ire, so-
cijalno usmerene osobine: on je ,,junak nacionalnog 
{aqivog epa", sklon da ,,pre|e granice scene i `ivo-
ta"; to je lik sangvini~an, ~esto u ,,beutu", ~ovek, 
,,vrele i plahe krvi" (I. Sekuli}). Te razlike bitno 
odvajaju Martina i Simeuna; one nisu samo u don-
kihotskim i hazarskom odnosu prema `ivotu i qudi-
ma, nego u li~nim pobudama, provodima, u sumi {irih 
(Martin) i u`ih (Simeun) demonstracija `ivotnih 
akcija. Ko~i}ev Simeun i ]opi}ev Martin dva su 
tipa koja se mogu okarakterisati kao simbolizacija 
jedne duhovne potrebe kraji{ke raje u vremenima 
duhovnih neda}a, kada su iluzije i smeh bili snaga 
koja je branila du{u od ,,od sigurnog iskliznu}a" u 
predele ludila i ~iste besvesti. 
 Koncipiraju}i lik Martina Peuli}a, ]opi} 
ga je karakterisao kao komedijanta koji ,,razveseqava 
~amotiwu u svakodnevne sumaglice `ivota". Za wegovu 
veselost kroz la` i ma{tarstvo, ]opi} ka`e: ,,wegova 
la` nije obi~na; ona zanosi kao rakija koja opija i 
nosi u jedan druk~iji svijet kad ~ovjek za trenutak 
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osjeti da vi{e nije vezan za blatnu i te{ku zemqu". 
Martin traga za zlatom zakopanim u zidu crkve 
(,,Zakopano blago"); on se bije sa |avolima (,,Bitka 
s |avolom"); sujeveran je, sawalica je, fantasta i la`ov 
(,,Martin ~uva tajnu", ,,Na putu u boj", ,,Odbrana 
Martinova") ali u ]opi}evoj svesti on je lik koga 
treba opisati ma{tovito i sme{no, sa prisenkom 
setnog lirizma bez koga nema prave ]opi}eve pri~e. 
 Pa ipak, ovakav Martin u nekolikim pri~ama 
deluje ozbiqno. Veruju}i u snagu kraji{kog ~oveka, 
u wegov moral i patrijarhalni odnos prema `ivotu, 
]opi} ga u pri~ama ,,Snaga pokojnog }a}e", ,,Pokojnik 
na podu{ju" i ,,Izgubqeni paw" opisuje kao ,,Martina 
bez fantasti~nih stawa"; dok je u prvoj pri~i re~ 
o po{tovawu roditeqskog truda da se istraje na puta-
wama ,,tvrdog i suvog `ivota"; druga tragi~na i ko-
mi~no pripoveda o drugom gostu, susedu Ili~i}u, 
ubogom kraji{kom seqaku, uvek gladnom i tu`nom, 
koga Martin posle smrti poziva ,,na podu{je" da se 
bar tu napije i najede; dotle je tre}a pri~a sinteza 
sveukupne li~nosti Martina Peuli}a. U biti wene 
poruke je tragawe za ,,izgubqenim pawem", koji biva pro-
na|en pa zapaqen i usijan plamti na putu osvetqa-
vaju}i sve oko sebe. Poput Maksima Gorkog u ,,Danku", 
]opi} u ovoj pri~i otvara horizonte budu}nosti, naz-
iru}i u prona|enom komadu drveta put ka svetlijoj 
budu}nosti nesre}nih qudi iz zavi~ajnog vilajeta. 
Zavr{io je ovu pripovetku re~ima kako ,,~itav svijet 
gori od srca zapaqenog pawa". A to je simboli~ka 
slika vizije boqih dana `ivota tada{we Bosne.  
 ]opi}eve tri zbirke predratnih pripoveda-
ka ostaju proverena i trajna vrednost wegovog is-
konskog pripoveda~og talenta. U wima se on pred-
stavio ~itala~koj javnosti kao darovit pisac iz Bosne 
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u srpskim prostorima, zanet zavi~ajem kao drogom. 
,,Moglo se osetiti da je bosansko ~oban~e napustilo 
stado i po{lo da se po`ali, da u kwigu zapi{e `al-
bu na nevoqe i tegobe, na pust i mu~an `ivot bosanskog 
seqaka pod Grme~om" (V. Gligori}). Jo{ vi{e kratka 
pri~a Branka ]opi}a u samom po~etku wegovog liter-
arnog pojavqivawa bila je oznaka wegove kwi`evne 
sklonosti ka formi koja mu je ,,najvi{e i{la pod 
ruku", ona je ispoqavala wegovu sklonost ka anegdoti, 
ise~ku iz `ivota, lirskoj tugovanki, slici stvarnosti 
u kojoj se ni{ta ne izmi{qa, ve} kazuje quta muka 
~oveka i planine, `ivotiwe i prirode i svega drugog 
- {to je pod Grme~om disalo i `ivelo kao uboga boqka, 
na ivici skon~awa ili jedva traju}eg opstanka. 
 Osetio je i opisao Branko ]opi} u tim pre-
dratnim pripovetkama ceo svoj zavi~aj: pitoreskni, i 
idili~no-romanti~ni, i - onaj surovi, tvrdi, seqa~ki 
gladan i `alopojan. Do`iveo ga je kao ,,nesre}nu zemqu" 
u kojoj je mu~no bilo ,,roditi se a kamoli `iveti". 
Sli~no Andri}u, Selimovi}u, Samokovliji, a i kas-
nije Sijari}u, i ]opi} je Bosnu shvatio kao podnebqe 
odakle nije lako pobe}i, iako se nastanio i ~itavo 
delo ispisao van Bosne. U Beogradu, je stekao ,,svoj 
`ivot", svy veliku i odanu popularnost, tu su ga 
qudi do~ekali sa dobrodo{licom a ispratili sa 
istinskom tugom prijateqa i vedrog kraji{kog {ereta. 
 Da, jedinstven je Branko ]opi} u predratnoj 
pripoveda~koj re~i. Uz wu je ostao celog radnog ve-
ka i ka woj se vra}ao i kasnijih godina. Ona je bila 
ishodi{te wegove poetike i wegovog stvarala{tva 
u celini. Iz wega je poiza{la pri~a lirska i ele-
gi~na, jednostavna i sugestivna, koja je umela da mu 
obezbedi ime u literaturi i da po woj bude uvek 
prepoznatqiv i ~uven. 
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Poezija 

 
 

SRBA \OR\EVI] 
 
 

HOBISTA 

 
Vidim svoju k}er 
Oslowenu o drvo 
Miri{e cvet 
Usred tamne {ume 
Ne}u da je pozovem 
Zaustavi}u joj dah 
Od koga svet oko we raste 
Ako budem }utao 
Izgubi}u je u {umi sa 
Stihovima o ra|awu lepote 
Koje sada sri~em 
Ostajem bez re~i 
I bez k}eri 
Okre}em se ka nebu i 
Vidim svoj budu}i `ivot 
Neko nepoznat ulazi u wega 
I razbija ga u parampar~ad 
Dob buqim sa nevericom 
U taj nadrealni prizor 
Jedan prolaznik pita me: 
[ta je va{ hobi -  
da gubim - odgovaram! 
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FETUS 

 
Pitam se: 
Svake no}i dok ~ekam slede}i dan 
Svakog dana dok ~ekam slede}u no} 
Nadaju}i se da }e slede}i dan 
Kada donese slede}u no} 
Ne{to promeniti u mom `ivotu 
Slede}eg dana do slede}e no}i 
 
To i{~ekivawe 
Iz dana u no}, iz no}i u dan, 
A da se ni{ta ne doga|a 
Ve} me je zamorilo 
 
Sve je isto, tamo i amo 
Jedino ose}am da se 
Fetus smrti 
U meni lepo razvija 
 
 
 
SAMOTNOST PUTOVAWA 

 
Proputovah sva prijatna 
I neprijatna mesta. 
Svuda sam ostavqao po neki deo 
Svoje du{e i tela. 
Na proputovawu prona|oh i 
Gorak ukus samo}e u mojim ustima 
I ve}inu zatvorenih vrata. 
Prolazio sam pored sredstava 
Masovnih komunikacija 
Wihove tiranije, 
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Podignuti zid ispred tu`nih o~iju 
Uplakane devij~ice na peronu sre}e. 
Ispred na{minkanog lika klovna 
Nebo ga u srebro Meseca urezalo. 
I pored bqe{tavog svetla 
Neonskih reklama koje su brisale no}. 
Pored nekoliko prostitutki 
Jedna je prevazi{la sebe 
^itala je Frojda o onanisawu. 
Nisam hteo razmi{qati o woj. 
Qudska bi}a imaju pravo 
Na svoju privatnost. 
Video sam i most s kojeg 
Ska~u samoubice i presu{eno Galilejsko jezero. 
Vrt meduza u Mrtvom moru. 
Auto koji }eme kasnije pregaziti, 
[iroko ~elo ulegnu}a 
Jutarweg ra|awa i muwu kako poga|a 
Tajanstvenu ku}u u planini. 
Sve to i bezbroj drugo videh 
Na svom usamqeni~kom putovawu 
Sada sam stavio ta~ku i kre}em se 
Unazad ka ni~emu. 
 
 
 
^EKAJU]I VOZ 

 
 
Re~ koju treba izgovoriti 
^ekaju}i voz koji kasni 
Neograni~eno minuta 
Ne}u sebi re}i 
Mislim za{to 
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Sebe wome ka`wavati 
Ionako ~ekam voz koji kasni 
Neograni~eno minuta 
Svaka re~ sada gubi svoj zna~aj 
Telefon u xepu zvoni 
^emu se javqati 
O~i vide samo stanicu 
Uho ne ~uje ni{ta 
Ne}u slu{ati izjavu qubavi 
Ona nekad istrajava du`e 
Nego sama qubav 
Opiremo se istini 
A znamo da to nije ono 
[to mislimo da jeste 
Ginemo godinama u ratovima 
A ne vidimo svrhu te smrti 
Zavaravamo i zavaravaju nas 
La`ima nude}i ih kao istinu 
Idiotski silujemo svoju pamet 
Da milioni ne gladuju a gladuju 
Dok stotinu porodica dr`i 
Bogatstvo ~itavog sveta 
 
Preta~emo ono {to nije bitno 
Prave}i ga u bitno 
Hitamo negde a tamo nas ne o~ekuju 
I ~emu sawati boqi svet 
On to nikada ne}e biti 
 
Voz ulazi u stanicu 
A ja jo{ uvek na klozetskoj {oqi 
Pitam sebe da li sam ~ovek 
Ili samo re~ - ~ovek. 
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KAD PIKASO SLIKA 

 
Obrijane glave 
Te{ka zver rve se 
Sa razapetim platnom 
Po`uda `arom plamti 
Ka grudima ko dve naranxe 
Na crnpurastom telu modela. 
Ve~e spu{ta zastor. 
O~i Pikasa i daqe `deru model 
Vatra iz wih samo {to nije 
Zapalila ateqe. 
Wegove ruke u o~ajawu 
Bojama masakriraju platno. 
Bog izviruje da vidi 
[ta se de{ava, razo~aran 
Odmah se vra}a. 
Na slici ne vidi qude. 
Ovce na livadi kako pasu. 
@e| Pikasu ka`e 
Najzad slika ti je gotova. 
Model na woj sebe ne prepoznaje. 
Pikaso je zadovoqan 
Dobio je jo{ jedan rat 
Sa bojama i belim platnom. 
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MILAN VU^I]EVI] 
 
 

ULAZAK, FUGA 
 
 
 
 1.ВЕДРА НОЋ СА СТАРИЈИМ 
 БРАТОМ: БЕРАЧИ 
 
 
             ...почиње још једно „усхићење“... о томе 
             како се ове ноћи његов тмули ум на трен, 
             преобразио у кап росе на Лазиној „свецкој 
             ружи“...ах, тај Костић Лаза, мрмљао је 
            са скрушеним дивљењем... 
 
 
 
 
                                         са ивице зараслог 
сеоског дворишта гледамо ноћне силуете 
брегова... касније, пролазећи између ниских 
стабала као дете се диви величини сочности 
и броју опалих плодова... потом руштећи 
мрви залогај и показује на светло удубљење 
угриза... не- бесно, каже смејући се... 
 
(ноћна зрика... ипак, његово млитаво меснато 
лице без наочара и мутни презриви поглед 
у корену затиру моју жељу да касније, још 
одлучније, наставим рад на тексту 
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о „народождеру бистрог погледа 
и отворених чула... потпуним 
вапајима завичаја...“) 
 
и, настављам... 
 
ниска стабла окружена расутим јабукама. 
на оним распуклим сјајкају мале сочне 
бразде... и оне гњиле, пуне водњикаве 
таме увођења у позну светломехурасту 
                                                        тишину... 
 
сећање на надимање присних облика 
који кротко опонашају вишње... 
 
ноћ, зелено рујна згура бербе 
око ознојеног старца 
коме прилазим... 
. . . 
 
и, као данак у светлости- слика: 
 
непомичне птице 
поред ловаца и блатњавих паса... 
неко је запалио ватру, док лебде 
шупље кости и искре започињу јасну 
пантомиму сазвежђа иза ваздушних струја 
о светлости која се неће стрмоглавити... 
о светлости и светлости, 
тврдоглаво, просто, изнутра...  
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 2. ОТАПАЊЕ СНЕГА  
   

         „...Тада сам спознао да и мртве ствари умиру...“ 
 
                                             Владан Десница 
 
                ...жбуње у снежном пољу налик је крилима 
               анђела који су зарили главе у искричаву ледену 
               белину... потом се наметнуше нека сећања... 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
незлослутно, у даљини, изнад голих багремова светлуцају 
прозори болнице... и, поново снег... поново та кротка  
белина која копни, кроз наглу обљутавелост и живих 
и мртвих...  
 
присетих се и причице коју сам често слушао од мог  

повијеног 
„кривоустог“ деде по очевој линији... док седим у његовом  
крилу и чудим се како је мршав, жилав и готово  

застрашујуће 
наборан... он је говорио о зрелим шљивама под изненада 
нападалим снегом негде на Копаонику... о њиховом  

чудесном 
укусу, о тихом хрскању леда и златасте мезгре...  
 
о неопустошености и безверемености...о нагибима 
лаког дима, таласима снега и голоруком древном 
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виделу сукнулом и кроз нас... солидна, снегом 
накљукана потискивања мисли о томе да понекад 
једино о Богу дишемо... о можданим таласима који 
попримају укус океанских таласа... 
. . . 
 
напукли челични сандуци иза старе фабрике вагона... 
 
моја жена се посече... капљица крви сјајну белином 
зимске јабуке... ја узимам тај комадић и стављам га 
у уста, ти ниси нормалан, смеје се она... и не знајући 
о чему сам до малочас размишљао, да сам у машти, 
потуљено, раздируће, пребрајао бадеме уваљане 
у топли људски пепео, дрхтећи ка неким Целановим 
                                                                         песмама... 
 
 
. . . 
 
да, 
одвајам 
месо од кости 
док се згрушава 
недавна слика рођаке 
са модрицом 
испод ока док 
одваја месо 
од кости 
и скрива сузе... 
у врело уље 
отварао се снежни планински 
видик око њеног мужа 
који је ширио дугачке 
тамне чворновате прсте... 
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радујем се што си дошао, 
рекао је, хвала богу што 
нас ниси заборавио... 
. . . 
 
нешто касније прелиставам жуту очеву свеску...  
огромну грану под снегом прво је упоредио са  
„кљовом космичког мамута у трку“, а потом  
са „блештавом делтом нерава  још једног добро  
описаног бога“...ускоро пронађох и одломак 
у коме уверљиво пише о готово белом врапчићу 
у тамном јату изнад омеклог бледог поља  
које је прекрио пршић... 
 
 
 
 
 
 

Z 
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ZORAN M. MANDI] 
 
 

SRBIJA U DUBOKIM VODAMA 

 
 
Дубоке воде нису 
Непријатељ Србији 
Оне јој помажу да се 
Осврне на благо њених  
Понорница  
Са дубина Дома незнања 
У коме столећима тамнује њен 
Врцави Дух 
Као у казамату 
У чијој мемљивој мртвачнице је 
Кап по кап мучки исисавана душа 
Гаврила Принципа 
Србија не може тек тако да 
Издахне  
Да се удави у  
Успаниченим водама 
Река које је пресецају и 
Чине бајковитом девојком међу  
Шљивицима 
Булкама 
Пољима маслачка и хајдучке траве 
На њеним грудима светло се 
Ордење претвара у бране од челика 
У талпе од којих се одбијају 
Свотице светлуцавих подсмеха 
Европских банкара 
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Србија је краљица својих несрећа 
Одзвон српске трубе је недостижна 
Мелодија за којом је патио Вагнер 
Међу рокерима 
Србија има своје корене 
Православну браћу Русе 
Светог Јована  
Косово и Метохију, Владичин Хан,  
Своје 
Сеобе и деобе 
Снегове на Копаонику 
Априлске кише у Пожаревцу 
Калиманку, Врлу, Пек, Дунав и 
Његову невесту Саву 
Србија има уплашене интелектуалце  
Академике од папира  
Траљаве политичаре и  
Јадне неписмене песнике 
Вашке и шуге  
Своје Влахе 
Војводе, генерале и свеце 
Заветину у кући Лукића 
Србија има и оно што други немају 
Плићаке у дубоким водама 
Које с правом јуришају на све њене 
Јаде и промашаје 
Србији не требају страни 
Алуминијски чамци 
Амфибије, пумпе и рониоци 
Дубоке воде живе од њене страсти 
Од њеног јуриша на саму себе 
Бог је Србији подарио тврдоглавост 
Међу ватрама, земљотресима и поплавама 
Преплављена зовама и липама она 
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Муке свог усуда и 
Победе над самом собом 
Носи на широким плећима и 
Не либи се да пада и устаје насред 
Света вођа и завођа туђих мука 
Колубара, Морава и Костолац њене су млађе 
Сестре и браћа које ће срећно поудавати и 
Поженити 
Дубоке воде су њен мираз из ког 
Извиру одсјаји златног муља 
Србија има себе онакву каква је 
Ненапудерисана и ненашминкана 
Србија је вечна цура међу престоним 
Дамама 
Србија има своју децу, зетове и снаје 
Чак и онда када јој немирне воде 
Односе куће и плотове из њеног 
Неодносивог дворишта 
У коме се шегачи док крај својих 
Лековитих извора 
Пије киселу куповну воду и 
Трује се лажним даровима са 
Труле белосветске трпезе 
Србија је вечно своја национална 
Народна 
Мањина и већина 
Нема Србије без Србије 
 
(У ноћи између 20. и 21, маја 2014. Год.) 
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ENESA MAHMI] 
 
 

ODISEJEV POVRATAK 

 
Прекриживши руке на прсима пошао је кроз Итаку,  
Уздигнуте главе 
Поздрављајући сународњаке 
Мислио је на посљедњу битку: 
На заносну нимфу отежалог дисања, 
Кћи богова и мајку невоље- 
Посљедњег непријатеља на свијету  
гдје су сви били побијеђени страшћу. 
 
Ноћу је гледао у звијезде. 
Ал' нити је он био онај исти нити су звијезде биле исте  
Које је гледао својим младеначким очима. 
 
Изгледале су близу, 
Скоро надохват руке 
А недодирљиве... 
- Подсјећале су да је надмоћност излишна, 

а покорност потребна 
 
Пенелопини  блиједи прсти додиривали су 
Вруће чело 
Да ублаже бол  и кажу оно што му нису рекли прије 
Десет година: 
„Кад једном одеш 
Никад се више не враћај 
Јер ништа 
Ништа по повратку неће бити исто.“ 
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KRETA 

 
Гледати јануарско море 
Што запљускује гат у Хераклиону 
Исто је као притиснути образ на ледену боцу 
Пристиглу из далека 
С поруком од бијеле соли и бескрајног очаја 

- Мирише на снијег и самоћу. 
 
Зими Посејдон узбурка таласе 
И Зеус сав бијес проспе на људски род 
Бијеле бродице на којим си ме љубио 
Сад зјапе тужно 
Без посаде и путника 
 
Обавијен маглом 
Стари капетан шета влажним двориштима  

- Кораке му познајем 
У пролазу  
Шапуће ми на ухо: 
Свака успомена је лаж. 
 
 
 
HASAN IBN AHMAD 

 
Кад му је било петнаест година  
Романтично је одлучио да ће бити мисионар  
И буде ли икако могуће, постати шехид на пешчаним 

 динама Тангера  
Људи снивају разноразне снове  
Извуку их из најдубљих понора  
И вјерују да је то њихов пут који су одредиле звијезде  
Или богови  
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И живе тако...  
Има олујних дана  
Кад буре из утробе мора извуку шкољке с бисерима  
Или звијезде поломљених кракова  
И човјек се напрасито осети тако маленим  
Седи на жалу  
И плаче ко дијете  
Без мајке и оца  
Без богова и без звијезда  
Сам  
 
 
 
POTISKIVAWE @IVOTA 

 
Предуго смо сједили на поду зурећи у мапе 
У сва мјеста која смо жељели видјети 
Прије смрти 
 
Од дугог чекања 
Утрнуле су Ријечи у нашим устима. 
 
Хтјели смо да кажемо нешто једно другом 
Нешто лијепо 
Али, заборавили смо шта. 
 
 
 
@IVOT NEMA REPRIZU 

 
Homo homini lupus! - 
Покушаваш то запамтити док идеш према углу 
Да би те суговорници поштовали. 
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Чекаш аутобус, палиш цигарету...  
И презиреш људе око тебе. 
Стављаш руку у џеп, играш се бакреним новчићима 
Стишћеш их у шаци и пружаш руку да 
Чврсто ухватиш жељезну шипку. 
Аутобус личи на конзерву сардина. 
Тешко се угураваш међу стиснуте путнике  
Који путују стојећке. 
 
У страху од џепароша  
Наслањаш торбу о ребра. 
 
Проживјет ћеш тај дан 
Једнак осталим 
Али увечер када опет сједнеш за стол у кафани 
Копкат ће те мисао 
Да ли баш све мора бити овако?! 
Може ли некако другачије?! 
 
 
MAPE ALME KARLIN 

 
Кад човјека гужва самоћа 
Покушава да побјегне од ње 
 
 
Ишла сам од запада на исток 
И назад 
 
Гдје је доспио неко ко кружи око земље 
Ако је земља округла к'о ово брдо?! – питали су 
 
Широм отворених чула 
Упијала сам боје и мирисе 
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Али, с времена на вријеме, опчињена смрћу  
Заборављала бих циљ свог трагања 
Западала у обамрлост аутомата  
Претварала се у хипнотичку камеру 
Која је снимала један за другим 
Те заустављене животе 
 
Прикупљам, биљежим, слажем 
Датотека се распада по шавовима...  
 
Трагала сам за својим двојником- 
Сваки камен преврнула 
Нигдје га нисам пронашла 
Вратила сам се кући поражена 
 
 
 
______________ 
Енеса Махмић, рођена 04.03.1989., добитница је треће 
награде „Мак Диздар 2009“ и друге награде фестивала 
„Поезија Младих Врбас 2015“. Поезија јој је превођена на 
словеначки, талијански и шпански. Уврштена је у анто-
логију женског писма „Grito de mujeres“ (Домини-
канска Република), у зборнике „Рукописи 36“ (Србија), 
„Пером за мир“ (Хрватска), „Фестивал Internazionale – Le 
voci della Poesia“ (Италија), Lacuna (Данска), „Мета-
морфоза“ (Босна и Херцеговина). Објављивала је у часо-
писима: „Бележница“, „Либартес“, Афирматор“ (Србија) 
„Стриптизум“ (БиХ) и порталима klubputnika.org, film.ba 
и novinar.me. У штампи су јој двије књиге: „Фаустова 
кћи“, Едиција првенац у Крагујевцу и  „На мјесту које 
изазива уздах“, Добра књига, Сарајево. Путује 
аутостопом и пише о људима које сретне на путу. 
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ZORAN \URI] 
 
 

DA LI POSTOJI[ 

 
 
Како да заборавим Твоје Очи 
Како да заборавим пчеле твојих очију 
Како да заборавим 
цветове пчела твојих очију 
Како да заборавим поленов прах 
потребан за боју твојих очију 
 
 
Како да заборавим Твоје Усне 
Како да заборавим руже твојих усана 
Како да заборавим 
сокове ружа твојих усана 
Како да заборавим  свежину пролећног ветра 
потребног за боју твојих усана 
 
 
Како да  заборавим Твоју Косу 
Како да заборавим  нити твоје косе 
Како да заборавим 
златне нити твоје косе 
Како да заборавим чаролију изласка сунца 
потребну за боју твоје косе 
 
Како да заборавим Тебе 
Ако не знам 
Да ли постојиш 
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Pri~a 

 
MILOSAV \ALI] 

 
 

@IVOTNI KAMEN 
 
 Nenadova blagorodna zemqa iznad gor{ta~kih 
sela Dubqa i Popine uliva mu neki dah sveobu-
hvatnosti prostranstva, od ~itave wegove post-
ojbine Ukrajine i Zakarpatja, odakle ga je majka u 
prega~ama prenela u Serbiju. No}as je wegov san 
nemiran, u wegovu svest se uvukla neka plahovita 
nesanica koja tera na razmi{qawe pred `ivotom 
koji se kotrqa kao to~ak. Svakog dana je revnosno 
vr{io slu`bu u dubqanskoj crkvi, navikao ove 
gor{take na svakodnevne molitve i priklawawe, a 
nekoliko posledwih dana i no}i kri{om je ulazio 
kroz od{krinuta crkvena vrata, potom ih je za 
sobom ne~ujno zatvarao, kao da se sprema za neku 
veliku poharu i odmetni{tvo. No on je u mra~noj i 
dimom od sve}a zagnojenoj pevnici rasprostirao 
svoj arsenal oru`ja, pu{aka i pi{toqa, ~istio ih 
i podmazivao, municiju bri`qivo ~uvao iza oltara, 
u sanducima od tvrdih hrastovih dasaka i pokrivao 
ih crvenim ~ojanim platnom kojim se ponekad za 
vreme bogoslu`ewa pokrivaju ikone, stolovi i 
dveri. U wemu se dugo sprema oluja, zdru`ena sa ta-
janstvenim pono}nim {kqocawem zatvara~a na 
kratkim pu{kama i kuburama, za odsutno proteri-
vawe turskih vojnika i kuluka koji godinama bespravno 
eksploati{u kamen iz dubqanskih i popinskih 
majdana. 
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 Jo{ ni zora ne bi zabelela nad uskim i 
duguqastim dubqanskim nebom, a Nenad, ukrajinski 
Lavy{ka, zavr{io je svoj celono}ni vojni~ki posao 
pripremawa oru`ja za sebe i nekolicinu svojih 
drugara kamenorezaca za koje je ovaj kamen, wegovo 
klesawe i tesawe, bilo isto {to i hleb. U zoru, 
pred petlove, opet zaci~e crkvena vrata i sve je 
bilo zaravweno, kao na kamewaru gde ravnomerno, 
kao grudi usnulog pastira, di{e dubqanska zemqa u 
~ijim nedrima raste `ivotni kamen. A ujutru, na 
Preobra`ewe, kad se leto i toplo doba godine po-
lako preobra`avaju u zimu i hladno, pred crkvom 
Sv. Petke Paraskeve okupqaju se seqaci, kre~ari i 
kamenoresci iz Dubqa, Popine, Brezovice, [tulca, 
Stublice i drugih okolnih sela na bo`ju molitvu 
koju dr`i Nenad, umoran i pospan, sa zakrvavqenim 
o~ima u dupqama, kao da je cele no}i ratovao a ne 
spavao, kao verni i pokorni bo`ji sluga. Videli su 
ga uvek vernici tako umornog i pospanog, ~udili 
su se a nisu znali {ta mu je. Neki su pomiwali 
wegova no}na bludni~ewa i tajna sastajawa sa Ne-
venom, ~iji je mu` oti{ao na vojnu, samo dva mese-
ca posle svadbe i ven~awa. A bilo je i toga o ~emu 
se {aptalo u ovim zabitim krajevima, u brdima 
kojima je i Bog rekao laku no}. I svaka zora, i 
svaki petlovi zaticali su ga, zajapurenog i 
oblivenog znojem, pod bremenom kratkih pu{aka i 
lanenim xakom koji je natovario preko le|a, i 
prelazio uvek istu putawu od podruma svoje ku}e, 
gde je pu{ke ~istio i odr`avao da ih ne spopadne 
r|a, pa do crkve gde ih je ~uvao u pevnici, u ve-
likim drvenim sanducima u kojima se obi~no 
~uvaju crkveni barjaci, vosak za sve}e i drugi 
crkveni rekviziti koji su bili potrebni da se s 
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vremena na vreme odr`i slu`ba, neko maslo i bde-
nije, osve-{tavawe prilikom ro|ewa, kr{tavawa i 
umirawa. I niko se ne bi tome setio, i niko ne bi 
dozvolio da mu gre{ne misli prostruje `ilama da u 
takvom svetom hramu neko mo`e dr`ati oru`je za 
bunu ili ustanak, pred krstom i svetom, pred 
liturgijom i bledim licima naroda br|anskog koji 
je svakog blagog dana dolazio sa obilatim poklnima 
crkvi i slu{ao promukli bariton popa Nenada iza 
desnih dowih malih dveri. 
 On je pevao, ~esto nemirnim i neujedna~enim 
glasom, pred narodom, podrhtavao mu je s vremena 
na vreme glas, kao da je |avola i Boga dozivao, kao 
da je trenutno ne~im zapla{enim i uznemiren, kao 
da se u nekim dalekim sferama i nimbusima dodiruje 
sa duhovima ili an|elima koji budno ~uvaju ovaj 
zlopa}eni narod, wihove pravedne hri{}anske 
glave i po~iwene grehove. A pop Nenad jednako je 
pevao pobo`ne pesme, prostranom i uvek hladnom 
crkvenom odajom ni{ta se nije ~ulo, samo kapawe 
voska prilikom dogorevawa sve}a, wegov krst je 
mlatarao po vazduhu, krstio wihove izbezumqene 
poglede, o{trim i nervoznim pokretima koji ne 
dolikuje sve{tenom licu, kao da je cepao vazduh, 
kao da se sa nekim nevidqivim silama obra~unao 
iza oevnice, iza wihovih pronicqivih pogleda. 
Pravio je gre{ke i ispade, u re~ima, u namerama, u 
pokretima. Oni su to prime}ivali. 
 - Zaludela ga je Nevena - {aptali su. 
 - Zaqubio se, kako to samo sve{teno lice ume 
- opet se {apatom prenosilo drhtavo sumwi~avo 
zverawe, od uva do uva. 
 A kad bi zavr{io svoje pojawe, bo`ju slu`bu 
pred wima vernicima, proslavio bi, gotovo urne-
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besno, i kazao, umesto: ,,Hvala bra}o po Hristu", 
on bi rekao: ,,Hvala, bra}o po oru`ju", zatim nas-
tavio mirno da ~ita molitvu iz starih crkvenih 
kwiga, da spomiwe mrtve, po obi~aju, i onim redom 
kako su ovde umirali, nekad masovno nekad pojedi-
na~no, nastajali ili ginuli u ratu, a wihovi `ivi 
potomci pla}ali sve{teniku da ih pomiwe svakog 
praznika. 
 A kada se slu`ba zavr{avala, narod je polako 
kuqao iz crkve, pravili su mawe grupe i grupice 
odlaze}i svojim ku}ama s velikim nedoumicama i 
sumwama u ne~iste rabote sve{tenika Nenada, koji 
ih je sve vi{e uznemiravao u wihovim pravednim 
mislima. Nije on bio tako revnosan kao ranije, ni-
je im prilazio tiho i snishodqivo, nije se sa wi-
ma dogovarao o potrebama crkve i sela, kao {to je 
to ranije ~inio, ve} je postajao sve nervozniji u 
op{tewu sa svima. Jutros ih je, posle zavr{ene 
mise, prosto izgurao iz crkve, kao da ih je isterivao, 
da ga ne zateknu u wegovim tajnim poslovima, 
misle}i da od wih sve sakrije, a u stvari sve vi{e 
se odavao. Pri wihovom spremawu za odlazak iz 
crkve, po~eo je da ih obuhvata svojim sna`nim 
{irokim rukama, - mnim je do tada mislio da se 
bije s |avolima a prizivaju}i u pomo} an|ele - a hteo 
je da ka`e: ,,Izlazite polako, moram da po~istim 
odaje", kao {to je nekada govorio, kao {to je uvek 
~inio, kao {to su uvek navikli da bude pitom i 
wihov, on je nesmotreno uzviknuo: ,,Izlazite brzo, 
moram da o~istim oru`je!" 
 Idu}i kratkim i uskim vijugavim stazama od 
crkve prema selu, `ene su ve} po~ele glasno da 
razgovaraju me|u sobom, o tome kako se naglo u svom 
pona{awu promenio wihov nekada qubezni sve{tenik 
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Nenad i pomiwao neke neobi~ne stvari, kao na 
primer ,,bra}a po oru`ju", ,,~i{}ewe oru`ja" i tome 
sli~no. ^udno im je sve to bilo, a jo{ ~udnije im je 
za{to mu se ponekad jezik ne oklizne pa ne spomene 
Nevenu, usred crkve i usred mise. No, neka, spo-
menu}e on i wu, govorile su, mora se on odati, to je 
u prirodi mu{kog roda, a on ina~e vi{e ne misli 
{ta govori i sebe vi{e ne kontroli{e u postupcima. 
 - Da li }emo i to do~ekati - pitali su se. 
 - Bruka }e da pukne. 
 - Oda}e on sebe i Nevenu. 
 - Ne{to mora da se desi, jer qubav ne zna za 
granice - reko{e neke devojke. 
 - Kako je nije sramota, sa sve{tenikom! - 
povika{e.  
 - Za{to sramota? - re~e jedan seqak, - i woj se 
'o}e. Mlada je `ena, a ~ovek je oti{o skoro na vojnu. 
 - U tom grmu ne le`i zec - re~e @ivko ka-
menorezac. - On spomiwe oru`je, zar ne prime}ujete? A 
ja vi|am, zorom, da on prolazi pored na{ih majdana, 
sa nekim xakovima na le|ima. 
 - Ne, nije to - re~e neko. - Sve{tenik ne 
nosi xakove. Ima on svog klisara Miloja. 
 - Da, ali otkako je on po~eo ovako ~udno da 
se pona{a, Miloju ne dozvoqava da iza|e iz ku}e. 
 - Gre{na su vremena do{la - povika{e `ene, 
zabra|ene maramama do grla. 
 Kad se ispe{e na brdo, zastado{e i okrenu{e 
se prema crkvi. Sve{tenik Nenad je zatvorio vrata, a 
u zvonari se klatio visoki Miloje, sa crnim hajdu~kim 
brkovima, vuku}i zvona koja su sna`no odjekivala 
Dubqem, Popinom, Moravom i Serbijom. 
 
(Iz fonda ,,Bagdale") 
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NA VEST O ODLASKU MILOSAVA \ALI]A 
(1944-2015) 

 
 

  
 U svom autoeseju iz 2008. godine \ali} 
pi{e: ,,Potekao sam iz kwi`evnog kruga 
kru{eva~ke ,,Bagdale", koja je objavila i moju prvu 
kwugu pripovedaka ,,Kora zemaqska" daleke 1974. 
godine." Zaista, kad umetnik kao {to je Milosav 
\ali}, pre|e, kako je pisao, ,,u drugi vid postoja-
wa", mi se zagledamo u to krupno delo koje osvetli 
i dobrotu i blagost wegovog autora. Posle jo{ dve 
kwige pripovedaka, zbirke pesama sledi puna 
afirmacija sa romanima: Van svoje qu{ture, 
\avoqi pepeo, Svetlost slike uspomena, Izazov 
prirode, Treperewe du{e, i zavr{ava se izabranim 
i novim pripovetkama ,,Bro{ sa krstom" u izdawu 
,,Bagdale".  
 Milosav \ali} je od kwi`evne kritike 
do~ekan i pozdravqen kao rasni pisac moravskog 
podnebqa. O wegovim kwigama pisali su vode}i 
srpski kriti~ari: Milan Vlaj~i}, Milosav Buca 
Mirkovi}, ^edomir Mirkovi}, Bo`idar Milidra-
govi}, Miodrag Radovi}, Dragan Orlovi}, Predrag 
Proti}, Nikolaj Tim~enko, Risto Trifkovi}, a o 
svakom novom \ali}evom delu, i portretski - Danica 
Andrejevi}, koja je istakla da se ,,u ~arapanskom 
kraju \ali}u ukazuje prozni manovski breg na kome 
se pisac le~i od `ivota". 
 \ali} je stalno tragao za novim umetni~kim 
postupkom. Ve} prvim romanom, a jo{ vi{e u 
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narednim, pokazuje se kao pripoveda~ modernog 
senzibiliteta, kao pisac zavi~ajnog moravskog 
podnebqa okrenutog svetu. Modernost u obradi teme 
sela sa svetskim vidikom kritika je najvi{e na{la 
u romanu ,,\avoqi pepeo", najboqem \ali}evom 
romanu. 
 Milosav \ali} je bio strastven ~italac 
na{ih najboqih pisaca (Bora Stankovi}, Ivo An-
dri}, Crwanski, Vladan Desnica, Dobrica ]osi}) 
i velikih pisaca svetske kwi`evnosti (Tomas 
Man, Kafka, Prust, Fokner, Xojs, Dostojevski), 
kao i u~enik teoreti~ara kwi`evnosti Rolana Bar-
ta i Viktora [klovskog (,,Umetnost kao postu-
pak"). Od Rolana Barta je prihvatio tri jednostav-
na gesta qudske egzistencije i kulture; se}awe, 
prepiska i ~itawe kwiga pomo}u kojih izdu`uje 
vreme i prostor svojih romana od kre~arske zemqe, 
koja se rasprostrla od Ri|ev{tice do Velu}a, 
preko Levi}a, Lopa{a i Kamewa~e do Morave, pa i 
daqe - do Beograda, Petrograda i Rusije, do Be~a i 
Pariza, do detiwstva i prvih qubavi, do smrti i 
posle smrti. 
 

Milo{ Petrovi} 
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Savremena turska proza 

 
 

HALIDE EDIB ADIVAR 
 
 

PO PRVI PUT IZBEGLICA 
 
 

Одломак из дела „Мемоари Халиде 
Едиб”, Њујорк – Лондон, 1926. 

 
 

Мој брод, звао се Ismailie. У кабини друге класе 
која је бројала шест лежајева, једва да су се нашла два 
лежаја. Поново сам била забрађена, и то у врло широку и 
старомодну бурку моје баке а моји синови, били су 
прерушени у изношена одела баштованових синова. 
Тако прерушени, били смо прошверцовани захваљујући 
госпођици Прим и једном службенику руског конзулата. 
Анархија која је владала у граду, учинила је да полиција 
буде неопрезна, тако да ми се чини да није било 
онолико тешко колико смо ми мислили да ће бити. 
Госпођица Прим ми је дала шивену торбу коју је за 
мене сама направила а која је садржала разне врсте 
прибора за шивење. Никада у свом дотадашњем животу 
нисам примила кориснији поклон. Чарапе и блузе које 
сам захваљујући њеном садржају закрпила, не могу се 
ни набројати. И даље је чувам, с пуно пажње. Такође, 
и једна велика кутија, прошверцована је у потпалубље. 
Ја сам могла да понесем само један нарамак који би 
био у складу са сталежом коме је, према мојој одећи, 
изгледало да припадам а који не би изазивао никакву 
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сумњу. Салих Зеки-бег1 ми је предао писмо једног 
јерменског професора које је упућено неким јерменским 
револуционарима у Александрији. Потом је брод испло-
вио. Села сам на свој лежај, дечаци су се привили уз мене. 
Било је мрачно и смрдљиво, свуд је био нагомилани 
сумњиви пртљаг. Дуго времена нисам размишљала ни 
о чему другом сем о садашењем тренутку. Са два мала 
детета и мало новца, била сам бачена у непознато, 
остављајући за собом свој народ, на милост и немилост. 
Али, такође не могу ни да порекнем да се осетио известан 
осећај олакшања. Више нећу морати да се суочавам са 
могућношћу да ме растргну на комаде и то пред мојом 
рођеном дечицом. Нема те силе да се деси да моји 
малени буду прегажени од стране разуларене истанбулске 
руље. У кабини је убрзо постало мрачно, и пре него што 
је светло било упаљено, једна пуначка женска прилика, 
стала је на врата кабине и на енглеском језику, што 
промрмљавши себи у браду, што се мени обративши, 
рекла: „Какав је то црни смотуљак?”Тај црни смотуљак 
сам била ја. Склонила сам вео и скинула мрежицу с 
бурке. Осећала сам се много пријатније због љупкости 
у том гласу. Рекох: „Добро вече”. 

Сећам се радости на њеном лицу када је сазнала 
да говорим енглески језик. Када се светло упалило, на 
моје изненађење, видела сам да је моја пријатељица 
била америчка црнкиња, округлог лица боје чоколаде, 
најљупкијег могућег, и врло модерне одеће. Оно што 
је она видела је фигура жене која седи с прекрштеним 
ногама на доњем лежају, са савијеном главом како би 
избегла да се удари у врх горњег лежаја. Мора да сам 
изгледала као утвара с гробља, након мука проживљених 
претходне недеље. Помишљајући да ће ми као жени 
                                       
1 Први супруг Халиде Едиб Адивар – (Прим. прев.) 
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избеглици, дуга коса само сметати, скратила сам косу, 
и управо је моја кратка коса, побудила њену пажњу. 
Клекла је испред мог лежаја, знатижељно ме погледала и 
рекла: „О, иста си Сузи! Она исто тако изледа, исто 
мршаво лице, исте очи, иста коса. Сузи је моја ћерка, 
али је она беле пути. Њен отац је Француз.” Ово изговори 
с поносом. 

Након неких личних детаља везаних за Сузиног 
оца и Сузине беле пути, она своје буцкасте руке обави 
око мене и поче ме љубити у образ, изнова и изнова. У 
десет минута, сазнала сам све о њој. Била је „уметница” 
на неком месту у Пери2 које се зове „Cataculum”, веро-
ватно неки ноћни бар. Много тога заборавим али то 
смешно име нећу никада заборавити. Ужаси револуције 
су је отерали. Рекла ми је да јој је пропао профитабилни 
уговор и да је избегла из Цариграда. У Америци је имала 
шеснаестогодишњу ћерку, која је, према њеном опису, 
личила на мене. Осим топлине и срдачности коју је пока-
зивала тако што ме је непрестано грлила, била је 
заљубљена у још једног Француза, мисје Никола. Бојим 
се да је Сузин отац одавно умро, а овај човек ју је запросио. 
Имала је 32 године, та фина и паметна обојена жена, 
жена сцене, која беше исто онолико весела колико и 
кокетна. Имала је боју коже Реше3 и добро срце Неврес 
Баџи4, али је њен мирис био другачији од њиховог 
мириса, јер је употребљавала француске парфеме, оне 
најинтензивније, који су тако, мешајући се с непријатним 
                                       
2 Грчки назив за Бејоглу, кварт у европском делу Истанбула. 
(Прим. прев.) 
3 Народ у Нигерији. Црнкиња, дадиља синова Халиде Едиб.  
(Прим. прев.) 
4 У својој књизи „Мемоари Халиде Едиб, у другом поглављу, 
књижевница помиње Неврес Баџи описујући је као „црна робиња 
моје баке која се удала у Истанбулу”. (Прим. прев.) 
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мирисима из кабине, добијали на неком чудном квалитету. 
Прљаво и загушљиво место, засијало је људском 
топлином и радошћу. Дечаци су се смејали и љубили 
је, опходећи се према њој с љубављу, али и у помало 
себичном маниру својственом дечацима који имају 
црнкињу за дадиљу. Реше је имала обичај да се постави 
надобудно, успевајући да учини да је малишани поштују, 
док је ова, упркос својој модерној одећи, прстењу, минђу-
шама, размазила дечаке, трчећи за њима и играјући се 
попут девојчице. Следећег дана се смртно заљубила у 
главног конобара, али упркос томе, није запоставила 
дечаке, већ их је сваког дана изводила на палубу. 

Била је потребна вечност да се сунце промоли 
кроз ту кабину. Спавање није било могуће, због хркања 
и несносног мириса, али чим су се промолили први зраци 
сунца, обојена дама је устала. Своју јутарњу тоалету, запо-
чела је песмом у полу патетичном, полу хумористичном 
тону, својственом њеној раси. Употребила је велику 
количину колоњске воде, која је бар била препознатљива. 
Напудерисана и нарумењена, приближила се мом лежају 
и поново почела да ми прича о Сузи, о одласку код 
мисје Никола, на шаљив начин имитирајући француске 
шале и то америчким црначким акцентом. На крају ми 
је помогла да обучем дечаке што није био лак задатак 
у оној скученој смрдљивој рупи. 

Пут до Александрије, трајао је пет дана. Како су 
дани пролазили, све сам више постајала свесна њене 
вулгарности и питала се шта би људи помислили када 
би ме видели с барском забављачицом из Катакулума. 
Четвртог дана, случајно сам је два пута видела како се 
љуби са главним конобаром Италијаном, што ме није 
само шокирало већ је постало разлог због ког сам 
помало почела да је избегавам. 
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Јермени који су добили телеграм од професора 
из Цариграда, дошли су на брод да ме сачекају а потом 
ме одвели у хотел Mohammed Ali Place, чија је власница 
мадам Бонард, Францускиња по мајци. Шиноркијан, 
један од Јермена чијег се имена добро сећам, имао је 
префињен став џентлмена из танзиматског периода, 
који је оставио трага на све етничке елементе царства. 
Он је напустио Турску услед јерменског конфликта, за 
време владавине султана Абдулхамида и никад се 
више није вратио. Каква год била његова осећања, он 
је имао беспрекорно понашање турског џентлмена које 
ме је умирило и утешило.  

На тргу испред мог хотела, улични свирачи 
понављали су једну исту мелодију коју и сад чујем. 
Италијанске девојчице с белим или шареним марамама на 
глави, певале су и скупљале новац у малу чинију. Арапи, 
у свиленим туникама, сјајним ципелама, и огромним 
златним ланцима преко својих огртача, чврстим фесовима 
и кићанком на једну страну, испунили су то место. Неки 
су седели на клупама а неки се шетали горе-доле. С 
десне стране мог прозора, пружала се Европска улица 
а с леве је азурно море купало обале. Како се приближа-
вала ноћ, бука је достизала свој врхунац. Колорит и бука 
Египта, толико различити од Турске, измешана маса 
људи са својим живахним расположењем и непрекидном 
гестикулацијом, ганули су ме на врло чудан начин. 

Након претходних напорних недеља у Цариграду, 
дечаке је очарало ново место. И да моје посете америчком 
конзулату где сам очекивала да примим писма од куће 
нису биле безуспешне, нова атмосфера би ме учинила 
веома срећном. 
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Арапски који сам ја учила из књига, није ми много 
помогао а нико није говорио енглески језик, међутим, 
убрзо сам, на своје велико изненађење, открила да се у 
Александрији највише говори грчки језик. У граду је 
владала епидемија шарлаха и крављих богиња, с великом 
стопом смртности код деце. Петог дана од мог доласка 
у Египат, док сам пресвлачила Хасана, приметила сам 
да гори, а кад сам га мало боље прегледала, уочила 
сам црвене тачкице по његовом телу због којих сам се 
успаничила. Грчки или италијански доктор из хотела, 
рекао ми је да је у питању шарлах (касније се испоставило 
да су богиње) и да Хасана морам да одведем у болницу. 
Сећам се да сам седела на столици и тупаво зурила у 
њега, као да ми је лупио шамар. Мој очај мора да је 
дирнуо овог старијег човека па је са сажаљењем које се 
огледало на његовом буцкастом лицу, рекао: „Кориму5, 
нећу никоме рећи. Никоме не допуштај да уђе у собу а 
другог дечака држи подаље од кревета оболелог. Рећи 
ћу да је у питању грип.” 

Како је страшно бити одвојен од својих! Притом, 
ту је и тај љубазни старији човек који је учинио нешто 
због чега би, уколио би се то сазнало, могао бити кажњен. 

Провела сам ужасну недељу, испуњену стрепњом. 
Како се нисам чула са својима, бојала сам се да потрошим 
новац, тако да сам свакодневно, сама прала веш. Питала 
сам се да ли су сви моји побијени и колико још дуго ћемо, 
моја деца и ја, моћи да живимо са ово мало новца које 
сам понела са собом. Неспретно сам прала, гулећи кожу 
с руку, дубоко се замишљајући. Али Ајатолах се подизао 
на врхове прстију, да би окачио веш на пречаге 
                                       
5 Кћери моја (грч. кόρη μου) – Прим. прев. 
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кревета и пењао се на столицу како би сложио ствари 
у ормар. Како се његово малено тело кретало по соби, 
ја нисам скидала поглед с његових крупних очију. 
Осетила сам чудан осећај зависности о њега. Свакога 
дана, бар на кратко, изводила сам га на свеж ваздух 
али, он ми је стално вукао руку, желећи да се врати код 
болесног брата. Имао је обичај да седне на столицу и 
да с удаљености прича приче свом брату. 

Када се Хасан опоравио, отишла сам до конзулата, 
надајући се да су стигла писма. Није било ни једног. Док 
ме је секретар пратио до врата, црна дама из Катакулума, 
ушла је у собу с неким белцем. Да ли због присуства тог 
човека, да ли због претераног руменила на њеним обра-
зима или због мог буржуаског духа тих дана, не могу 
да кажем, али знам да сам изашла из собе без икаквог 
поздрава. Њен зачуђен и запрепашћен поглед који ме 
је прострелио, као да је говорио: „Не тако јадно илити 
хвала на људскости!” Пре него што сам изашла на улицу, 
пожелела сам да потрчим назад и исправим онај кукавички 
осећај који је учинио да поступим онако како сам 
поступила. Знала сам да ће то бити срамота коју ћу 
дуго памтити. Али, ипак, нисам се вратила. Сећање на 
то ме и даље прогони и боли. Три недеље након тога, 
добила сам писмо од куће. Била сам толико очајна да 
сам позвала Салих Зеки-бега, и рекавши му за Хасанову 
болест, замолила га да одмах дође у Египат. 

Он је стигао око 1. маја, али до тада, иако је и 
даље лежао у кревету, Хасан више није био у опасности а 
Али није добио богиње. Салих Зеки-бег је донео писмо 
из Цариграда. Македонска војска, под командом Махмуд 
Шевкет-паше, марширала је ка Цариграду и ступила на 
његово тло. Било је мањих сукоба између македонске 
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и султанове војске. Абдулхамид, био је свргнут с престола 
а на престо је дошао Махмуд V. Абдулхамид је протеран 
у Солун. Нова влада, састављена је углавном од старих 
кадрова. Хусејин Хилми Паша, постао је премијер. Талат 
и Џавид-бег, били су први унионисти који су ушли у 
владу, један као министар унутрашњих послова а други 
као министар финансија. Уведено је ванредно стање, 
спроведена су многа погубљења а отпор угушен у крви. 

У међувремену, ја сам примила писмо од госпо-
ђице Изабел Фрај која ме је позвала да дођем у Енглеску а 
Салих Зеки-бег ме је наговарао да прихватим позив. 
Иако сам била заинтересована за Енглеску, нисам могла 
себи да допустим да се одвојим од синова, а сама идеја 
да за Енглеску путујем сама, прилично ме је плашила. 

Салих Зеки-бег ме није само наговарао да прихва-
тим позив већ је у потпуности на себе преузео одговорност 
да у мом одсуству води рачуна о дечацима. Тако да сам, 
након што сам провела две пријатне недеље у разгледању 
и навикавању да носим шешир, из Египта потпуна сама 
наставила за Енглеску. Укрцала сам се у Порт Саиду, 
право за Тилбури. 

Када би требало да говорим о детаљима свог 
путовања, чак би ми се и турска девојчица од дванаест 
година, смејала. Била сам крајње оптерећена бедом и 
бојажљивошћу. Пут је некако и приведен крају и ја сам 
сигурно стигла до обала Енглеске. Дражесна кућица госпо-
ђице Фрај у улици Мерилебон стрит, издвојила се као први 
интиман утисак. Припремила је испуњен и занимљив 
програм за Туркињу која до тада није имала искуство 
јавног појављивања.  
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Говорићу само о утисцима која су се током те 
посете издвојили као најпријатнији. Један од утисака 
је сцена када ми је на сеоском имању госпођице Фрај у 
Хемпдену, господин Мејсфилд читао Помпеју. Тада 
још увек није била објављена, нити сам је ја од тада 
читала, али ме је веома импресионирала. Још један утисак 
био је када је господин Дилон причао о покрету Ирска 
аутономија. Имала сам прилике да слушам његову 
дискусију на Кембриџу, захваљујући љубазности профе-
сорке госпођице Браун која ме је тамо одвела. Искреност 
и лични шарм старијег човека, на чудан начин су ме 
узбудили. Сећам се да сам се нагнула преко ограде 
галерије како бих сакрила сузе. Толико дубоко сам 
била дирнута да сам свуда јавно признала како је то био 
најдирљивији говор који је за последицу имао то што 
ме је покренуо на пут национализма. Британски парла-
мент, био је следећа ствар која ме је надахнула и побудила 
скоро узвишена осећања. Као најстарији парламент, за 
нас, био је симбол наше крваве борбе и залагања за 
представничку владу. 

Господин Невинсон је вероватно последња али 
и најснажнија фигура која ми је остала у сећању. Он ме 
је импресионирао као  један од ретких истинских иде-
алиста које сам срела у свом животу. Ниједна филозофија 
није усамљенија нити принцип толико непродуктиван 
као идеализам из личног и материјалног погледа на 
свет. Ја сам, нажалост, научила да преиспитујем личне 
мотиве сваког ко изрази уверење за одређеним идеалом 
или принципом, али никад нисам преиспитивала 
уверења господина Невинсона. 

У октобру, вратила сам се у Турску. 
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_______________ 
Халиде Едиб Адивар, турска књижевница и феминисткиња, 

те националиста и лидер борбе за права жена, рођена је 1884. 
године у Истанбулу (Османском царство). Одрастала је у имућној 
породици чији је дом био стециште културне и интелктуалне 
елите тога доба. Како јој је отац био секретар на двору султана 
Абдулхамида, Халиде је своје образовање стекла захваљујући 
приватним професорима који су је упознали с европском и 
османском литературом, те религијом, филозофијом. Осим часова 
клавира, узимала је и часове енглеског, француског и арапског 
језика, док је грчки језик научила од својих комшија Грка, али и у 
грчкој школи коју је накратко похађала. Такође, похађала је и 
Амерички колеџ за девојке на коме је дипломирала 1901. године. 
Након завршеног колеџа, Халиде се удала за професора математике 
Салих Зеки-бега с којим је имала два сина. Убрзо је и сама почела 
да ради у области образовања. Била је ангажована на реформи 
женских школа у Цариграду. Радила је и као професор књижевности 
на универзитету у Истанбулу. Након удаје за др Аднана Адивара, 
Халиде се окреће Турском националистичком покрету у коме је 
била врло активан учесник. Један је од оснивача новинске агенције 
Анадолија (заједно с новинаром Јунусом Надијом). 

Објавила је десетак романа, од којих већина говори о 
борби жена за бољи положај у друштву. Међу најуспелијим је 
свакако, роман који је српским читаоцима познат под насловом 
Рабија (у оригиналу Sinekli bakkal).  

Халиде Едиб Адивар, умрла је 1964. године у Истанбулу 
где је и сахрањена. 

 
Превод с енглеског, белешка 
и коментари – Ана Стјеља 

 



 45

 
 
 

FRENK KERMOD 
 
 

SVET BEZ SVR[ETKA I PO^ETKA 
 
 

Istina je, dakle, da je ~ovek o~i{}en  
samo ,,po~etkom", ali je taj ,,po~etak"  

razli~ito uziman od qudi. 
Sv. Avgustin 

 
Qudske generacije teku na plimi  

Vremena, ali ostavqaju svoje sudbinom  
data svojstva za uvek da postoje. 

Blejk 
 
 Vredno je zapamtiti da je uspon onoga {to zo-
vemo kwi`evna fikcija pao u vreme kada je ,,otkri-
vena" autentizovana procena po~etka po~ela da gubi 
svoj autoritet. Po{to promene u stvarima kao {to 
jesu mewaju i po~etke da bi ih u~inili prikladnim, 
po~eci gube svoju mitsku krutost. Istina, postoje 
moderni poku{aji da se ova krutost povrati. Ali, 
sve u svemu, postoji korelacija izme|y istan~anosti 
i raznovrsnosti u na{im fikcijama, i udaqenost i 
sumwa u vezi sa krajevima i poreklima. Postoji nu`an 
odnos izme|u fikcija pomo}u kojih mi ure|ujemo na{ 
svet i sve ve}e slo`enosti onoga {to smatramo da 
je ,,stvarna" istorija toga sveta.  
 Predla`em da u ovom predstavqawu postavim 
neka pitawa u vezi sa jednim ranim i vrlo za-
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nimqivim primerom ovog odnosa. Postojalo je dugo 
utana~eno mi{qewe da je po~etak bio onakav kako 
ga je Genesis opisala, i da kraj ima da bude nejasno 
predo~en u Otkrovewu. Ali {ta ako se u ovo moglo 
da posumwa? Pretpostavimo da se razum pokazao spo-
sobnim da stvar sasvim druga~ije oceni, da dâ pro-
cenu sasvim opre~nu veri? U vezi sa dokazima u ovim 
predavawima, u toliko koliko ih ima, mogli biste 
da o~ekujete dva razvoja: trebalo bi da se ra|aju fikci-
je sklada izme|u starih i novih obja{wewa; i tre-
balo bi da ima posledi~nih promena u fiktivnim 
ocenama sveta. Naravno, ja vas ne bih optere}ivao 
svim tim da nisam mislio da su se takvi razvoji 
dogodili. 
 Promene na koje ukazujem dolaze sa novim ta-
lasom gr~kog uticaja na hri{}ansku filozofiju. 
Stvarawe prilago|ewa gr~ke i jevrejske misli stara je 
pri~a, i pri tome je i pri~a o fikcijama saglasnosti - 
nu`no, kao {to Ber|ajev ka`e, jer za Grke svet be{e 
kosmos, a za Jevreje istorija. Ali ovo je za mene su-
vi{e velika rasprava u istoriji ideja da bih se wome 
bavio. Ja }u ovo ipak da u~inim preko moje jedine 
ilustracije, i govori}u o tome {ta se desilo u trina-
estom veku kada su se hri{}anski filosofi uhvatili 
u ko{tac sa mi{qewem aristotelovaca da ni{ta ne 
mo`e da proizi|e ni iz ~ega - ex nihilio nihil fit - tako 
da se moralo da misli da je svet ve~an. 
 Po Bibliji, svet je na~iwen ni iz ~ega. Za 
aristotelovce, me|utim, on je ve~an, bez po~etka i 
kraja. Da bi se Aristotelovi dokazi ispitali ne-
pristrasno, trebalo bi se pona{ati kao da Biblija 
nije bila u pravu. I to je bilo u~iweno. Ponovno 
otkri}e Aristotela u trinaestom veku je odvelo do 
otkrivawa dvostruke istine. Potrebna je velika doza 
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ve{tine da se uradi ono {to su izvesni filosofi 
onda u~inili, naime, da se sa energijom sprovedu 
racionalna isle|ewa ~iju je vrednost trebalo ospo-
ravati. Naravno, ve~nost sveta je bila vi{e nego 
pitawe u~enih igara. Ona je dovela u pitawe sve {to 
je moglo da se ~ini pohabanim i naizgled nepri-
hvatqivim u uobi~ajenim procenama vremenske struk-
ture sveta, u odnosu vremena i ve~nosti (svakako ne-
~isto i neskladno ako se uporedi sa neoplatonskom 
verzijom), u odnosu neba i pakla. 
 Sv. Avgustin je, rade}i mnogo ranije na istom 
problemu, do{ao do bezobli~ne materije, posredne 
izme|u ni~ega i ne~ega, a iz ~ega je svet bio napravqen. 
Ona je naravno bila stvarana ni iz ~ega. Bezobli~na, 
posedovala je potencijalnost oblika, wena oskudica 
je wena sposobnost da primi oblik. On izjedna~uje 
tu sposobnost sa promenqivo{}u; stvarawe je po wemu 
pojam neodvojiv od pojma promenqivosti, ~iji je na~in 
vreme. ,,Prvobitni razlozi" su potencionalnosti 
koje treba da se aktuelizuju u vremenu. Te prvobitne 
forme su bile kasnije razlikovane, od strane Bas-
cuisa, od Platonovih formi, ~ije su one bile slike, 
ali u vremenu i materiji, ne u ve~nosti i bo`jem umu; 
u onome {to je on zvao nunc movens a ne nunc stans, gde 
sve poseduje savr{eno bi}e a ne potencionalnost. 
Tako mi imamo stvarawe ~iji zakon vezan za forme 
jeste zakon promene i sukcesije, i Stvaraoca ~ije 
su carstvo i forma nepromenqivi i nesukcesivni. 
 Op{irno re~eno, ovo eksnihilisti~ko ob-
ja{wewe se odr`alo do trinaestog veka kada su Ari-
stotel i wegovi arapski komentatori bili ponovo 
konsultovani. Negde oko 1270, kada je ono sa mnogim 
drugim filosofijama bilo osu|ivano, ve~nost sveta i 
osporavawe li~ne besmrtnosti, koja je i{la uz wu, 
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bejahu dobro poznati. Pripisana osobito Averoesu, 
Albertus Magnus je verovao da averoisti~ka pozi-
cija mo`e da bude osporena putem razuma, ali wegov 
u~enak Sv. Tomas nije; on je mislio da razum ne mo`e 
da doka`e ni stvarawe ex nihilio niti ve~ni svet; on 
je to mislio govore}i da prvo moramo da verujemo ne 
zbog bilo kakvog racionalnog dokaza, ve} jednostavno 
zbog otkrovewa. On je tako spasao onoliko iz Aristo-
tela koliko je bilo dosledno otkrovewu, odre|uju}i 
materiju kao ~istu potencionalnost, ~istu oskudicu, 
kojoj se forma nametnula u vidu kowa, bube ili ~oveka. 
Ono {to ,,proizilazi” iz ,,potencijalnosti mate-
rije" beskona~no je raznovrsno. Qudi, kao sve dru-
go, imaju jedan oblik; ali to je supstanca i mo`e da 
postoji nezavisno od materije; tako besmrtnost du{e 
biva spasena od napada Averoesa. Toma Akvinski je 
na taj na~in spasao hri{}anska porekla ali je zamenio 
avgustinsku procenu prvobitne materije aristote-
lovskom. Bilo mu je tako|e potrebno novo racionalno 
obja{wewe an|ela. An|eli ne mogu da budu ~ista 
bi}a jer se tako ne bi razlikovali od Boga; tako moraju 
ili da poseduju materijalnost, ili da bude neka 
tre}a vrsta, ni materija sa svojom potencionalno{}u 
niti ~ist akt, ve} nematerijalni ali sa potencional-
no{}u. Sv. Toma je odlu~io da je potowe bilo pravi 
izbor. Wegovi su an|eli, mada nepromenqivi u od-
nosu na supstancu, sposobni da se mewaju dejstvom 
voqe i intelekta. Tako su i odvojeni od telesnog 
stvarawa, koje se odlikuje razlikom izme|u materije 
i oblika, a tako|e razlikom od Boga. Oni su, na taj 
na~in, niti ve~ni niti vreme{ni. Tako se iz ovog 
dokaza - koji je u krajwoj liniji dokaz o poreklu - 
razvilo tre}e trajawe izme|u ve~nosti i vremena. 
Drugim re~ima, an|eli moraju da budu ,,jednostavni" 
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ali ne tako ,,jednostavni" kao bog. Mo`da odgovor 
treba tra`iti u tome da su posedovali jedan materi-
jalni element. Sv. Bonaventura je tako mislio, i da 
imenujem teoreti~ara sa kojima je ve}ina nas upoznata, 
isto je mislio i Milton. Danas su op{te poznati 
filosofski i poetski problemi koje mu je ovo 
nametnulo. Ali Toma Akvinski je mislio druga~ije, 
kao {to sam rekao, i tako je morao da izmisli taj 
tre}i red trajawa, razli~it od vremena i ve~nosti. 
Po{to je imao potrebu da mu da ime, on je pris-
vojio re~ koju je ~uo od Alberta Velikog, izgleda da 
ju je i Albert preuzeo od Avgustina. Bilo kako bi-
lo, Sv. Toma je taj tre}i red zvao aevum. 
 Aevum, treba dodati, nije ni u kom slu~aju jedina 
vremenska fikcija te vrste. Qudima se u~inilo sasvim 
obi~nim da prvo izmisle drugu vrstu vremena, kas-
nije mo`da istan~ano i nazvano ve~nost, i nije bi-
lo ni{ta neobi~no ovome dodati tre}u, kao {to je 
Toma Akvinski u~inio; postoje moderni primeri u 
Uspenskom i X. B. Pristliju. Ipak, fikcija Sv. Tome 
je osobito zanimqiva i produktivna. 
 Pre|a{wa apsolutna razlika izme|u vremena 
i ve~nosti u hri{}anskoj misli - nunc movens sa we-
govim po~etkom i krajem i nunc stans, savr{enog pose-
dovawa beskona~nog `ivota - dobija tre}i sredi{wi 
red zasnovan na ovoj posebnoj (ni tu ni tamo) pozi-
ciji an|ela. Ali kao i princip komplementarnosti, 
ova fikcija saglasnosti se ubrzo pakazala korisnom 
izvan svog neposrednog konteksta, an|ologije. Bila 
je humanizirana zato {to je slu`ila kao sredstvo 
govora o izvesnim vidovima qudskog iskustva. Neki 
put je pomagala pri razmi{qawu o smislu koji qudi 
imaju u vezi sa svojim u~e{}em u nekom ure|ewu 
trajawa koje je druk~ije od nunc movens - u vezi sa svo-
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jom sposobno{}u, takore}i, da u~ine sve ono {to 
an|eli mogu. Takvi su trenuci koje Avgustin zove 
trenuci du{evne pa`we; u mawem opsegu, to su 
trenuci onoga {to psiholozi zovu ,,vremenska in-
tegracija". Kada je Avgustin recitovao svoj psalm, 
on je u wemu na{ao figuru za imaginaciju pro{losti, 
sada{a{wosti i budu}nosti koja probija sukcesivno 
vreme. Otkrio je ono {to se danas pogre{no zove 
,,prostorna forma". On je predvideo ono {to sada 
znamo o odnosu izme|u kwiga i Sv. Tominog tre}eg 
vremenskog ure|ewa trajawa jer u vrsti vremena 
poznatog iz kwiga svaki trenutak ima beskrajne 
perspektive stvarnosti. Mi ose}amo, prema re~ima 
Tomasa Mana, da ,,u wihovim po~ecima postoje wi-
hova sredina i wihov kraj, wihova pro{lost plavi 
sada{wost tako da je i najekstremnija pa`wa u vezi 
sa sada{wim vremenom preplavqena interesovawem 
za budu}nost". Pojam aevum omogu}ava na~in govora 
o toj nesvakida{woj vrsti trajawa - niti vremenskog, 
niti ve~nog, ve} kako je Akvinski rekao, trajawa 
koje u~estvuje i u vremenskom i u ve~nom. Ono se 
ukida i ne oprostoruje vreme; ono koegzistira sa 
vremenom, i predstavqa na~in na koji stvari mogu 
da budu neprestane a da ne budu ve~ne. 
 Videli smo da je pojam aevum izrastao iz po-
trebe da se odgovori na neke specifi~ne averoisti~ke 
doktrine u vezi sa poreklima. Ali se uskoro poka-
zalo da ovo nudim inter aeternitatem et tempus be{e upo-
trebqavan od qudi. Ono sadr`i bi}a (an|ele) slo-
bodna da biraju, i sa nepromenqivom supstancijom, 
u svetu koji je odre|en u drugom smislu. I mada su 
ova bi}a izvan vremena, wihovu ~inovi poseduju jedno 
pre i jedno posle. Aevum, mo`e se re}i, jeste vremensko 
ure|ewe romana. Karakteri u romanima su nezavisni 



 51

od vremena i sukcesije, ali mogu i obi~no izgleda 
da deluju u vremenu i sukcesiji; aevum koegzistira 
sa vremenskim trenucima u trenutku doga|awa, bu-
du}i, kako se to ka`e, kao {tap u reci. Brabant je 
verovao da je Bergson nasledio pojam preko Spino-
zinog duratio, a ako je ovo ta~no, postoji istorijska 
veza izme|u aevuma i Marsela Prusta; daqe, da durée 
réelle je po meni stvarni smisao moderne ,,prostorne 
forme", koja je figura aevuma. 
 Re~ aevum je bila pristupa~na skolasti~arima 
jer je u Vulgati prevod gr~kog aion bio saeculum. Ovde 
je iza{la upotreba pravog latinskog ekvivalenta, 
aevum, za novi paradoks vremena. Izgleda da je od-
lika re~i koje se odnose na vreme da su neprestano 
prilago|avane novim qudskim upotrebama. Aion je 
bila upotrebqavana od gnosti~ara u zna~aju: vreme 
sveta nastajawa. Onda, videli smo, postoji i vreme 
an|ela, a onda vreme qudi u izvesnim polo`ajima 
pokazivawa pa`we, a naro~ito na~in izvesnih qudskih 
pristupa neprestanosti. Politi~ku i pravnu upo-
trebu pojma izu~avao je Ernst Kantorovic. Impera-
tor poseduje izvesnu vrstu neprestanosti, wegov oreol 
ozna~ava parennitas Davidivog carstva. Wegova pri-
rodno telo je podlo`no vremenu, ali wegova dignitas 
postoji neprekidno u aevumu. U ovom smislu impe-
rator ili kraq ,,nikada ne umire"; Rim nikada ne 
umire, ve} stvara Vizantiju ili Moskvu; maiestas populi 
romani nastavqa da traje u narodima Evrope. U~ewe 
o kraqeva dva tela, ka`e Kantorovic, ,,prikrilo je 
problem kontinuiteta" koji se ispoqio prihvatawem 
Aristotelovo Averaesovog u~ewa o ve~nom svetu na 
Zapadu. Problemi kontinuiteta su istovremeno zainte-
resovali pravnike; prema Kantorovicu ,,de{avala 
se neka ozbiqna promena unutar carstva Vremena, i 
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u ~ovekovom odnosu preme Vremenu". Boqe re~eno, 
novo konceptualno sredstvo je olak{alo ~ovekove 
kretawe i kontrolu tog podru~ja mi{qewa. Ako svet 
nije ve~an - a teza je bila osu|ena vi{e puta - postojala 
je ipak sasvim vidqiva vrsta besmrtnosti, nepre-
kidnosti, u izvesnim oblicima qudskog `ivota. 
Fikcija koja je dala an|elima trajawe, a kasnije pla-
tonskim idejama, za koje se tako|e mislilo da po~ivaju 
u aevumu, postala je prisna mnogima i upotrebqena 
radi izmirewa nekih nepovezanih posmatrawa u ve-
zi sa qudskim `ivotima. [ta da se ka`e o vremenu 
koje je sa~uvavalo, nasuprot onom koje je uni{tavalo? 
 Aristotel je u De anima govorio o ~ovekovom 
ve~nom bitisawu unutar cikla `ivota a u svom De 
generatione ciklus generacija zvao je nekom vrstom 
syrogata za ve~nost (,,ve~no na na~in koji je prema 
woj otvoren"). 
 Zapamtiv{i ovu Aristotelovu ideju, bilo je 
tako|e mogu}e da se vidi kako su qudski i, naravno, 
`ivotiwski `ivot, shva}eni kao jedno geneti~ko 
svojstvo, tako|e nastanili taj poredak. Tako je bila 
izmi{qena slika beskona~nosti dosledna jednom 
vremenskom kraju. Istorijski doga|aji su neprekid-
nosti koje izazivaju i jednostavnost i kraj. Qudsko 
dru{tvo je tako na sebe uzelo neke an|eoske odlike. 
U pravu su, na primer, korporacije postale ,,besmrtne 
vrste"; i sami pravnici su primetili da je postojala 
,,sli~nost izme|u wihovih apstrakcija i an|eoskih 
bi}a". Imperator, narod, legalne korporacije, kraq, 
nikada ne bi umirali, jer svako od wih je bio persona 
mystica, jedna li~nost u neprekidnosti; a ceo ciklus 
stvorenog `ivota, sa wegovom neprekidno{}u spe-
cifi~nih oblika, posedovao je istu vrstu ve~nosti 
unutar kona~nog sveta. Stara Platonova razlika iz-
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me|u athanasia i aei sinai, besmrtnost i biti za uvek 
dobila je nov oblik; qudi mogu da imaju prvu, ali 
ne i drugu, stvarno ve~nu odliku, slo`i}ete se da je 
ta vrsta fikcije bila podlo`na odr`avawu u kwi-
`evnosti. Ona olak{ava razli~it, fleksibilniji 
stav prema `ivotu onako kako izgleda kada posmat-
rate celu sliku za va{eg mesta u sred sredine. Hteo 
bih da sada pogledamo na dokazni materijal da je 
fikcija aevuma zaista imala taj efekat. Prvo dola-
zi filosofski pesnik - neko ko razmi{qa kroz po-
eziju o samom problemu, o problemu neprekidnosti 
stvarawa i qudskog `ivota; a potom drugi pesnik 
koji }e mi pomo}i da ilustrujem efekat teorije a ne 
wenu su{tinu. 
 Pesnik {esnaestog veka, naro~ito onaj koji 
je znao da mora da bude radoznao i univerzalan kao 
nau~nik, imao bi obi~no pojma, mo`da ne usko filo-
zofskog, o poreklu sveta i wegovom svr{etku, o odva-
jawu forme od materije, i o odnosu takvih formi 
prema vi{im formama koje su model sveta i ~ije je 
bi}e u bo`jem umu. On je lako mogao da bude pesnik koji 
umuje nad tim velikim komplementarnim suprot-
nostima: zemaqskim i nebeskim gradovima, jedinstvom 
i mno{tvom, svetlo{}u i tamom, pravedno{}u i prav-
dom, kontinuitetom - trijumfalno izra`enim u we-
govoj sopstvenoj Kraqici - i svr{etkom - tu`no ispo-
qenim u wegovoj Imperatorki. 
 Kao Sv. Avgustin, i on }e videti u promeni 
uslov za sve stvorene stvari {to su uvu~ene u vreme. 
Vreme }e, on zna, morati da ima kraj - mo`da i uskoro, 
prema nekim znacima. Ipak, postoji i drugi dokazni 
materijal koji navodi da ne}e biti tako. U svakom 
slu~aju, ~inilo mu se da wegova pesma delimice 
treba da po~iva na nekom poetskom uop{tewu - nekoj 



 54

fikciji - koji izmiruje te krajnosti, i poma`e da 
se osmisle eti~ke, politi~ke, pravne i druge, ne-
saglasnosti, a koje u svojoj potpunosti ono mora da 
sadr`i. 
 Ovo bi bila, otprilike, procena Spenserovog 
raspolo`ewa kada je razra|ivao delove svoje pesme 
koja se odnosi na Adonisov vrt i Su|ewe promen-
qivosti, prvi koji raspravqa o ve~nosti zemaqskih 
oblika, a drugi o preuzimawu bi}a u tim oblicima 
u senci finalnog kraja. Mo`da je istina da ga 
istan~avawe i zamena Avgustinovih obja{wewa prve 
materije i wene potencijalnosti neposredno ne in-
teresuje; kao alegori~ar on mo`e bez oklevawa da mis-
li o tim potencijalnostima, na skoro Avgustinov 
na~in, kao o semenu, iskonskim razlozima, biqkama 
~uvenim u jednom semeniku. Ali }e da pravi razliku, 
{to wegovi komentatatori ~este ne uspevaju da u~ine, 
izme|u tih oblika ili formulae i nebeskih oblika, 
da im dozvoli neku vrstu besmrtnosti {to se otvara 
pred wima, besmrtnost athanasiae pre nego aei - einai. 
O~igledno, mesto da se o wima govori, bila bi 
diskusija o qubavi, po{to bez posredovawa pred-
stavqenog Venerom ne bi postalo proizila`ewe 
oblika iz prve materije. Na drugom mestu bi morao 
da se suo~i sa Platonovim problemom dve vrste 
ve~nosti; odgovor Premenqivosti je da je stvoreni 
svet besmrtan, ali posledwa strofa obja{wava da 
ovo ne zna~i da im se daje uslov postojawa zauvek. 
 U pevawu ,,Adonisov vrt", Spenser govori o 
aevumu, kvazi ve~nom aspektu sveta. Kada Venera pola-
zi u potragu za Kupidonom, ona ostavqa ,,svoj ne-
beski dom / dom prelepih oblika". Iz ovih slika, 
obja{wava nam se, proizilaze ,,izabrani oblici" 
sveta. To su ni`i oblici, koji poseduju besmrtnost 
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neprestane sukcesije a ne ve~no bi}e vi{ih oblika. 
Susret Venere sa Febom pokazuje razliku u wihovim 
ulogama; svrha Venere u wenoj svera|aju}oj formi je 
da osigura besmrtnost vrsta. Wen Vrt poseduje nu`nu 
~ulnost za ovaj akt osiguravawa, i predstavqa ,,prvi 
razdanik / svih stvari ro|enih da `ive i umru / shodno 
wihovim vrstama". Pod smotrom Genija ,,nage bebe" 
prolaze kroz zlatni zid, a vra}aju se kroz gvozdeni 
zid. Napoqu, one su odevane u ,,gre{ni glin", ali su 
pri povratku nanovo posa|ene, rastu za hiqadu godi-
na, i bivaju poslane napoqe iznova. Materija odenuta 
ovim oblicima, izvu~ena je iz ,,jednog ogromnog 
ve~nog Haosa", koji je prima materia; on je ,,ve~an" 
ali su oblici promenqivi i propadqivi. Vreme nad 
wima vlada, {to je predstavqeno u vidu nesre}e; 
nevoqa je da seksualno bla`enstvo nije besmrtno, 
ve} samo vesnik ograni~ewa besmrtnosti, athanasiae. 
 Robert Elrot, koji je napisao najboqu studiju 
o Vrtu, nema te{ko}a u pokazivawu da odnos oblik 
- materija - supstanca u pesmi predstavqa op{te mesto 
u sredwem veku; on je avgustinski, ako je verovati 
sposobnosti re~i da ovo iska`e. Vrt je simbol potpu-
nog akta stvarawa: semena postoje unapred, neprestano 
sjediwavawe oblika sa neuni{tivom materijom is-
puwava svet ro|enim `ivotim. Glavna pitawa su, 
drugim re~ima, ve~na materijalna podloga, oblici 
cationes-a (koji se razlikuju, {to Elrot nije nazna~io, 
od oblika nous-a u alegoriji Venerinog roda). Naravno, 
tu su i neke te{ko}e, preko kojih ja ovde prelazim, 
u odnosu na potpunu alegorijsku interpretaciju; ali 
uop{teno govore}i, Spenser ovde govori o ,,kao" 
besmrtnosti ciklusa ra|awa. 
 Kada dospemo da alegorije Venere i Adonisa, 
stvar postaje te`a. Elrot misli da je odeqak koji se 
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odnosi na oblik, materiju, supstancu, sada zavr{en, 
i da je Adonis sunce, kao {to ~esto mitografi ~ine, 
a da je vepar zima; mada ro|en od vepra, Adonis je ,,po-
mo}u sukcesije postao neprestan", i ponovo se javqa u 
prole}e. Ovde se po meni gubi iz vida glavna stvar. 
Spenser je govorio o kvazi ve~nosti i tako o jed-
nom poretku trajawa koji niti je vremenski niti 
ve~an. Neta~no je da je sunce, kao Adonis, sakrivao 
od sveta i van doma{aja stigijskih bogova, i neta~no je 
u vezi sa suncem da Venera, u ovoj izdvojenosti, ,,pose-
duje wega". Zato se mo`da mo`e re}i da ,,nikada ne 
umire, i uvek zarivena p~ela / u ubita~noj no}i, gde 
su sve stvari zaboravqene". i da je, mada ,,podlo`no 
smrtosti", ipak ,,ve~no u promeni" -  
 
I susle|ewem u~iweno neprestanim 
^esto izmeweno, i raznovrsno promeweno -. 
 
 [ta se mo`e nazvati ,,ocem svih oblika"? Ne 
sunce, sigurno. Ali ovo mo`e da se ka`e za ciklus 
ra|awa; sa Venerinom saglasno{}u i mo}i on ostvaruje 
sopstvenu vrstu ve~nosti, neprestanu u okviru pro-
mene. Adonis nije materija, mada je ovakvo nemogu}e 
tuma~ewe bilo predlo`eno, a nije ni sunce. On je 
sav biolo{ki ciklus, za~et kao da opstaje u aevumu. 
To je ono {to pobe|uje vepra jer vepar je smrt, sila 
koja u palom svetu te`i da sve vrste u~ini, prema 
Miltonu, ,,ne-smrtnim". 
 Mo`e se re}i da Spenserov Vrt uzima u obzir 
fikcije planirane da izmire dokazni materijal za 
jedan ve~ni svet sa odricawem jednog takvog sveta u 
hri{}anstvu. Spenser je, kao {to sam rekao, bio 
duboko zainteresovan ba{ za takve fikcije, i za 
okolnosti koje su ih proizvele: qubav, na primer, 
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i imperija, promenqivost i konstantnost. Wegov 
je izdava~ nazvao Sedmu kwigu, iz koje su sa~uvana 
samo pevawa o promenqivosti, Legendom konstantno-
sti; a u woj Spenser neposredno suo~ava promenqivost 
ne samo sa nunc stans, konstantnost ve~nosti, ve} i 
sa takvom neprestano{}u, takvom nepromenqivo{}u, 
koja se mo`e pripisati nunc movensu. Promenqivost 
je delimice su{tinski vid stvarawa, a delimice 
posledica pada. Raznovrsnost i lepota sveta su, u 
obi~nom iskustvu, neraskidivo povezani sa promenqi-
vo{}u; i pevawa su, shodno tome, slavqewe razno-
vrsnog stvarawa. Odgovor promenqivosti dolazi od 
strane Prirode, ne od Boga velikog Sabata; wen 
pristup je nazna~en u strofi o seksualnoj misteriji 
(kao {to su Fenike i Venera u Kwizi IV, koji su 
tako|e stanovnici aevuma; ona je predstavqena kao 
hermafrodit) kada cve}e |ikqa sa wenim dolaskom, 
ona je bogiwa onoga {to `ivi i {to se mewa sa 
vremenom u uslovima sli~nim besmrtnosti, koja je 
po definiciji vezana za vreme. 
 Wen sud po~iwe pristajawem da priroda 
stvorenih stvari mora da se mewa; ali dok promen-
qivost nagla{ava propadawe inherentno u ovom pro-
cesu - kao u VII, 18 - priroda obja{wava da je promena 
ovde vesnik neprestanosti:  
 
po{to su pravedno upravqene, 
One nisu izmewene od wihovog prvog stawa, 
Ve} sa wihovom promenom wihove se bi}e {iri; 
I okre}u}i se sebi samom iznova na{iroko 
One rade na svojoj savr{enosti putem sudbine. 
Tako nad wima Promena ne vlada 
Ve} one vladaju promenom, i odr`avaju svoja stawa. 
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 U ciklusu ra|awa stvorene stvari potvr|uju 
svoju vrstu ve~nosti putem neprekidnosti vrsta u 
promeni, U posledwoj strofi pevawa, priroda tu-
ma~i; kada bi `eqe promenqivosti bile ostvarene 
u svet sveden na lutaju}u materiju samo bez neprestano-
sti specifi~nih oblika, taj isti svet bi bio na 
svr{etku, a tako i wena mo} u wemu, jer bi onda sva 
promena prestala da postoji. Neprekidnost aevuma 
pogoduje samo univerzumu u kojem vreme postoji; ka-
da je univerzum sveden na svoje prvenstveno ni{tavilo 
i kada postoji samo nunc stans, qudska potreba aevuma 
prestaje. Vizija ve~ne konstantnosti sledi u posled-
wim strofama pesme, isprekidanom samom pevawu. 
 Neusagla{enosti na{eg iskustva - o~aranost 
promenom, strah od promene; smrt individalnog i 
pro`ivqavawe vrste, boli i zadovoqstva qubavi, 
znawe svetlosti i tame, ga{ewe i neprekidnost 
imperija - to su bili Spenserovi predmeti; a oni 
nisu mogli da budu obra|ivani bez tre}e stvari, 
bez neke vrste vremena izme|u vremena i ve~noti. 
Nije lako izvu}i filosofske pojmove iz wegova 
teksta; ali nema sumwe da je on zaokupqen sa aevumom 
{to probija vreme, i da ga upotrebqava kao fikciju 
sklada. ,,Seme znawa", kako je primetio Dekart, 
,,nalazi se u nama kao vatra u kremenu; filozofi ga 
izvla~e pomo}u razuma, ali ga pesnici isteruju po-
mo}u imaginacije, tako da ono jo{ vi{e sja". 
 Ostavimo filosofske izjave po strani, sa 
wihovim stremqewima ka logi~kim posledicama i 
razlikama, zarad slobodne, samoo~aravaju}e sposob-
nosti izmi{qawa, zarad novog zami{qawa problema. 
Spenser se koristio ni~im u sli~nim Avgusti-
novim seminalnim razlozima; on se verovatno nije 
interesovao za potowa protivtvr|ewa, za finija 
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razlikovawa. On se ne bavi u pevawu o vrtu pitawem 
jednovremenog stvarawa, ve} nehatno daje materiji - sa 
filosofske ta~ke gledi{ta - prvenstvo. Da stvarawe 
~ini nu`nom promenqivost, mogao je da na|e kod 
Avgustina ali je do toga sam do{ao, ne razmi{qaju}i 
kako ono mo`e istovremeno da bude to {to jeste, i 
posledica Pada; ono je bilo su{tinska odlika is-
kustva o svetu, a isto su bila i sva dokazivawa o tome. 
 Jedna od razlika izme|u filosofirawa i peva-
wa jeste da u prvoj aktivnosti vi savladavate va{ 
predmet ako imitirate pometwu inherentnu u nekom 
nesistemati~nom vi|ewu va{e teme, dok u drugoj 
morate da u izvesnoj meri imitirate ono {to je 
ekstremna i rasipaju}a svetlost ako ne}ete da izgubite 
kontakt sa ose}awem vedre pometwe. Tako su skolas-
ti~ari te`ili, pri diskutovawu boga ~istoj ideji 
jednostavnosti, koja je za wih postala veoma slo`eno 
ali jo{ uvek racionalno pitawe. Na primer, an|eo 
je mawe jednostavan nego bog ali je jednostavniji od 
~oveka. Po wima, to je vrsta mawe jednostavna od 
~istog bi}a ali jednostavnija od individualnog. 
Me|utim, kada pesnk razmatra ova pitawa kao rec-
imo, u pesmi ,,Vazduh i An|eli", posmatra ih sa qud-
skog stanovi{ta, on zapravo ra|e stvara ne{to {to 
jeste an|eo nego diskusiju o an|elu - ne{to jed-
nostavno {to postaje slo`eno u rukama komentato-
ra. Zato i ne mo`emo da ka`emo da je Adonisov vrt 
pogre{an kao {to je i fakultet u Parizu rekao da 
Averoes, nije bio u pravu. A Donov zakqu~ak o `enama 
je vi{e {ala nego istina o an|elima. Spenser je 
napravio, mada je wegovo razumevawe ovog izraza 
bilo siroma{nije od onog Tome Akvinskog, u stro-
fama o vrtu ne{to ,,mnogo jednostavnije" od bilo ko-
jeg dela Summae.  
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 To ne{to je bilo ~ulnije i strastvenije. Mil-
ton je dao ulogu re~i u svojoj formuli kao {to ju je 
Toma Akvinski upotrebio za an|ele; poezija je jed-
nostavnija, i shodno tome, o woj je te`e govoriti, 
mada u poeziji postoje ideje kojima se mo`e staviti 
etiketa - ,,filozofske". 
 Bez obzira na sve, pesnici misle u vremenu 
i pripafaju vremenu u kojem `ive tako da su pesni-
ci Spenserovog doba dosta dugovali svojim pobe-
dama mada su mogli da ose}aju isto {to i Bejkon o 
,,pitawima crva" skolasti~ara. Kao {to je De Vulf 
primetio, skolasti~arska sinteza predstavqa su-
vi{e veran odraz zapadne misli da se treba potpuno 
predavati pitawima - ona je ,,ostala u svim qudima 
~vrsta ta~ka referencije za wihove senzibilitete". 
A promena koju su doneli unutar qudskog na~ina ose-
}awa vremena ostavila je utisak ne samo na filo-
sovsku poeziju kao {to je bila Spenserova. Stivens 
je obo`avao i to s razlogom, primedbu @ana Pulana, 
da pesnici ,,stvaraju poverewe u svet" - ,,la confiance 
que le poéte fait naturellement - et vous invite à faire - Au 
monde". Ali je dodao da ovo nije po sebi razlika iz-
me|u pesnika i filosofa, jer su filosofi na druk~iji 
na~in zainteresovani za stvarawe ovakog poverewa, 
za humanizirawe sveta pomo}u takvih fikcija kao 
{to su uzro~nost, ili an|eli. A ako se vremena 
mewaju - {to ona i ~ine - treba o~ekivati da se ovo 
na|e u najve}eg stvaraoca poverewa - u [ekspira. 
 Po{to je predmet tako obiman, o~ekujemo od 
vas da uzmete u razmatrawe samo jedno od dva kratka 
pitawa. Rekao sam u jednom ranije predavawu da se 
tragedija mo`e smatrati naslednikom apokalipse, 
i da je ovo o~igledno u skladu sa predstavom o jed-
nom beskona~nom svetu. U Kraqu Liru sve te`i 
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zakqu~ku koji se ne de{ava; ~ak je li~na smrt za 
Lira u`asno odlagana. Izvan o~igledno najgore postoji 
jo{ gora patwa a kada kraj do|e, ona ne samo da je 
u`asnija od onoga {to se o~ekivalo, ve} je sama po 
sebi slika u`asa, ne stvar po sebi. Svr{etak je sa-
da stvar imanentnosti; tragedija usvaja figure 
apokalipse, smrti i suda, neba i pakla; ali svet 
ide daqe u rukama iscrpqenih pre`ivelih qudi. 
Edgar nesre}om usvaja ponos; samo je kraqevo pri-
rodno telo u miru. Ovo je tragedija ve~itosti; apoka-
lipsa je prevedana iz vremena u aevum. Svet mo`e, 
kako Gloster pretpostavqa, da poka`e sve simptome 
propadawa i promene, sve u`ase jednog kraja koji se 
bli`i, ali kada kraj do|e, to nije kraj, ve} i patwa 
i potreba za strpqivo{}u postaju neprekidni. Mi 
otkrivamo novi aspekt na{e kvazi-besmrtnosti; bez 
pojma aevum i u~ewe o kraqevstvovawu kao o dual-
nosti, koja u wemu postoji isto tako kao i vremenu, 
takva tragedija ne bi bila mogu}a. 
 Kakvu vremensku sliku sveta mo`emo da izve-
demo iz Makbeta? Ona je, da upotrebim re~ na koji 
nas drama primorava, dvosmislena. Drama, jedinstveno 
zainteresovana proro~anstvom, po~iwe pitawem o 
budu}nosti: ,,Kad }emo nas troje da se sretnemo 
iznova?" - Govornik dodaje, naizgled bez smisla: ,,U 
grmqavini, muwi ili ki{i?"Me|utim, ovo su tri 
uslova koja cvetaju na istoj `ivici; ona se ne razlikuju 
tako potpuno da bi se mogla predstaviti kao uzajamno 
iskqu~ive mogu}nosti. Za demona koji mo`e da ima 
uvid u uzrok stvari, predskazivawe r|avog vremena 
u [kotskoj ne pretstavqa veliki poduhvat, ili - 
pitawa samo ukqu~uju u sebe, na ironi~an na~in, 
bespredmetno izdvajawe nekih vidova budu}nosti 
na {tetu drugih. Odgovor na pitawe jeste:  
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Kada je sa bukom gotovo 
Kada je bitka izgubqena i dobijena. 
 
 Hitawa su prema kr{nosti isto {to i grmqa-
vina prema muwi, a izgubqene bitke su tako|e, 
normalno, dobijene. Budu}nost je prepolovqena po-
mo}u antiteze, ~ovekove, apsurdno udvostru~ene ili 
utrostru~ene u parodiji o nesigurnostima qudskog 
predvi|awa. ,,^estit je ne~ist i ne~ist je ~estit" - za-
visi od prirode posmatra~eve pa`we, ili od pro-
cene koju pravi od sopstvenog interesovawa. 
 To je ono {to L. S. Najts zove ,,metafizi~ka 
glava ili pismo", dobra fraza, jer glava je prema pismu 
kao hitawe prema kr{nosti. To je tako|e parodija pro-
ro~anske dvosmislenosti, zamisao stara kao Delfisko 
proro{tvo. Svi si`ei imaju ne~eg zajedni~kog za 
proro~anstvom, jer moraju da izgledaju kao da 
izvla~e iz stawa prve materije budu}e forme. 
Najboqi me|u wima, mi{qa{e Aristotel, ukqu~uju}i 
peripeteia koja nije ni{ta mawe zavisna od na{eg 
,,zakona verovatno}e ili nu`nosti" nego drugi de-
lovi, ali koja proizilazi iz onoga u prvobitnoj 
situaciji ~emu smo poklonili mawe pa`we; peripe-
teia je dvosmisleni si`e, i bila je pore|ena uz dozu 
opravdanosti, sa ironijom. Makbet je iznad svega 
drama o proro~anstvu; ona ne samo da ozakowuje 
proro~anstvo, ve} je wima opsednuta. Ona se bavi 
`eqom da se budu}nost oseti u jednom trenutku, da 
se bude iznesen izvan neznala~ke sada{wosti. Ona 
se bavi neuspesima da se povede ra~un o delu dvos-
mislenosti kojem nedostaje neposredan zna~aj kao 
{to bi se vodilo ra~una o hitawu a ne kr{nosti. 
Ona se tako|e bavi dvosmislenostima inherentnim 
u jeziku. Jevreji su jednom re~ju mogli da re{e 
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pitawe ,,ja sam" i ,,ja }u da budem"; Makbet je ~ovek 
razli~itog vremenskog poretka. Svet hrani wegove 
fikcije budu}no{}u. Kada on pita sestre ,,ko ste 
vi?", wihov }e odgovor da mu ka`e ko }e on da bude. 
 Vi{e nego bilo koja druga [ekspirova dra-
ma Magbet je drama krize, a wen po~etak je figura 
naizgled vanvremenske agonije trenutka u kojem se 
vremena ukr{taju; kada na{a uobi~ajena strahovawa 
o sukcesivnoj pro{losti i budu}nosti bivaju pre-
vedena u jedan drugi poredak u vremenu. Mo`da ovo 
mo`e da se najboqe predo~i bacawem pogleda na jednog 
ranijeg prototipskog biraoca, na Sv. Avgustina. On 
je pisao o tom trenutku u kojem se neko suo~ava sa 
izgubqenim i zadobijenim u budu}nosti; sa tre-
nutkom u kojem je praznina izme|u `eqe i dela ve-
lika. Mada je bio siguran u vezi sa `eqenim krajem, 
on je bio ,,u sva|i" sa samim sobom; izbori koje je 
trebalo napraviti ,,susretali su se svi na istoj 
prekretnici u vremenu". On je u sebi govorio: ,,Neka 
ovo bude u~iweno sada, neka bude u~iweno sada." 
Ali je jo{ oklevao izme|u ~estitog i ne~istog, te je 
uzviknuo: ,,Koliko dugo? Koliko dugo? Sutra i Su-
tra?" To je vreme u kojem se du{a nadima da ukqu~i 
pro{lost i budu}nost; i sli~nosti jezika i ose}awa 
podse}aju nas da je Makbet tako|e imao da ispita 
odnos izme|u onoga {to je moglo da bude voqom, tra-
`eno i onoga {to je bilo predvi|eno. U toku ranih 
scena mi smo pripremni za govor na kraju prvog 
Akta preko trostrukih pitawa i dvostrukih odgo-
vora, za govor ~oveka na istoj vremenskoj prekretnici. 
Dvosmislene ve{tice u jedno sa`imaju pro{lost, 
sada{wost i budu}nost; Glejmis, Koudor, [kotsku. 
Oni sami su kao budu}nost, fantazije sposobne da 
poprime objektivnu formu. 
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 ^estit i ne~ist, ka`u one; izgubqeno i zadobi-
jeno; mawe i ve}e, mawe sre}no i sre}nije. One odevaju 
sada{wost u pozajmqenu ode}u budu}nosti, u dvos-
mislenosti proro~anstva. Proro~anstva, kako Makbet 
prime}uje, sama po sebi nisu ni dobra ni r|ava; 
ali ona mu donose slike strave koja preplavqa sa-
da{wost, tako da ,,ni{ta nije / Ako ne ono {to nije". 
One ga dovode na vremensku prekretnicu tako izri~ito 
odre|enu od Bruta - vreme ,,Izme|u dela u`asne stvari 
/ prve kretwe" - kao na ne{to {to sli~i mu~nom 
snu. To je jedno me|uvreme u kojem je strpqivom ~oveku 
onemogu}eno olak{awe vremenske sukcesivnosti; 
ono izgleda nikada ne}e da se svr{i. Wegov `ivot 
okleva u ta~ki strave u snu, tako isto i vreme. Otuda 
i jezik ,,klackalice": visokosvetiwa~ki, ~estit-ne-
~ist, dobar-r|av. 
 Veliki govor po~iwe wegovom `eqom za 
neprekidno{}u ovog trenutka. ^udno je da smo napra-
vili poslovicu od izraza ,,budi-sve i okon~aj-sve". 
On nije bio poslovi~an za [ekspira - on ga je iz-
mislio; on izrasta iz teme i jezika drame. Biti i 
okon~ati su antiteti~ni u vremenu; wihov iden-
titet pripada ve~nosti, pripada nunc stansu. Fraza 
na drugi na~in predstavqa bremenito sa`imawe krize 
i jednog u woj imanentnog kraja. Makbet `eli da 
izdvoji jedan aspekt dvosmislene budu}nsti i u~ini ga 
neprekidnim sada{wim trenutkom, a [ekspir mu 
stavqa u usta pravu re~ krize, ,,klackalicu" budi-
sve i okon~aj-sve. On je ve} u samom po~etku govora 
upotrebio poslovicu; na}i }ete izvor ,,Ako bi bi-
lo u~iweno kada se ~ini" u Tilija (,,stvar koja je 
u~iwena ne treba da se ~ini") ako ste sigurni da se 
[ekspir ne prise}a Avgustina (ili Jezusa: ,,To 
~ini{ suvi{e brzo", Jovan, XIII, 27). 
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 Makbet ka`e: ako jedan akt mo`e da bude bez 
sukcesije, bez vremenske posledice, trebalo bi ga 
pozdraviti kao da je iz mogu}e budu}nosti u ak-
tuelnost; kada bi to izgledalo kao da hitawe postoji 
bez kr{nosti. Ali delo bez sle|ewa svojstvo su 
aevuma. Ni{ta u vremenu ne mo`e, u tom smislu, da 
bude u~iweno, oslobo|eno posledica ili dvosmisle-
nih vidova. Proro~anstvo ovo prihvata zbog svojih 
formi, isto tako si`ei. Ovo je truizam kasnije 
posvedo~en od Lejdi Makbet: ,,Ono {to je u~iweno ne 
mo`e da bude opovrgnuto". Delo nije kraj. Makbet, u 
zanosu, trostruki na~in drame, tri puta `eli da tako 
bude: kada bi delawe bilo jedan kraj, ka`e on; kada bi 
prestajawe poni{tilo sle|ewe, ko bi ,,biti" bilo 
jedan ,,kraj". Me|utim, samo an|eli prave izbor u ne-
sukcesivnom vremenu, a ,,biti" i ,,kraj" su jedno sa-
mo u bogu. Makbet po~iwe da napu{ta svoj plan. On je 
odgovoren od strane svoje `ene u govoru koji dovodi 
pro{lost, sada{wost i budu}nost na jednu prekret-
nicu: ,,Da li se nada napila...? Ne boji{ li se - Da 
bude{ isti u... delu... kao... u `eqi?... Ho}e{ li da 
ostavi{ ,,ne usu|ujem se" da sa~eka ,,ja bih...?" Ona 
tra`i ukidawe me|uvremena izme|u `eqe i dela, sve 
u`e dopu{tawa vremena u kojem je qudima dozvoqeno 
da se svojim `eqama bave u vidu bo`jeg vremena isto 
tako kao i svoga. 
 Razlika je stara. Hristos je i{~ekivao svoj 
kairos odbijaju}i da unapred odredi voqu svoga Oca; 
ovo je mislio kada je rekao ,,ne ku{aj Gospoda Boga 
svoga". Tako Irenasus tuma~i; a kada gre{imo, mi 
delamo protivu bo`jeg vremena i ,,bespravno prisva-
jamo izvesnu vrstu ve~nosti da ,,usvojimo druge 
poglede" i ,,osiguramo stvari", kao {to je Klement 
primetio. Ovde, prema Hansu Uru fon Baltazaru, 
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,,povra}awe poretka od strane bo`jeg sina mora{e 
da bude poni{tavawe onog preranog lakomqewa za 
znawem... pokajni~ki povratak iz la`nog, brz prelaz u 
ve~nost ka istinitoj laganoj sku~enosti u vremenu". 
Izbor je izme|u vremena i ve~nosti. U `ivotu ne 
postoji takav tre}i poredak kakav Makbet pri`eqkuje. 
Lakome}i se za budu}no{}u on mora da prihvati 
hitawe sa kr{nim. 
 Ceo Makbet je pro`et jezikom vremena, doba, 
proro~anstava; izvr{ewe u`asne stvari, posle me|u-
vremena, dovodi Makbeta pod vlast vremena iznova, 
ono predo~ava wegove ~ine u`asa, izopa~ava ga do 
ta~ke u kojoj on vi{e ne mo`e ni da se pretvara da 
razume svoje kretawe. Ja ne mogu da sada govorim o 
osveti Vremena, o velikim vremenskim dvosmisle-
nostima u ovoj drami. Ali istina ostaje da kriza 
Makbetovog izbora, isto tako kao i mrtvi kraq, 
jeste ,,slika velike kobi"; da je izbor an|eoskog 
ili bo`anskog vremena bio wegova uobra`enost i 
da on, sledstveno tome, pati u vremenu po{to je 
izabrao svoj kraj u trenutku krize. I{~ekivawe do-
ba, kao {to to Isus ~iwa{e (,,o~ekivao sam pre-
dodre|eno vreme," ka`e on u Miltona) ili kao {to 
Gloster mora da nau~i da ~ini u Liru, ili kao {to 
Hamlet isto tako u~i, predstavqa druk~ije re{ewe 
od Makbetovog. 
 Jer, Hamlet je jo{ jedna drama otegnute krize, i 
mislim da se i tamo mo`e da poka`e hotimi~an su-
kob izme|u kairosa i chronosa, opsesivno raspore-
|ivawe pro{losti, sada{wosti i budu}nosti u tre-
nutku koji izgleda da zahteva delawe ~ije ishodi{te 
mo`e samo nejasno da se predska`e. Kona~no, poz-
nato je da je spremnost sve; da na{i izbori imaju 
svoje doba, {to je drugo vreme od onoga u kojem 
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ose}amo da `ivimo, mada se kao i vreme an|ela, 
ukr{ta na{im vremenom. Kairos dolazi preko bo`anske 
peripetiae, momenat kada je najzad vreme slobodno, 
preko slu~ajnih sudova i pogre{nih ciqeva; mi ne 
mo`emo da budemo spremni za wega jednostavno 
,,usvajawem duga pogleda". A kada do|e, ono je jedan 
kraj, ukoliko qudski problemi imaju kraja. To nije 
univerzalni kraj, ve} samo jedna wegova slika. U 
kqu~noj tragediji, Kraq Lir, univerzalnost je ot-
voreno osporena; mi imamo jednu sliku jednog kraja, 
ali dostojanstvo pre`ivqava u okviru jedne vrste 
ve~nosti, u aevumu. Ovo ne navodi nu`no na sre}u; 
ne samo Malkolm ve} i Edgar, kao prin~evi, i ne 
samo prin~evi ve} i prokleti u paklu, nastawuju 
aevum. 
 [ta onda [ekspirova tragedija mo`e da nam 
ka`e posle ovog kratkog pregleda o qudskom vremenu u 
jednom ve~nom svetu? Ona nam nudi slikovitost 
krize, budu}nosti dvosmisleno ponu|ene, putem dela 
i predskazawa, u vidu aktuelnosti; kao suo~avawe 
qudskog vremena sa drugim ure|ewima, i o kobnom 
poku{aju nametawa ograni~enih planova vremenu 
sveta. Ono {to izlazi na videlo u Hamletu je - posle 
mnogih uzaludnih iluzornih dela - potreba za strpqe-
wem i spremno{}u. ,,Krvavi period" u Otelu pred-
stavqa kraj `ivota upropa{}enog nesvakida{wom ra-
doznalo{}u. Hiqadugodi{wi svr{etak u Makbetu, 
slomqena apokalipsa Lira, jesu la`ni svr{eci, 
qudski periodi u ve~nom svetu. Oni su istra`ivawa 
smrti u jednom dobu suvi{e kasnom za apokalipsu, 
suvi{e kriti~nom za proro~anstvo; u jednom dobu 
svesnijem da su wegove fikcije same, modeli qud-
skih nacrta nametnutih svetu. Ali, to je bilo jo{ 
uvek jedno doba koje je ose}alo qudsku potrebu za 
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svr{ecima saglasnim sa pro{lo{}u, vrstom kraja 
koje Otelo poku{ava da ostvari svojim posledwim 
govorom; potpun, skladan. Kao obi~no, [ekspir mu 
dozvoqava da ima svoje tak; ali on ne}e da se pravi 
da ~asovnik ne ide napred. Qudska neprekidnost, koju 
je Spenser uspostavio naspram na{e slikovitosti 
kraja, predstavqena je ovde kraqevskim izjavama 
Malkoma, izborom Fortinbrasa, turobnom odlukom 
Edgara. 
 U apokalipsi postoje dva poretka vremena, a 
zemaqsko hita kraju; uzvik jada stanovnicima zemqe 
zna~i kraj wihovog vremena; odavde sledi da ,,vremena 
biti vi{e ne}e". U tragediji uzvik bola ne zavr{ava 
sukcesiju; velike krize i svr{eci qudskog `ivota 
ne zaustavqaju vreme. I ako `elimo da oni zado-
voqavaju na{e potrebe dok se nalazimo u sred srede, 
mi moramo da im damo forme, shva}ene odnose, kako 
ih Makbet zove, koji prkose vremenu. Usagla{ewa 
pro{losti, sada{wosti i budu}nosti prema kojima 
se du{a pru`a stoje izvan vremena, a pripadaju tra-
jawu koje je bilo izmi{qeno za an|ele kada se 
~inilo te{kim osporavawe da je svet u kojem qudi 
ispa{taju svoje krajeve neskladan po{to je ve~an. 
Mi se koristimo fikcijama komplementarnosti da 
bi zatvorili veliku prazninu. One sada mogu da bu-
du romani ili filosofske pesme, kao {to su nekad 
bile tragedije, a pre toga jo{, an|eli. 
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JOVAN ARAN\ELOVI] 
 
 

KAKO JE OKLEVETANO 
ODEQEWE ZA FILOZOFIJU 

 
,,Kada bi neko o matematici, o 

prirodnoj nauci, o bilo kojoj 

nauci dopustio da se govori tako 

da se iz toga mo`e uvideti apso-

lutno nepoznavawe o prvim po-

~etnim temeqima te nauke, wega 

bi bez daqeg vratili natrag u 

{kolu iz koje je prerano iza{ao. 

Zar se jedino u filozofiji ne 

sme tako ~initi? 

 
(Johan Gotlib Fihte) 

 
 
 U svom li~nom iskustvu imao sam priliku da 
se suo~im sa problemima sa kojim se susreo i Fihte u 
nema~koj filozofiji na wenom vrhuncu. Misao ovog 
velikog filozofa naveo sam kao vode}u ideju ovog 
teksta. Ono {to }u re}i o jednom srpskom spisatequ 
izvanredno je svedo~anstvo o pona{awu qudi koji, 
uveriv{i se i iskustveno, da nisu niza{ta u filo-
zofiji zavr{avaju svoj put u zabludi da su onda sigurno 
za pisawe istorije srpske filozofije; one koji su im 
pomogli da shvate svoju potpunu nemo} u filozofi-
ji, obezvre|uju i kleve}u na bezobrazne na~ine. 
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 Montewovi ogledi ohrabruju me da ka`em ne{to 
i o onome {to sam u svom `ivotu do`iveo od jednog 
takvog stru~waka za na{u filozofiju. Ali, dok Mon-
tew posmatra sebe ,,u svim prilikama", dok on pi{e 
,,posmatraj}i sebe samoga", ja }u u ovoj prilici 
,,gledati i pred sobom", da upotrebim re~i velikog 
pisca. ,,Dok svako gleda preda se, ja pak gledam u se", 
ka`e on. Za razliku od wega, ja }u, dakle, ,,gledati" 
u oba pravca, naime bi}u onrenut prema sebi, ali i 
prema drugom. Taj drugi je jedan nedou~eni filozof 
koga treba bez daqweg vratiti u {kolu iz koje je 
prerano iza{ao". Re~ je o Slobodany @uwi}u. 
 Prvo }u izneti nekoliko re~i o wegovom inte-
lektualnom nepo{tewu, a potom i o wegovom mo-
ralnom liku. 
 Kada je re~ o klevetnicima kakav je i @uwi}, 
takva rasprava je nezaobilazna. U kwizi napisanoj 
pre vi{e od deset godina i prevedenoj na nema~ki 
o srpskoj filozofiji sa prof. dr Mihailom \uri}em, 
prikazan sam kao zna~ajan srpski filozof; ~ak mi 
se ~inilo da je ocena povoqnija od one koju zaslu`ujem. 
 Kako smo bezmalo svi sa Odeqewa za filo-
zofiju Filozofskog fakulteta za koautora te kwige 
postali danas drugorazredni filozofi, iako sam, 
na primer samo ja, objavio petnaestak kwiga sa pozi-
tivnim recenzijama o kakvim ovaj klevetnik mo`e 
jednino da sawa? Razume se da nisam jedini me|u 
oklevetanim kolegama kome @uwi}, re~eno jezikom 
koji je wemu svojstven, ,,nije ni do kolena". 
 Pri~a koju }u sa`eto nazna~iti je zanimqi-
va, ina~e se na wegova ogovarawa i klevete ne bih 
ni osvrtao da ih za~udo nije objavila ,,Politika". 
Pre vi{e godina u Zaje~aru je, u okviru filozofske 
{kole, odr`ana rasprava o ,,Gr~kom ~udu", odnosno 
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o veli~ini gr~ke filozofije. Uvodni~ar je bio 
@uwi} jer je studentima filozofije, koji su bili 
prisutni u velikom broju na ovom skupu, predavao 
gr~ku filozofiju. Uvodni~ar je bio @uwi} jer je 
studentima filozofije, koji su bili prisutni u 
velikom broju na ovom skupu, predavao gr~ku 
filozofiju. Wegovo izlagawe je bilo skandalozno. 
Pokazao je neverovatno neznawe o onome {to je 
predavao studentima na Odeqewu za filozofiju. On 
nije u stawu da na filozofiji primeren na~in go-
vori o bilo kojoj filozofskoj temi, ve} se slu`i 
primerima. Uzroci Nilovih poplava bili su pri-
mer na kojem je mislio da se mo`e pokazati veli~ina 
gr~ke filozofije. Ali, to niti su pogledi gr~kih 
pisaca, niti su filozofski, ali su pogodni da o 
wima govori neko ko o filozofiji malo zna jer je 
jedino upori{te wegov na~in mi{qewa obi~an qudski 
razum. Iznerviran ovolikim neznawem, iza{ao sam 
na podijum gde je bila govornica i pokazao da ono 
{to pripisuje gr~koj filozofiji jesu obja{wewa 
egipatskih sve{tenika o Nilovim poplavama; to je 
ne{to {to je Herodot samo zapisao u svojoj Istori-
ji. Pritom sam dodao da po sli~nim pravilima svaki 
zlatiborski pastir tra`i izgubqenu ovcu na nekom 
od planinskih pa{waka. O gr~koj filozofiji se na 
takav na~in ne mo`e ni{ta re}i. Razume se da sam 
i pokazao u ~emu je wena nenadma{na veli~ina. 
 Za{to je pri~a zanimqiva. Ne samo {to smo 
videli da @uwi} nije u stawu da ka`e i{ta o veli-
~ini gr~ke filozofije na woj primereni na~in, ve} 
i zato {to je prof. Mihailo \uri} kad sam zavr{io 
izlagawe ustao sa svog sedi{ta pri{ao mi i ~estitao 
mi. Rekao je da je bilo krajwe vreme da se @uwi}u ka`e 
ono {to sam rekao. Meni se taj ~ovek nije nikada 
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vi{e obratio kad mu je za jednim ru~kom u {ali 
Divjak rekao: ,,E moj @uwo, tvoj prijateq te udavi u 
mutnim vodama Nila." Od tada ne prestaje da o meni 
izmi{qa bestidne la`i; tako je uverio prof \uri}a 
da sam ga ja ,,oterao" iz Instituta Filozofskog 
fakuleta u kojem je on bio predsednik Saveta a ja 
upravnik. 
 Prvo {to treba re}i o wegovom filozofskom 
usmerewu jeste da spada, sa Andrijom Stojkovi}em, 
u nekoliko najve}ih dogmati~ara u srpskoj filozofi-
ji. A o wegovom na~inu nazovi kritike ili vredno-
vawa dovoqno uverqivo svedo~i pre svega wegov 
odnos prema analiti~koj filozofiji koja je u na{oj 
sredini bila vrlo razvijena. Wegova mr`wa prema 
,,analiti~arima" bila je naprosto naprirodna, ve} 
i time je jasno pokazao da nije filozof i da je u 
stawu jedino da obezvre|uje ono {to je bilo razvi-
jeno i u na{oj i u evropskoj sredini. To je bilo 
jedno od zna~ajnijih usmerewa filozofije. Mogu da 
zamislim {ta je takav ,,kriti~ar" u svojoj srpske 
filozofije bio uop{te u stawu da ka`e o tom us-
merewu na{e filozofije koje je dalo vredne doprinose 
logici. To sam pokazao potpunije posebo u tekstu o 
pogledima Aleksandra Krona, koga ovde pomiwem 
jer je i on brutalno oklevetan iako je poodavno umro 
i ostavio zna~ajne spise srpskoj filozofiji, pre sve-
ga logici. 
 Sa odeqewima za filozofiju @uwi}a je otera-
la wegova neverovatna ostra{}enost i mr`wa prema 
svim druga~ijim usmerewima filozofije na tom Ode-
qewu. Na wegovo mesto do{li su ozbiqni filozofi 
koji su znali starogr~ki i koji su pre svega bili 
normalne li~nosti. 



 73

 Nepojmqiva la`qivost, ogovarawe kolega, 
podmetawe - uvek su bila wegova va`na svojstva. Ali, 
sve te osobine su mu od nesumwive koristi jer su 
mu one omogu}avale da uspe{no i neprekidno kleve}e 
svoje kolege, da ih obezvre|uje na najvulgarnije na~ine. 
Nikada nije uspevao da uspostavi iole normalnu 
komunikaciju posebno sa kolegama sa Odeqewa za 
filozofiju. Jednostavno nije ni govorio sa ve-
likom ve}inom profesora i nastavnika, koje je 
uvek, a ne samo danas, klevetao na jejbezo~nije na~ine. 
Nadu je polagao da }e sramnim i nedostojnim udva-
rawem srpskim akadwemicima pridobiti wihovu 
naklonost; izgleda da su mu la`i i klevete o ko-
legama bile od velike pomo}i u nastojawu da se 
preporu~i wima. 
 La`i o filozofima sa Odeqewa koje danas 
iznosi i javno uvek je {irio i me|u studentima, 
{to dovoqno govori o wegovom moralnom liku. Ako 
mu svojstva koja smo nazna~ili pomognu da se do~epa 
Akademije, nema nikakve sumwe da }e se i tamo 
pona{ati na isti na~in kao i na Odeqewu za filo-
zofiju. Zavr{i}u ovaj deo izlagawa nagla{avaju}i ono 
{to sam ve} nazna~io, naime da su neznawe, la` i 
kleveta su{tinski odre|ena ovog nesre}nog ~oveka. 
 Ve} i ovo {to smo pomenuli pokazuje da bi 
ocena da je @uwi} tre}erazredni filozof bila ve-
lika pohvala za wega, jer on nikada nije uspeo da se 
predstavi kao filozof. 
 Mo`emo samo kratko pomenuti da su dvo-
li~nost, nedoslednost i, razume se, la` paradigme 
nemoralnog pona{awa po Kantu. On ovaj stav nije 
izneo u nekom polemi~kom spisu, ve} ga je izveo iz 
temeqne ideje svoje etike, naime iz bezuslovnog 
imperativa. Takav ~ovek, treba li to uop{te i 
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re}i, ne mo`e nikada postati filozof, a pogotovu 
neko ko ovu oblast predaje studentima. Da li }e mu 
sve te osobine omogu}iti da se domogne Akademije, 
to }emo videti. Ne bi bilo nikakvo iznena|ewe 
ako o tome, kao i u tolikim drugim poduhvatima, 
bude uspe{an jer, ponavqam, la`, obmawivawe, kleveta 
obi~no se potpuno neosnovano potcewuju iako su 
mnogi veliki pisci isticali izuzetnu mo} te 
izopa~enosti. 
 Od svega {to sam o @uwi}u rekao ipak je 
najsme{nije kad od ovakvog oko{talog i prevejanog 
dogmati~ara ~ujemo da uop{te govori o filozof-
skom erosu i daru. Kao nepopravqivom neprijatequ 
svakog otvorenog i skepti~nog mi{qewa, svakog 
druga~ijeg stanovi{ta, ~ak i ako pretpostavimo da 
takav ~ovek mo`e imati bilo kakvog dara osim onog 
za klevetawe, od toga ne bi moglo biti za wega ni-
kakve vajde. On ne zna, {to nije nikakvo ~udo, da 
dar i eros jesu samo deo onog mno{tva pretpostavki 
bez kojih nema uspe{nog stvarala{tva i saznawa. 
Dogmati~ar mo`e takve pojmove koristiti, ali on 
wih ne mo`e posedovati kao oslonce svog na~ina 
mi{qewa. Jer, ta odli~ja mogu biti od zna~aja jedi-
no za otvoreno mi{qewe a nipo{to za iskqu~ivost 
dogmatskog rasu|ivawa. 
 Ne treba ni re}i da takav dogmati~ar nikada 
ne mo`e biti u stawu da, poput Kanta, od Rusoa nau~i 
da po{tuje druge qude, da se prema wima odnosi sa 
uva`avawem. 
 Junak jedne Molijerove komedije ka`e da je 
bio iznena|en kad je saznao da je ~etrdeset godina 
govorio u prozi. Junak ove moje ,,komedije" verovao 
je ~etrdesetak godina da je filozof, a onda, pred 
kraj svoje karijere, saznaje da je bio u velikoj 
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zabludi, jer nikada nije uvideo da je bio samo u 
pone~emu nalik filozofu ve} i po tome jer je 
diplomirao na Filozofskom fakultetu. 
 Fihte je o ovakvima izrekao sud koji je vode}a 
misao ovog teksta. Da li je @uwi} razmi{qao na sli-
~an na~in i po`eleo da se bavi filozofijom? To 
mi nije poznato, ali nije nikada kasno da mu se ka`e: 
ako nisi niza{ta drugo, onda si ponajmawe za filo-
zofiju. A kada je re~ o istoriji srpske filozofije, 
u ovom tekstu nastojim da poka`em da se woj mo`e 
ozbiqno posvetiti samo neko ko je ovladao gr~kom, 
modernom i savremenom evropskom filozofijom, a 
nipo{to onaj koji je, kao i junak ove pri~e, verovao 
da, ako nije ni za jednu od wih, onda mu pribe`i{te 
mo`e biti samo istorija srpske filozofije. 
 Dovoqno je re}i da bez ovladavawa velikim 
epohama razvoja filozofije, takav neobrazovan ~ovek 
ostaje bez iole vaqanih merila vrednovawa srpske 
filozofije. Da bismo se u to uverili nazna~ili smo 
kako klevetnik govori o filozofima Odeqewa za 
filozofiju. On ne sudi, jer nema upori{ta vredno-
vawa ve} izri~ite presude. Takav i ne poku{ava da 
bar i sasvim povr{no upozna poglede onih koje 
kleve}e; to je razumqivo, jer za ozlogla{avawe bilo 
kakvo poznavawe pogleda mo`e biti samo smetwa. 
 
 
 
 
 
______________ 

U ovom broju ~asopis donosi tekst svog dugogodi{weg saradni-

ka ne upu{taju}i se u autorovo pravo i slobodu objavqivawa. 
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GORAN KOLA[INAC 
 
 

IDEALAN SVEDOK KOGA NEMA 
 
 

Не можете веровати очима ако  
вам машта није фокусирана.  

 Марк Твен 
 

Људи посматрају мање очима  
него страшћу свога срца. 

Duprès 
 

Жеља је мати сећања. 
 
 

У пракси још увек, ту и тамо, животари старо 
инквизиторско начело по коме двоја уста говоре истину. 
Додуше, подударност може пружати до извесне мере 
неку гаранцију да су ти искази истинити, али сагласан 
исказ више сведока, који желе да кажу истину, још не 
мора то и да буде. И најдубље убеђење да се говори истина 
још не штити од заблуде, тако да и више сведока може 
у доброј намери дати на исти начин неистинит исказ. 

Човек је личност, индивидуалност. Не постоје 
два једнака човека као што ни два листа на грани нису 
иста. У психологији исказа то значи да, поред заједничких 
црта, сваки човек доживљава свет на свој начин. Безо-
сећајан човек (хладни психопата) неће се никада уживети 
у осећање самилости и топле љубави. Неки предео на 
један начин доживљава уметничка природа, а опет на 
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сасвим други начин трезвени агроном, кога занима 
само плодност земљишта. Приликом ходања кроз шуму, 
шумар, биолог, извршилац кривичног дела шумске крађе, 
убица који се крије од потере, ловац и заљубљени пар 
опазиће и запамтити веома различите сегменте од укупног 
мноштва дражи које делују на њихова чула. Шумар ће 
одмах на основу трагова да опази да је извршена шумска 
крађа, а туриста те трагове неће ни да примети. Када 
шетамо са скупљачем лептира, он свуда види лептире, 
а ми ниједног. Мондена дама запазиће на градским 
улицама сасвим другачије ствари него архитекта.  

Опажање није механички процес, а човек фо-
тографски апарат, магнетофон или огледало у коме би 
се једноставно огледали спољашњи догађаји. Напротив, 
опажање је само психичка прерада опаженог догађаја 
или процеса. Човек опажа у првом реду оне чињенице 
које одговарају животном стилу његове личности. Разли-
чито опажање истих појава условљено је различитим 
личним искуством, интересима и очекивањима. У оквиру 
истог опаженог догађаја, различита лица уочиће различите 
детаље. Због тога никада не смемо тврдити да је 
сведок баш морао опазити неке чињенице, мада оваква 
питања адвокати радо постављају вештацима и све-
доцима. У нашем примеру архитекта зна да су улицама 
пролазиле обучене жене, али више од тога не уме да 
каже, док ће детаљно описати зграде поред којих је 
прошао. Обратно, мондена дама даће фантастично тачне 
описе крзнених капута на шетачицама, а казаће само 
да је пролазила поред неких зграда. Стога се и захтева 
да се увек саслушавају сви информатори и сведоци са 
којима се располаже.  

У филму Рашомон (1950) силовање младе жене 
у шуми приказано је из угла учесника збивања и 
случајних очевидаца. На крају се испоставља да овај 
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ужасан злочин, приказан у више варијација, наводи на 
суморан закључак да је истина релативна и да нема 
коначне правде.  

У једној америчкој полицијској школи, за време 
предавања у учионицу је изненада бануо непознат човек 
дрско се обраћајући предавачу: Шта је ово!? О чему се 
овде блебеће!?  

- Молим Вас, оставите нас на миру и изађите 
напоље - одговорио му је мирно предавач пошавши у 
сусрет непријатно незваном госту. 

- Коме ти напоље!? - узвикнуо је агресивац и 
зграбио предавача за гушу. Настало је гушање и неко-
лико слушалаца, будућих полицајаца, истрчало је из клупе 
да помогне предавачу. Требало је доста гурања док су 
га избацили из учионице. 

Професор се вратио за катедру и кад су сви 
сели на своја места и узбуђење се мало стишало, рекао 
им је: Узмите оловке и опишите тачно шта се ово зби! 

Професор је, наиме, смислио ову ујдурму и 
договорио се с нападачем да би извео експеримент у 
којем ће показати колико је разноврсно људско опажање, 
колико је лабилно памћење, па према томе, и сведочење 
очевидаца. 

И замислите шта су све ти очевици написали: 
пуно их је рекло да је нападач потегао пиштољ на 
предавача (у ствари се само машио за задњи џеп), пуно 
- да је потегао каму и да су се гушали отимајући му 
нож, више њих су навели да је нападач био црнац (!), а 
један чак навео да је нападач потегао јапански мач на 
предавача! (Овај је вероватно скоро читао неки кримић о 
јапанским самурајима.) Само четворица су, од њих 
стотине, тачно описали догађај како се збио не помињући 
никакво оружје, као што га и није било. Тако је професор 
добио леп материјал за анализу и дискусију с будућим 
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детективима, очигледно им показујући тешкоће долажења 
до истине о томе како се нешто збило и како се и шта, 
у ствари, десило. 

Да је грешити људски, сведочи и следећи 
пример: На улици је дечак стао мачки на реп, а она је 
скочила на девојку на бициклу која се у страху ухватила 
за мушкарца који је пролазио. Шта се десило? Управо 
је зачуђујуће шта је изјавило осам очевидаца. Старији 
мушкарац: Био сам у својој јутањој шетњи и ту ме је 
напала девојка. Чуо сам је како мјауче као мачка и 
тада ме је зграбила. Она је била плавуша, добро је 
изгледала, дотерана. Бицикл нисам видео. Жена: Ма 
пустите ви мене. Знам ја то боље. Она је хтела да 
гребе. Згодна? Зашто? Читаво лице прекриле су јој 
наочаре за сунце. Као у илустрованим часописима. Ту 
није било никакве мачке, она је била мачка. Мушкарац 
пред излогом: Ја сам све тачно видео. Она је била 
згодна девојка. Носила је пса под руком. Како је 
изгледала? Као све девојке на бициклу. Бициклисти су 
увек криви. Продавачица воћа: А ко још пази на тако 
нешто? На мом штанду видим сваки дан нешто 
друго. Ја не желим да сведочим. То одузима време. 
Ићи у полицију – не! Ја нисам ништа видела. Месар: Ја 
сам тачно видео како је возач таксија налетео на 
мопед госпођице. Због тога је пала. Одједном је 
нестала. Саобраћајних прописа за њих, наравно, нема. 
Иначе, девојка је била малена и дотерана. Возач 
таксија: Завежи! Ја уопште нисам возио, већ сам био 
прописно паркиран. Један велики пас скочио је на 
девојку и угризао је. Девојка је била висока и витка, 
добро грађена. Наочаре!? Не! Погрешан податак. 
Девојчица: Дечак је стао мачки на реп. Тада је она 
мјаукнула и скочила на бицикл. Када је девојка падала, 
она се ухватила за господина. Затим је она 
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ошамарила дечака. Жао ми је мачкице. Дечак: Она 
лаже. То уопште није истина. Ја нисам никакву мачку 
видео нити стао на њу. Жена није смела да ме туче. 
Можда је била пијана, па се оклизнула. Она је била 
ружна.  

Опажање је у најширем смислу речи зависно од 
социјалних фактора који формирају личност и које је 
она прихватила. Сачињавају га вредносне норме (групне 
норме, групна мишљења) у одређеним националним 
заједницама, (пот)културним скупинама, политичким 
групацијама и представљају стереотипе који важе у 
конкретно време у конкретном друштву. Код људи 
постоји тежња ка конформизму (усвајању ставова за-
једнице), тако да је могуће да више лица погрешно 
опажају и процењују исти догађај.  

Симпатизери и чланови политичке странке тврдиће 
да је на протестном скупу било 50.000 људи, а њихови 
политички противници изјављиваће да је било само 
5.000 заведених грађана.  

Ако је у свађи дошло до физичког обрачуна 
између крупне и ситне особе, закључак ће бити да је 
тучу изазвала крупна особа и да је притом нанела теже 
повреде човеку ситније грађе, што не мора бити тачно. 
Веселе и духовите особе доживљавамо и опажамо као 
такве, иако у одређеном трнутку нису спремне за шалу. 
Егоистима, лицемерима и лажовима увек приписујемо 
лоше намере и склони смо да их сумњичимо. Поштене 
и симпатичне не желимо да видимо у асоцијалним и 
криминалним радњама.  

Следећа сцена одиграва се у вагону подземне 
железнице у Њујорку. Вагон је испуњен људима, а на 
средини се налази један елегантно обучени црнац и 
један белац, који држи нож у руци и разговара са 
црнцем. Преко 50% учесника у експерименту, који су 
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видели цртеж са приказом ове сцене, изјавило је да се 
нож налазио у рукама црнца, док је неколико њих 
тврдило да је црнац био нацртан у пози како маше 
ножем. Представа о белцу, као о узорном грађанину, и 
црнцу, грађанину другог реда, склоном криминалу, 
преовладала је и реалност је уступила место погрешној 
представи.  

Када је у питању опажање људи и касније њихово 
описивање, велики значај имају особености везане за 
припадање одређеним старосним и културним групама. 
Младића са минђушом опазиће и касније описати на 
један начин конзервативна стара особа, а на други 
начин вршњак који припада истој културној групи.  

У једном кривичном предмету старија сведокиња 
је за окривљеног малолетника рекла да је развратник. 
Када је судија питао на основу чега то тврди, она је 
објаснила да се он касно враћа кући, најмање двапут 
годишње мења девојку и нељубазно се јавља на 
степеништу.  

Сведок редовно није при опажању гледао на 
сат, мерио, бројао и сл. Испитивач, међутим, тражи од 
њега да наведе одређену бројку. Сведок се тада сматра 
обавезним да удовољи овом захтеву, а и сам поверује 
да је погодио. Што је ова процена категоричнија, 
обично је нетачнија.  

Неки сведок жестоко је теретио оптуженог за 
паљевину, тврдећи да је овај после избијања пожара 
гледао бар 5 минута кроз прозор, очекујући ватрогасце. 
На судској расправи извршен је експеримент. Сведок 
је већ после 10 секунди сматрао да је прошло 5 минута. 

Оцена временског размака у вези је и са емо-
ционалним стањем. При пријатним емоцијама време 
ће пролазити брже, а непријатне га продужавају. У 
тренуцима када је живот угрожен, осећај протека 
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времена се нагло успорава и секунде се претварају у 
вечност. За силовану жену, која је отрчала до најближе 
телефонске говорнице да позове полицију, минути 
пролазе као сати, док за лопова, који бежи са лица 
места, долазак полиције изгледа тренутан.  

Чести су случајеви тзв. перцепционе одбране, у 
којима особа, затварајући своје очи, покушава да блокира 
и сва друга чула за сигнале који проузрокују страх. 
Најбољи пример за перцепциону одбрану је понашање 
неких гледалаца у току приказивања филмова страве и 
ужаса. Они затварају очи док опасне сцене не прођу. 
Такве реакције редовни су пратилац извршења и неких 
бруталних кривичних дела.  

Амерички судски психолози истичу да се у 
стању страха услед опасности по живот пажња сведока 
фокусира на битне детаље који су у вези са овом 
ситуацијом, а да се периферни детаљи уопште не опажају. 
Указују на значај феномена фокусирања пажње на 
уперено оружје. Жртве неретко у тим ситуацијама сву 
пажњу директно усмеравају према упереном оружју, а 
индиректно, према лицу криминалца који га држи. 
Тако се нпр. у једном симулацијском експерименту 
показало да су очевици дали детаљнији опис окрвављеног 
ножа којег је нападач држао у руци, него његовог лица 
или других телесних карактеристика. Такође је експери-
мантално утврђено да су жртве, у ситуацији у којој је 
напад извршен без оружја, касније са 49% тачности 
препознале нападаче. Међутим, уколико су држали 
уперено оружје, проценат тачног препознавања нападача 
био је само 33 процента. 

Догађај који смо опазили састоји се увек од 
низа елемената. Међутим, због ограниченог пријемног 
капацитета наших чула, ми нисмо у стању да све те 
елементе захватимо опажајем. Ако је, рецимо, у једној 
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тучи запажено мало дете, сва наша пажња усмерена је 
на то да се њему нешто не догоди. Детету се није 
ништа догодило, али ми нисмо запазили ко је започео 
тучу и ко је коме и чиме задавао ударце.  

 У судској пракси најчешће се срећу сведочења 
о чињеницама које су запажане ангажовањем чула вида, 
што је и разумљиво, имајући у виду да човек живи у 
свету слика и да се овим чулом опази 90% свих 
информација које се приме у току живота. Пословица 
каже: Једанпут видети боље је него десет пута чути. 
По релативној сигурности долази на прво место чуло 
вида, а доста иза њега на лествици налази се чуло 
слуха, док су искази сведока темељени на додиру, 
осету бола, укусу и мирису врло непоуздани. Али и 
поред тога, као што смо видели, сведочења која се 
заснивају на пријему дражи чулом вида могу да буду 
веома погрешна с обзиром на недостатке који постоје 
код конкретног сведока или пак на објективне факторе 
који су онемогућили квалитетно виђење. 

Чуло додира се у судској пракси повремено среће 
у случајевима разбојништава, сексуалних деликата, код 
кривичних дела против живота и тела уколико жртва 
није била у могућности да види или чује нападача.  

У једном случају извршилац је сазнао да се 
супруг оштећене неће брзо вратити кући, па је током 
ноћи ушао у њену спаваћу собу, која је била откључана. 
Несрећну жену затекао је како спава у кревету са 
шестогодишњом ћерком, док се у истој соби налазио и 
њен десетомесечни син. Затим је ножем исекао њену 
пижаму и над њом извршио сношај. Жена се тада 
пробудила, али је помислила да је њен муж легао 
поред ње, па му је рекла да због деце пређу у другу 
собу. Напасник је ћутке пошао за њом, а жена је 
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посумњала тек када га је ухватила за руку, јер је он, за 
разлику од њеног супруга, имао маљаве руке.  

Међутим, и ова сведочења непоуздана су и 
подложна погрешним опажањима. Криминалац је, 
рецимо, особи прислонио прст на леђа, а она се касније 
изјашњава да је то била цев од пиштоља. И кожа има 
изражену способност адаптације на подражаје тако да 
се осети након краћег времена више не примећује. На 
пример, човек осећа сат на руци само кад га први пут 
стави, а касније га не примећује. Због тога и не може 
да примети када му га крадљивац неприметно скине са 
руке, нити касније може са сигурношћу да тврди да ли 
је тог дана ставио сат на руку или није. Такође, уколико 
на тело делују две истовремене дражи, од којих је једна 
слабија, а друга јача, слабија драж се не осећа (опажа). 
Ово користе џепароши кад прво скрену пажњу жртви 
гурањем или ударањем, а затим јој полако изваде 
новчаник из џепа.  

Чула укуса и мириса подложна су сугестивним 
утицајима знатно више него остала чула. Групи студената 
Београдског универзитета дат је задатак да свако писмено 
одговори који се мирис налази у флашици која им је 
понуђена. Одговори су били да течност има мирис љуби-
чице, каранфила, руже и тако даље, а у бочици је у ствари 
била дестилисана вода. Ако сведоцима у току конзу-
мирања укусне хране приђе конобар и извињавајући се 
каже да је месо покварено, неки ће стварно имати осећај 
покварености хране са осећајем стомачних тегоба.  

Код ових врста сведочења појављују се велике, 
често и непремостиве тешкоће у погледу описивања и 
вербалног изражавања осета. Сведок који није имао 
претходна искуства у погледу порекла неког мириса 
или укуса неће моћи да га опише, мада би га могао 
препознати (нпр. немогуће је описати мирис парфема 
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који се први пут осетио, а не зна се његов назив). 
Међутим, лица која су од рођења без вида и слуха 
одлично сведоче по мирису. 

У начелу бољи су сведоци који се баве пра-
катичним занимањима која усмеравају пажњу ка окру-
жењу. Сматра се да су научници, филозофи, лица која 
се баве кабинетским и високо интелектуалним пословима 
лошији сведоци с обзиром да их природа професије и 
интересовања одвлаче од уочавања детаља из спољњег 
света који нису у сагласности са професијом. Инте-
ресантно је да судски психолози и на Западу и на 
Истоку сматрају да су најлошији сведоци судије, јавни 
тужиоци и браниоци зато што свако њихово сведочење 
истоверемено садржи у себи и давање правне квали-
фикације догађаја, па се самим тим појављује тенденција 
ка несвесном шаблонизовању и уоквирењу опаженог 
догађаја.  

Правило да људи познају предмете само захва-
љујући искуству, одлично илуструје пример са инже-
њером кога је у једној хемијској лабораторији нашла 
чистачица како спава за столом, а пред њим била је 
велика количина соли. Међутим, сведок инжењер 
одмах је опазио да је посреди самоубиство сублиматом. 
Сведок није свестан да је у опажању садржан закључак, а 
од искуства и знања зависи јасност и тачност опажања. 
Чистачица, наравно, није имала инжењерово искуство, 
због чега је погрешно аперципирала (протумачила), 
иако је правилно перципирала (опажала). 

Један опасан криминалац побегао је из затвора 
тако што је, за време шетње, насрнуо на чувара држећи у 
руци осушену рибу - харингу, а престрашени стражар 
видео је нож и устукнуо. Чувар није опазио све особине 
харинге него само да је предмет дугачак и блистав, 
попут ножа. У одговарајућој ситуацији очекивао је да 
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ће се бегунац послужити ножем, те је створио баш 
такав закључак. Он, природно, није био свестан да је 
то закључак, него га је категорички сматрао опажањем 
(голом перцепцијом). Значи, сведок најчешће ствара 
закључак о целини на основу дела целине.  

Многа бекства из казнионица извршена су уз 
претњу пиштољем направљеним од хлеба. Џон Дилинџер 
изрезао је од дрвета пиштољ, намазао га црном пастом 
за ципеле и тим дрветом (пиштољем) држао у шаху 
тамничаре при свом бекству. Немања Јанков опљачкао 
је мењачницу у центру Новог Сада уз претњу бананом 
умотаном у кесу!  

Неки кулак нашао се у гостионици с младим 
шумарским приправником, који је био веома заљубљен у 
његову ћерку и запросио је. Кулак је енергично одбио 
сиромашног просца. Шумарски приправник седео је 
као дотучен за својим столом, гледајући очајнички у 
једну тачку, а онда је изненада почео да виче на сав 
глас и прети кулаку. Кулак је после тога отишао кући, 
а шумар наставио да пије. Следећег јутра кулаков леш 
нађен је на улици. Два бескућника посведочила су да 
су видели када је шумар извукао нож из покојникових 
леђа. Шумар је лишен слободе. Утврђено је да нож 
припада њему. Дуго је саслушаван, предочаване су му 
тешке индиције, али је он данима упорно понављао да 
је невин. Осуђен је на смртну казну вешањем, а затим 
помилован на казну од двадесет година лишења 
слободе. Када је издржао 12 година и већ се помирио 
са судбином, стварни убица признао је дело. То је био 
месни сељак који је знао да кулак носи уза се пун 
новчаник. Док је шумар пио у гостионици, украо му је 
нож и на улици убио кулака. Шумарски приправник 
нашао је леш и, ужаснут, препознао свој нож у 
кулаковим леђима. Схватио је да ће бити окривљен за 
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убиство и да ће нож послужити као најјачи доказ. Да 
би се спасио, извукао је нож и док га је брисао, опазила 
су га она два бескућника. Овај опажај повезали су 
несвесно са радњом забадања ножа у тело. С обзиром 
да су били добронамерни сведоци, суд је некритички 
ценио њихово сведочење, што је условило осуђујућом 
пресудом.  

Опажање је могло чак бити и правилно, али 
сећање, тај други стадијум формирања исказа сведока, 
може бити погрешно. Да је човек само заборавио 
ствари, његово сведочење не би било тако опасно. Али 
он не само да заборавља него и мења своја сећања. 
Људско памћење неретко зна да буде права рашомонијада 
и не каже се без основа: Лаже као очевидац. Чини се 
да сећање, призивање у свест упамћених чињеница, личи 
на огледала у којима се деформише лик, само што се у 
кривичном поступку заблуде и обмане не завршавају 
шалом. Видели смо да сведок, чак ни под најповољнијим 
условима, није морао опазити. Још мање кривичар сме 
тврдити да се сведок мора сећати.  

Како долази до промена у нашем памћењу показује 
један могући случај. Излазећи из трговине, једна жена 
приметила је како се неки мушкарац нагнуо над колицима 
у којима је било дете. Следећег дана прочитала је у 
новинама о случају бебе која је пред трговином задобила 
опекотине лица. Покушала се сетити шта је радио 
мушкарац, али је исправно закључила да то није видела. 
Читање новинског чланка завршила је размишљањем 
како се на први поглед тај човек понашао на начин да 
је могао задати опекотине детету. Након неколико дана 
чула је са радија позив свима који су били у близини 
трговине у време тог догађаја да се јаве полицији. 
Отишла је и описала догађај на начин који је 
претпостављао да је мушкарац опекао дете. Није знала 
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да објасни полицији због чега се није раније јавила. 
Могуће је претпоставити да је на суду сведочила да је 
видела како је мушкарац опекао дете. То би учинила 
мирне душе, потпуно уверена да говори истину и несвесна 
да је њено првобитно памћење догађаја било измењено 
читањем новинског чланка, размишљањем о догађају 
и процедуром испитивања у полицијској станици.  

Када сведоци дођу у додир с новим информацијама 
о догађају, они своје памћење усклађују са њима. На 
пример, ако сведоци у неком догађају виде осморо 
учесника, а у новинама прочитају да их је било 12, врло 
је вероватно да ће просек њихових одговора бити да је 
било 10 учесника. Они ће, наиме, покушати да нађу 
компромис између онога што су упамтили и онога што 
су сазнали касније. 

У експерименту један младић ушао је у учионицу 
јер је заборавио своју торбу. Пошто је једанпут обишао 
просторију, професор га је замолио да је напусти. 
Младић је имао плаву косу, зелене очи и светлу кожу. 
Након предавања затражено је од студената да га 
опишу. Чак њих 93% тачно је описало боју његове 
косе, али их је само 7% тачно навело да је имао зелене 
очи. Готово половина осталих испитаника изјавила је 
да је имао плаве очи. Дакле, плава коса имала је такав 
учинак на очевице да су празнину у свом памћењу 
попунили у складу са уобичајеним искуством или стере-
отипом да плавокоси људи имају плаве очи. У неким 
случајевима такве логичке допуне памћења јесу тачне, 
али понекад воде до нетачног сећања. Потребно је 
посебно истаћи да људи најчешће тога уопште нису 
свесни.  

Када човек добро познаје неку ствар, он је види, 
такорећи, пре него што је у њу погледао. Ми не видимо 
ствари онакве какве су у стварности него какве знамо 
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да јесу. Наводи се пример професора који је за време 
наставе, ухвативши за ланац џепног сата, опазио да му 
нема медаљона. Неки ученик, приметивши ту згоду, 
рекао је да је професор имао медаљон још када је за 
време одмора скидао огртач. Од 243 ђака, 36% потврдило 
је да су медаљон видели тога дана, иако га је професор 
заборавио у гостионици дан раније. 

Две експериментаторке ушле су у подземну же-
лезницу, од којих је једна оставила своју велику торбу 
на клупи, након чега су се одмакле од торбе проверавајући 
распоред вожњи возова. У њиховој одсутности, њихов 
асистент посегнуо је у торбу правећи се да из ње 
нешто узима и ставља под капут. Након тога је брзо 
отишао. Када су се девојке вратиле, једна је приметила 
да јој је неко претраживао торбу, те је узвикнула како 
јој је украден диктафон. Гласно је говорила како јој га 
је дао на послугу претпостављени за посебан задатак и 
како је био врло скуп. За помоћ се обратила присутним 
сведоцима замоливши их за бројеве телефона у случају да 
их осигуравајућа компанија буде желела да контактира. 
Већина је дала свој број. Недељу дана касније, агент 
осигурања позвао је све сведоке како би сазнао детаље 
догађаја. Задње питање које је сведоцима било постављано 
било је: Да ли сте видели диктафон? Иако у ствари 
никакав диктафон није постојао, чак половина сведока 
сећала се да су га видели и могли су чак и детаљно да 
га опишу. Њихови описи су се разликовали, али су били 
толико детаљни да су индицирали врло живописно 
сећање на диктафон који у ствари никада није био виђен. 

Сведокова тврдња да види јасно пред собом као 
да се сада одиграва, сама по себи тачна, још не 
доказује да је памћење верно, нарочито у појединостима. 
Опажање и сећање трипе од афективних стања. Многе 
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афективно наглашене појединости сасвим ишчезну из 
памћења. 

Ханс Грос, отац криминалистике, присуствовао је 
извршењу смртне казне. После извршеног чина, запитао 
је присутне које су боје биле крвникове рукавице. 
Одговори су гласили: беле, црне, сиве. Међутим, крвник 
није имао рукавице.  

Постоје бројни искази очевидаца смртне казне 
над Маријом Стуарт, који се одликују масом појединости. 
Када је отворен њен гроб, утврђена су два ударца секиром. 
Ниједан једини очевидац није приметио други ударац 
секире.  

У страху су велике очи, констатује популарна 
психологија. Од гнева човек може да западне у такво 
стање да не види где удара. Војник у боју, обузет 
борбеним заносом, дуго не осећа да је рањен. За време 
битке за Гетисбург у току грађанског рата у Америци, 
пронађено је преко 200 пушака на ручно пуњење, које 
су биле напуњене пет и више пута без опаљивања. 
Једна пронађана пушка била је напуњена чак 21 пут. 

Један озбиљан човек налазио се у возу приликом 
неке железничке катастрофе. Сведок је испричао да је 
рођеним очима видео гомилу лешева и људи са 
одрубљеним удовима и главом, као и да има на стотине 
тешко озлеђених. У ствари, у целом удесу погинуо је 
један човек, а ни њему није била одрубљена глава. 
Што се озлеђених тиче, било их је укупно петоро.   

Приликом саобраћајног удеса, један други сведок, 
иначе атлетски грађен спортиста, потрчао је у страху 
преко поља и ливада до најближег насеља, удаљеног 
пар километара. Имао је утисак да га јури локомотива 
воза исклизнулог из колосека. Тај човек, гоњен својим 
уобразиљама, јурио је таквим темпом да је добио 
запаљење плућа, од чега је умро кроз неколико месеци.  
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Разбојника који је ноћу нападао жене у једном 
граду, злостављао их и одузимао им ствари и накит, 
оштећене су описивале као човека врло високог раста, 
црне косе и густих бркова. Када је извршилац ухапшен, 
утврђено је да је висок 165 цм, светлоплаве косе и 
обријаног лица.  

Дакле, механизам деловања стреса, као психо-
лошки феномен, треба да буде познат органу који изводи 
доказну радњу и оцењује њену вредност. На тај начин 
моћи ће правилно да се одреди однос и према таквим 
изјавама као што су на пример: Ја сам била толико 
уплашена да ми се његово лице урезало заувек у памћење, 
Тај догађај остаће ми заувек у сећању и сл.  

Велики је значај стручног обављања првог саслу-
шања, јер се у противном грешке и сугерисање одређених 
чињеница и верзија испитивача, као и искривљавање 
или погрешна интерпретација, касније не могу отклонити, 
а често чак ни уочити. Само на првом саслушању исказује 
се из непосредног сећања о доживљају. Сваки поновљени 
исказ сведока о истом догађају увек је изведен из ранијих 
исказа, тако да свако наредно саслушање представља у 
ствари само препричавање претходног исказа и не црпи 
се из сећања опаженог догађаја. Чак и препричавање 
опаженог догађаја изван процесне сфере (рођацима, 
пријатељима) доводи до измена и уобличавања или 
фиксирања једних детаља, а запостављања неких других. 

Некад сведоци могу пасти под утицај других 
сведока и сведочити оно што нису видели. Због тога не 
треба дозволити да сведоци заједно чекају саслушање на 
лицу места приликом вршења увиђаја или у судском 
ходнику, јер ће онда међусобним препричавањем догађаја 
узајамно утицати једни на друге. То су, на пример, 
ситуације у којима сведоци заједно седе у ходнику испред 
суднице или се нађу на кафи пре сведочења и тада 
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један каже: Сећате ли се како је оптужени потегао 
пиштољ? Други му одговори: Ма није, али први настави 
даље: Како није, па цело село видело је да је потегао 
пиштољ и на крају други сведок каже: Да, потегао је... 

Код сведока који су доживели повреду лобање 
или психички шок може се десити да наступи амнезија. 

У међусобној свађи у некој кафани, два човека 
претила су један другоме, гурајући се, дижући руке један 
на другога, али су присутни спречили тучу тако да ниједан 
ударац није био задат. Један од њих напустио је друштво 
и пошао својој кући. Возећи се бициклом пао је у јарак 
и задобио потрес мозга. Кад се вратио свести није знао 
шта се догодило с њим, али последње што се сећао 
била је свађа у кафани (ретроградна амнезија). Био је 
ошамућен, крварио је из носа, а патроли милиције 
изјавио је да га је ударио човек у кафани (конфабулација, 
попуњавање празнина у сећању догађајима који се 
нису догодили, али се логички надовезују на последњи 
догађај у сећању, тј. на свађу). Одмах је хоспитализован. 
Недељу дана након што је напустио болницу, предочена 
му је изјава коју је дао патроли милиције, али ју је он 
категорички порицао, тврдећи не само да такву изјаву 
није дао милицији, већ да никакве милиције тамо није 
било (антероградна амнезија).  

Опажање може бити тачно, сећање верно, али 
још увек нема никакве гаранције да ће исказ бити исто 
тако без погрешке. С једне стране говор је много сиро-
машнији од стварности, а с друге постоји читав низ 
чињеница које није уопште могуће изразити речима. 
Злата вреди сведок који о кривичном предмету каже 
само толико колико стварно зна, али он је веома ретка 
појава. Код већине сведока постоји несвесна тежња да 
свој исказ допуне појединостима које се нису стварно 
одиграле.  
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Полусвесна преображавања настају из тежње 
сведока да се истакне. Један сведок нагиње томе да 
увећава бројеве. Ако присуствује збору, он увећава 
број присутних. Када су га напали разбојници, увећава 
њихов број. Други сведок увећава елементе догађаја, 
украшава га, чини узбудљивијим него што јесте да би 
истакао своју важност. Трећи, ако је пасивно посматрао 
догађаје, почиње жалити што није, на пример, учествовао 
у спасавању. Убрзо сам себи сугерише улогу јунака, па 
тако износи и у исказу. Четврти сведок чврсто је убеђен. 
Догађаји га сасвим преузму. Он је био тај који је видео, 
чуо, осетио. Сумњати у очигледност његових опажања 
увреда је коју болно осећа. Његово тумачење срасло је 
са опажањем. Опажања служе само да подупру његову 
верзију догађаја. Он једини зна истину, јер је био на 
месту догађаја. Ниједан сведок неће признати да у 
његовом опажању и сећању могу постојати шупљине, 
да може настати збрка између онога што је видео и о 
чему је мислио. Он чврсто верује у истинитост свог 
исказа и тражи да му се верује.   

И исказу најсолиднијег сведока предстоји још 
један, последњи преображај. Али ако је последњи, није 
најмањи. Исказ, који већ тако мало личи на првобитни 
догађај, неће се такав појавити у записнику. Пракса га 
преводи у безбојан приказ, у монотони, једноличан 
службени говор. На живи приказ сведока, судија удара 
печат своје службене и индивидуалне личности. Написани 
исказ сведока само је балсамовани леш из кога је 
коначно нестало све што је могло да буде озбиљно и 
корисно. Стога је исказ сведока, који није стенографисан, 
срамна правна лаж и води ка потпуном одбацивању 
доказа сведочења.  

Због тога, када се читају записници са суђења 
изгледа да су потпуно истим говором излагали и 
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нешколовани сељак, и Ромкиња која се бавила ситним 
шверцом, и директор спољнотрговинског предузећа и 
професор књижевности. Када би се судило по ономе 
што пише у записнику, сви су они о кривичном догађају 
који су посматрали, доживели или у њему учествовали, 
говорили хладно, без емоција, граматички потпуно 
исправно, са пуно стручних правних термина. Од оног 
живог опажаја кривичног дела остало је мало или готово 
ништа.  

Као што смо видели, подручје сведочења обухвата 
све могуће заблуде и све могуће криве поступке, што 
се уопште могу замислити. Заблуда је сталан и нормалан 
елемент људског сведочења (Алфред Бинет). Још увек 
се није нашао нико да опише ту људску комедију све-
дочења. Difficile est satiram non scribere (Тешко је не 
написати сатиру), рекао је Јувенал.  

Идеалан сведок се не приказује важан, нити се 
плаши, он није ни кицош, ни надарен испод просека, нити 
галантан нити извештачен. Он је чиста истина. Он је 
у собици осамљен испитао своје памћење. Он сасвим 
тачно зна оно што зна, а зна шта му није познато. 
Не лаже и не вара. На његовом исказу могу се 
градити палате, па и читави светови. Такав идеалан 
сведок има само једну ману – он не постоји  (Spoerl). 
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Eseji, tuma~ewa 

 
 

TRAJNOST RIJE^I I KAMENA 
 

(Skica za kwi`evni portret Vi{we Kosovi}) 
 
 

АПСТРАКТ: Запажена као филозоф, књижевник 
Вишња Косовић, чини се, свој први креативни капа-
цитет испољава у области литературе. Без обзира да 
ли пише поезију, прозу или афоризме она у умјетности 
види начин човјековог отпора дехуманизирајућем ставу 
времена. Умјетност посједује трајност времена као и 
ријечи којима она подиже своје трајне литерарне гра-
ђевине. 

 
Не губећи свој маркантни интелектуални интегри-

тет филозоф и књижевник Вишња Косовић у потрази 
за смислом и универзалним вриједностима живота и 
постојања, није, попут једног свог јунака (''Крле и смисао''), 
изгубила себе. У свијету на размеђи миленија обиље-
женом, како је рекао др Ратко Божовић, траговима 
егзистенцијалне мучнине, у дехуманизирајућем тренду 
цивилизације у којој ''расту контејнери, а смањује се 
човјек'', на тлу на којем истрија вијековима суши крваве 
кошуље браће и разбраће (''Наш народ је чемеран сој, 
од брата до разбрата само пола стопе, од разбрата до 
брата нема више начина ни пута''), она упорно трага за 
правим разлозима ствари и зрнцима љепоте, за мудром 
ријечи и слободом која је синоним и темељни услов 
остварења људске цјеловитости.  

Склона размишљању и језгровитом исказу Косто-
вић у једној својој прози каже да ''свако има своју животну 
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стазу, али сви не могу имати опанке.'' Она, на срећу, 
није прошла траговима своје слутње као бос кроз 
трње, за животну стазу имала је више пари опанака и 
због тога је могла, готово истовремено, да се растрчи 
путевима умјетности и филозофије, да се окуша као 
пјесник и приповједач, као афористичар бритке мисли 
и оштра језика чије иронијске стријеле погађају труло 
ткиво, пустош и ''поражену људскост'' једног доба. 
Својим именом Вишња Косовић је, дакле, потписала 
више књижевних остварења: ''Догоријева свијећа над 
Брезјем'', ''Линија често прецртава човјека'', ''Небокруг'', 
''Лик и споменик'' схватајући литературу и као могућност 
човјековог одупирања деструктивним силама пролазности 
и отуђења али и као терапију, мелем очувања властитог 
интегритета (и идентитета) пред најездом скакаваца 
који су појели људе и године.  

''Капија за нову ријеч'' има за Вишњу Косовић 
готово хералдичко значење. У синтагми наслова ове 
прозне збирке обједињена су два симбола, знамења 
мудрости и трајања. То су камен и ријеч. Камен је 
уграђен у конструкцију капије која означава не само 
улаз, врата, него и тријумфални лук (L’arc de triomphe) 
за коњицу њеног несмирнеог духа или дослућеног 
хуманитета. Са каменом, као и са ријечју, Косовић 
успоставља неку врсту ванчулне комуникације, додир 
суштине, необјашњиво искрење ослобођене мисли: ''И 
камен има жељу и судбину, ону камену, коју само 
одабрани могу осјетити. Неки камен заврши у стубу за 
вјешање, а неки буде овјековјечен у темељу храма.'' 
Према њему, као и према ријечи као врхунској тачки у 
пирамиди вриједности, она осјећа искрено поштовање 
као згуснутој шутњи у којој пребива мудрост и 
постојаност свијета. ''Камен и ријеч не могу старити', 
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каже она. ''Када на њих легну вијекови, и камен и 
ријеч добију на снази и значењу.'' 

Али, Косовић није архитекта као њен суграђанин 
Живко Јањић који је у ''Недовршеном храму'' испјевао 
праву оду камену и дотакао његову неухватљиву душу. 
Она је, ипак, више пјесник, чак и онда када јој 
стваралачке амбиције нису превасходно литерарно 
усмјерене. Без обзира о чему пише Вишња Косовић не 
може да се отргне фасцинацији ријечи. Ријечи имају 
своју тежину, значење, моћ обухватности, збира и 
утемељења, оне су самосвојни ентитет у коме мисли 
остварују своје оваплоћење. Као и камен оне посједују 
трајност, не нестају као прашина и пахуље лањског 
снијега, капи кише у жедној земљи. ''Свака ријеч'', за 
ауторицу, ''има тежину вјечности''. ''У ријечи се'', пише 
она на другом мјесту, ''сабира, не само отров и јад, већ 
и све добро и мелемно. Ријеч се простире од молитве 
до лелека, и сву људску драму држи на окупу.'' Човјек 
на кршу, осим неба и камена и нема другог богатства 
до ријечи. Ријеч је почетак и крај, форма и садржина, 
алфа и омена свих ствари. Можда управо због тога већ 
у насловима својих поема Матија Бећковић, као пре-
познајни знак, симбол на развијеном барјаку све-
обухватне ријечи истиче глагол говорења: КАЖА, 
РЕЧЕ ми један чоек, Тако је ГОВОРИО Матија...Рећи, 
говорити, казати, зборити, јавити, дојавити, причати и 
приповиједати, пјевати, благосиљати, клети...као 
мрежа оплићу живот и као огледало одржавају богате 
туге и шкрта људска радовања. Косовић у ријечима 
налази највећи заједнички садржалац менталитета 
каменштака и тајну њиховог опстанка у временима и 
невременима између прошлих и будућих гробова 
спојених пламеном свијеће. ''Нашег човјека туга кријепи 
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и разгаљује. Он лелеком умује, тужбалицом пјева, а 
најрјечитији је када збори клетвом.'' 

У ''Капији за нову ријеч'' Вишња Косовић на 
малом броју страна открива задивљујуће мисаоне распоне 
и искуствене досеге аутора коме ''ништа није непознато'' и 
који је у своју реченицу упрео иронију, цинизам, 
оштроумност, филозофску ширину и лирску тананост, 
радост и тугу ''певања и мишљења'', сањања и 
стварања.  

 
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Ријеч се простире ''од 

молитве до лелека. Ријеч је највеће благо човјека не 
КАМЕН.'' 

 
Zorica TURJA^ANIN 
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ZLO I SMRT SA BEZBROJ LICA 
 

(Motivi proze Filipa Davida) 
 
 
 

 Када се године 1964. појавила књига приповедака 
Филипа Давида Бунар у тамној шуми, у издању Просвете, 
Београд, означен је њен аутор као писац који стаје у 
ред најталентованијих приповедача млађе генерације. 
Књига доноси теме којима ће се Давид бавити и касније, у 
другим својим делима, продубљујући њихово значење, 
али их не напуштајући. Преплићући фантазам и стварност, 
залази у сфере сна и јаве, болести телесне и душевне; 
опседнутост страховима најављена у причама прве 
књиге неће напустити ни његове ликове у наредним 
књигама. Залажењем у магловите и мрачне сфере чове-
кових померених и поремећених чула настају изгубљени, 
чудни, осамљени ликови, немоћни често пред влашћу 
тајне силе пред којом разум посустаје. Давид у својим 
првим причама успоставља тврдњу: смрт има безброј 
лица (нпр.у облику црне кочије и црњег још кочијаша, 
у пољупцу лепе жене у усамљеној кући, у привиду неког 
бунара у тамној шуми, или на врху зида по коме лебди 
с ума сишао онај који би да нађе своју драгу, опседнутост 
сликарева послодавчевом женом после чега остаје да 
умре он или дело које је створио); а снови буду изван 
наше контроле. Двојност природе и немоћ да се побегне 
од себе. Мистичност предсказања а онда и догађања. 
Слике подсвести ликова пројектују се у спољашњи 
свет. Мотив самоубиства је вид избављења од злокобне 
сенке од које се не може побећи; или начин 
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ослобађања од тешких снова; од скраме заборава која 
прати метаморфозу од људског бића у птицу, па 
одатле у суноврат амбиса. 
 Стварно и нестварно не дају се разлучити, тако 
да се јунаци Филипа Давида у другој књизи прича 
Записи о стварном и нестварном, крећу између иреалног 
и стварног, уз поништавање граница, а немири сновни, 
тамни гласови из далека, залажење у онострано, мотив 
релативности свега па и времена, ликови заробљени 
несазнатим просторима снова и подсвести, само су део 
мотивских одредница ове књиге прича. Не може се 
мимоићи ни смрт која све путеве изједначава, и са 
којом покушаји нагодби завршавају неуспехом, и којој 
се не може умаћи. Ликове прича и њихове кошмаре прате 
спољашње манифестације ноћи, олуја, магле, тмурни 
облаци гоњени ветром, оностране приказе, тамни гласови 
из далека и ноћне језе. У епитафу назначено: стварни сан 
и нестварна јава. 
 Филип Давид не оставља по страни опсесивне 
теме. У трећој књизи прича Принц ватре (1987) у под-
наслову назначене као приче о окултном, а посвећеној 
пријатељима Данилу Кишу, Мирку Ковачу, Бориславу 
Пекићу, наставља своју причу о људима изгубљена 
памћења, о опсесијама које мрве разум, о кошмарним, 
ружним сновима, несмиреном лутању душа. Приче о 
страху и смрти (опет). Али и о демонологији као окултном 
мотиву (Принц ватре). Било је наговештаја окултног и 
оностраног и у напред поменутим књигама (појављивање 
тек закопаног, те посете особа из света мртвих). У Принцу 
ватре, у првој причи Откуп, уз фантастику изван логичког 
поимања, има и поетичности, и неке болећиве потребе 
за љубављу према живом створу (старац и дечак). Има 
мистике али и укуса давних легенди. 
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 Присутно веровање да је негде свачија судба 
записана, а иза тога и страхота која се у ликове усади 
са знањем да сам себи измичеш и да ниси сам у својој 
љуштури него неко други (мотив двојника, присутан у 
свим Давидовим књигама). У причама је разматран и 
проблем кабалистичког мотива о сеоби душа. (Душе 
оних који су умрли пре времена настављају да живе 
као демони у туђим телима.) Прво спомињање холокауста 
је у причи Једна ноћ у Варшави (при посети необичном 
позоришту у чијој представи један од ликова има 
узбудљив излет са покојницима, женом и децом стра-
далим у холокаусту). 
 Аутор се није држао временских и просторних 
одредница у претходним својим причама. У роману 
Ходочасници неба и земље, пак, враћа радњу у време 
инквизиције која кажњава и живе и мртве, те и главног 
јунака, оптужујући га да је проучавао забрањене мистичне 
књиге. Но, ма које време било, у њему су појаве зла, 
страха, смрти неизбежне. Писац покушава да проникне у 
суштину зла (о коме ће најексплицитније бити речи у 
последњем роману Кућа сећања и заборава), те о страху, 
и то не само у времену куге (више у временима кужним), 
о сенкама из таме, како сам аутор каже „о путовању 
границом која раздваја светове јаве од светова снова“. 
А људска судбина није ништа друго до лутање између 
светова. 
 Ако је Сан о љубави и смрти кратак роман о 
љубави, и кратак роман о умирању, да се претпоставити 
да се у њему поставља питање границе између живих 
и мртвих, људи и демона, лудила у људима и лудила 
око њих, између љубави и мржње, неизмерне патње и 
трагања за радошћу. 
 Филип Давид воли да нагласи да роман Кућа 
сећања и заборава није историјски роман, да је то 
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прича о ликовима који су имали несрећу да као јединке 
прођу кроз борбу са демонима колективне и личне 
историје. Комбинујући документарност и имагинацију, 
исповест и фантазам, аутор настоји да проникне у логику 
зла и страдања. Бавећи се и у претходним књигама 
проблемом зла, више као апстрактном категоријом, у 
Кући сећања и заборава то зло добија конкретизацију 
и стога је тако погубно и застрашујуће. На једном месту 
у роману каже се: „Зло постоји тек кад добије лице. У 
логорима су видели зло које је добило лице: гестаповци“. 
Аутор оповргава тезу Хане Арент о баналности зла коју је 
изнела после суђења Ајхману у Јерусалиму. Зато што се 
злочини понављују, а зло је космичко, ирационално, при-
сутно откако је света и века. Једна од тврдњи Соломона 
Левија у писму Вајсу да је зло стоструко моћније и јаче 
од сваког добра, дубоко је депримирајућа. Но, други лик 
романа Миша Волф својом исповешћу даје зрно 
охрабрења да није баш код свих људи добро ишчилило. 
 Кроз дневничке записе, писма, сновиђења, прате 
се судбине ликова преживелих из холокауста: Соломона 
Левија, Мише Волфа, Уријела Коена и Алберта Вајса, 
које су слика својеврсног насиља над јединком али и 
историја кошмарног јеврејског идентитета. 
 Мотив страха који је у условима надолазећег 
зла у страшним налетима, и које Вајсов отац наслућује, а 
ипак, паралисан, не чини ништа да се спасе, само је 
пример како га је тешко савладати, чак и када се има 
утисак да вас неко свевидеће око посматра у позним 
ноћним часовима. 
 Сећање и памћење је тешко на јави и у сновима. 
Посебно Вајса не оставља бука воза у покрету, која се 
појачава, и клопарање точкова, и стравичан сан (у 
наставцима) у коме воз мртвих људи изазива панику 
сневача. И дозив изгубљеног брата и немогућност да 
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га спасе у снежној ноћи. Али, упркос тешким морама 
Вајс не жели да постане неко други (у кући фолксдојчера 
Ханса) а и касније, одбија да избрише сећање. Главни 
јунак бира мучнину и незаборав јер осећа потребу да 
сећањем сачува идентитет. 
 Са мотивом самоубиства читалац се сретао и у 
причама Филипа Давида. У новоме роману један од 
ликова, Соломон Леви, диже руку на себе, не могавши 
да нађе излаз, притиснут тајном коју не може да носи. 
Цитира се Берђајев: „Човек може да подноси патње, 
али је тешко да подноси бесмисленост патњи.“ Дакле, 
недостаје смисао страдања. Зло, свему чега се дотакне, 
одузме смисао. Накнадно промишљање доводи до прекра-
ћивања живота. Нису људи извршавали самоубиство у 
логору, него после логора, схвативши да се прошлости 
не могу ослободити. 
 Јер је тегобно живети са сећањима, са понижењем, 
са стидом, са кривицом, са звуцима у кошмарним сновима, 
са тајнама које изједају, са грижом савести. А жив човек, 
посебно преживели појединци те историје кошмарног 
јеврејског идентитета, обични људи који не припадају 
онима 10% људи без савести који гурају свет у велика 
страдања, не би да дигну руку на себе, али како се 
ослободити стрепње од надолазећег зла, које се ваља 
незнано од куда и у ком облику, али се ваља?! 
 Филип Давид не пише прозу која уљуљкује у 
лажну сигурност блажене инфантилности. Он пише 
отрежњујуће, реско, уз повремени фантазам и мистику, 
али и уз недвосмислене грозоморне појаве прошлости, 
из којих би требало да се извуче поука. Бојим се, поуку 
нема ко да прими. А зло не мирује, само му се облик 
још не дефинише коначношћу. 

 
Gordana VLAHOVI] 
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Muzi~ka umetnost 

 
 

LAZAREVO OBRETENIJE 
 

Kompozitor: Miroqub Aran|elovi} Rasinski,  
libreto: Neboj{a Lap~evi}  

 
 

 Na predivnom, jedinstvenom prostoru ispred 
crkve Lazarice u Kru{evcu, koje je postalo ne samo 
legendarno (jer su odatle pri~e{}eni krenuli junaci 
kneza Lazara u Kosovski boj upravo u vreme Vidov-
dana 1389), nego sa protokom vremena i nekako bajkovi-
to - prisustvovali smo premijeri prve slike (od ukup-
no ~etiri) sa nazivom ,,Zidawe Kru{evca" kru{e-
va~kog kompozitora Miroquba Aran|elovi}a Rasin-
skog. Plato ispred Lazarice bio je premali za sve 
(radoznale) `iteqe ,,prestonice srpskog cara Lazara" 
gde su stoje}i, u savr{enoj ti{ini prisustvovali 
ovom ~inu koji se odigravao ispred zvonika, kojeg 
je, tako|e nezaboravno oslikao sa plamte}im crvenim 
nebom i poklonio ovom gradu slikar jedinstvenog 
senzibiliteta Mili} od Ma~ve. Na video bimu je 
sve vreme to platno kao svojevrsna dopuna prirod-
noj scenografiji pratila ovaj doga|aj. Pesnik Gojko 
\ogo podsetio je da kao {to svaki ~ovek ima neko 
svoje unutra{we upori{te na koje se oslawa, tako i 
svaki narod mora da ima svoj duhovni oslonac. Za 
nas Srbe to je Kosovo poqe. Rekao je i ovo: 
 ,,Srbima je bilo te{ko, i danas im je te{ko, 
ali nikad nisu prestali da veruju u vaskrsewe. Ja 
sam od onih koji veruju u na{eg zastupnika pred 
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Gospodom, u Svetog kneza Lazara. Ja verujem da }e 
obretenije do}i". 
 A muzi~ko ,,Lazarevo obretenije" po stihovima 
tako|e Kru{evqanina Neboj{e Lap~evi}a i uz po-
mo} wihove sunarodnice dirigentkiwe Katarine 
Bo`i} i De~jeg hora iz Kru{evca ,,Sveti knez Lazar" 
(iz koga se izdvojio kao najfiniji kristalni glas 
anonimne devoj~ice), heruvimskog Vokalnog ansambla 
,,Beli an|eo", decenijama uve`bavanog Kvinteta An-
sambla ,,Renesens" da do~ara drevno, Baletskog studija 
,,Artebela", koji je inkorporirao u delo lepotu 
na{ih arhai~nih narodnih igara - sve je ujedinio u 
impresivnu zvu~nu celinu kompozitor Rasinski. 
Odli~ni vokalni solisti, gospodstvena Lidija Jev-
removi} kao knegiwa Milica i maesteti~an Ale-
ksandar Novakovi} kao knez Lazar izvanredno su, 
iznutra, osetili treperave strepwe koje su se nad-
vijale nad Srpstvom. Sa jasnom, preciznom dikci-
jom, spu{taju}i se u registre basbaritonskog faha 
Aleksandar Novakovi} se molitveno i vladarski 
sjajno ,,presvukao" u srpskog kneza. 
 Ova po~etna slika muzi~ki je predstavqena 
gustim uqanim notnim bojama, pre kao re~ita scen-
ska kantata sa odvojenim numerama u kojima je hor 
postavqen kao u gr~kim tragedijama da komentari{e 
radwu, nego kao opersko delo. ,,Hleb na{ nasu{ni 
postavimo u temeqe na{e du{a na{ih" - Rasinski 
je postavio lajtmotivski u responzorijalnom pevawu 
kneza sa narodom (horom). Ne`ni potezi dirigentki-
we posebno su do{li do izra`aja u dugim dramskim 
monolozima sa knegiwom Milicom (ako bi pri tom 
bojama trebalo predstaviti weno dirigentsko ume}e 
- onda bi to bile najsuptilnije i najpastelnije ni-
janse). A u svim detaqima i kompletnom vo|ewu ove 
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upe~atqive tonske slike o ,,Zidawu Kru{evca" 
kompozitor Miroqub Aran|elovi} Rasinski bio je 
umetni~ki komunikativan u duetima (i `enskom 
tercetu), u tehnici isona, u izvanrednom responzori-
jalnom pevawu, u sjajnom provla~ewu instrumental-
ne podr{ke koja je ostavqala utisak daleko ve}eg 
broja izvo|a~a. 
 Knez Lazar poru~io je na kraju: ,,Srce svoje 
ja u zidine stavih" i wegove damare osetila je i pub-
lika na platou ispred Lazarice; tlo je podrhtavalo 
od upe~atqive tonske lepote. 
 

Gordana Kraja~i} 
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Iz kulturne istorije Kru{evca 

 
IME ZA TRAJAWE - ADAM STO[I] 

 
 Adam Sto{i} (1920-2006), zavi~ajno je ime kru-
{eva~kog kraja, profesor, magistar filolo{kih nauka, 
pokreta~ brojnih kulturnih aktivnosti, autor vi{e 
kwiga, vlasnik i urednik obnovqenog Kru{eva~kog 
glasnika. 
 Da bi se iskazale sve aktivnosti ovog izuzetnog 
pregaoca, potrebne su desetine bio-bibliografskih 
stranica. 
 Prvi deo `ivota u najve}em delu posvetio je 
obrazovnom radu - profesor gimnazija u Ra~i Kraguje-
va~koj i Kru{evcu, profesor Vi{e pedago{ke {kole i 
Pedago{ke akademije u Kru{evcu; prosvetni savetnik 
i direktor Narodnog muzeja u Kru{evcu. Autor vi{e 
monografskih publikacija (o Slatini, Milutovcu, 
Kru{evcu). 
 Osniva~ Dru{tva qubiteqa starina u Kru-
{evcu. Pokreta~ Ve~eri starog Kru{evca, osniva~ 
Dru{tva za negovawe tradicija oslobodila~kih ratova 
Srbije do 1918. godine; osniva~ i vlasnik obnovqenog 
lista Kru{eva~ki glasnik; organizator brojnih memori-
jalnih putovawa i upoznavawa istorijskih i kulturnih 
znamenitosti Srbije i ~itavog Balkana. 
 Bio je neobi~na stvarala~ka pojava i snaga u 
najte`im danima srpskog naroda. Oko sebe je okupqao, 
stvarala~ki, svoje nekada{we u~enike i studente, ko-
lege, entuzijaste i upu}ivao ih u stvarala~ke akcije, 
rade}i neumorno sa wima. 
 Neprestano je blago talasao kru{eva~ku i sves-
rpsku kulturnu i politi~ku javnost, jer je na svetlo da-
na iznosio potisnuto ili odgurnuto iz kulturne i 
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politi~ke pro{losti. Nailazio je na prepreke, ali ih 
je uvek, na vol{eban na~in, savla|ivao ili zaobilazio. 
Bilo je poku{aja da bude svrstan u redove nacionalista, 
ali i komunista. A, zapravo, on nije bio ni jedno ni 
drugo. Wegov moto je bio: istina. Brod profesora Ada-
ma Sto{i}a nikada nije nasukan u toku neprekidne 
poluvekovene aktivne plovidbe. Savladavao je sva ta-
lasawa i nastavqao daqe mirnim putem. Bio je neus-
tra{iv, uvek stremio napred, zami{qeno strpqivo re-
alizuju}i. Nije obra}ao pa`wu na mogu}e prepreke pa 
su one kao samo od sebe nestajale pred wim pa nije ni-
lo potrebe sa se na wih juri{a. 
 Izvanredno je uo~avao politi~ke trenutke svog 
vremena, posebno kru{eva~ku kulturnu i politi~ku 
javnost. Kada je bilo nu`no izmeniti naziv Dru{tva 
qubiteqa starina i umetnosti, saglasio se sa novim 
nazivom: Dru{tvo za negovawe istorijskih i umet-
ni~kih vrednosti. U svemu se nastavilo sa ranijim ak-
tivnostima, a vlast je zadovoqena. Ve~eri starog 
Kru{evca tako|e su izazivale zazir nekih, obilasci 
spomeni~kih mesta, prekomunisti~kih i komunis-
ti~kih. I prvi kontakt bili su sumwi~eni, da bi ubr-
zo Krf postao pobratimski grad Kru{evca. Atakovalo 
se i na prve kru{eva~ke novine Kru{eva~ki glasnik, 
~iji je Sto{i} bio vlasnik i urednik, jer su svojim 
sadr`ajem ~esto bile neprihvatqive za vlastodr{ce. 
 Zbornik Pod nebom Kru{evca (dva izdawa) bio je 
pravi izazov za znati`eqnu kru{eva~ku, pre svega 
politi~ku javnost je se tu, prvi put posle Drugog 
svetskog rata progovorilo jednim drugim jezikom, 
~iwenicama: jedni pored drugih na{li su se fotosi 
istanknutih partizana, ali i pripadnika drugih vojnih 
formacija. Javnost je kona~no saznala imena `rtava, 
qudi streqanih na Bagdali neposredno po oslobo|ewu 
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1944. godine i snaga koje su to po~inile. Posle jed-
nogodi{weg zati{ja, drugo izdawe kwige izazvalo je 
burnu reakciju kru{eva~ke bora~ke organizacije, pa je 
kao odgovor {tampana posebna kwiga, kao utuk. Na{ 
autor je pre`iveo i napad recenzenta svoje kwige, koji 
se ovom prilikom na{ao na drugoj strani i os-
tra{}eno napao sadr`aj kwige koju je sam preporu~io 
za objavqivawe. Bili su to posledwi trzaji poluvekov-
nih srpskih deoba. Autor, za~udo, nije zapao u zamke 
tada va`e}eg Zakona o verbalnom deliktu. 
 Ulaskom u novo vreme, kada su skinuti vi{e-
decenijski okovi, Adam Sto{i} }e se oglasiti 
kwigama Kozje u{i Srbije i Svirala Cara Trojana, 
polemi~kim tekstovima koji su ranije publikovani 
u periodici. 
 Obimno stvarala~ko delo Adama Sto{i}a, 
svojim sadr`ajem i ~itala{tvom pre`ivelo je dve burne 
epohe s kraja dvadesetog veka, komunisti~ki sistem i 
novu vladavinu i uplovilo u ne{to mirnije politi~ke 
odnose u vi{epartizmu s po~etka XXI veka, kada se au-
tobiografskom kwigom Moja pedago{ka poema: dnevni~ki 
zapisi jednog profesora (2003) zatvorio stvarala~ki krug 
ovog izuzetnog profesora, pedagoga, rodoquba, iznad 
~ijeg dela se slobodno mo`e ispisati: Sve za srpstvo. 
 Dana 26. januara 2006. godine iz kru{eva~ke 
sredine, od svojih brojnih saradnika i po{tova-
laca oprostio se zauvek profesor Adam Sto{i} i 
uputio u ve~ni mir. Iza sebe je ostavio dela kojima 
}e se generacije i generacije napajati znawem. Po-
nestalo je malo snage, nije stigao da publikuje jo{ 
jednu kwigu polemi~kih tekstova, koju je pripremio 
za {tampu. 
 

Slobodan SIMONOVI] 
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Osvrti 
 
 
 

UMRE@ENOST PEVAWA I MI[QEWA 
 

Sa{a Radoj~i}: Duge i kratke pesme, Gradska  
biblioteka ,,Vladislav Petkovi} Dis"", ^a~ak, 2015. 

 
 

Књига изабраних и нових песама Дуге и кратке 
песме песника, критичара и филозофа, а пре свега, 
"читача" Саше Радојчића (1963) објављена је у оквиру 
Дисове песничке награде, коју је овај песник завредио. 
Ово је иначе други песников "избор". Претходни је 
био током 2001. године (Елегије, ноктурна, етиде). Стога 
је Радојчићева друга књига изабраних песама углавном 
(пре)компонована од књига песама (Четири годишња 
доба, 2004, Cyber zen, 2013) објављених након претходне 
књиге изабраних стихова, али и од песама из књиге 
Америка и друге песме (1994), уз већ помињане кратке 
нове-необјављене песме. 

Међутим, карактеристика књиге пред нама јесте 
утисак читалаца и тумача да се и књига изабраних 
стихова чита као потпуно нова и целовита књига, јер је 
песник као најмањи заједнички именитељ књиге употре-
био садржајно-поетску блискост уврштених стихова (уз 
престрогу ауторову селекцију). Овом пригодом доминира 
песникова запитаност и забринутост о атрибутима и 
граничницима постојања, уопште и лично, као и однос 
смрти и живота, есенције и ефемерног, али и префињених, 
на први поглед, непримећених недоумица на нивоу 
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појединачног. Повремено читалац, захваљујући искре-
ности и озбиљности песниковог дубоког промишљања, 
може осетити да му се песник путем писама (монолошко-
дијалошких обликованих) обзнањује из манастирске 
порте, након времепловског и деценијама дугог суочавања 
са својим животом (које се и даље наставља), али и са 
светом, којег одликују празнина, отуђеност и безнад ("на 
углу певају, језиком/ који разумем али није мој./ ја немам 
свога језика./ немам треперава светла/ која би ми 
показала пут"), циклично-синусоидно испољавање зла 
("А свако време је зло, анђеле,// И мир је само предах/ 
Између вихора,/ И спокој је само час без бола"), затим, 
незнање, страх, привид, хаос, апсурд и лаж, познати 
нам и доминантно присутни још од Хомеровог доба 
("Гуслај богињо гуслај ... Од лупежа начини ратнике/ 
Од њиховог вође краља ... По дружини раздели/ Храброст 
мудрост славу ... За крај неку подвалу смисли/ На 
победнике баци клетву/ Побеђени нека стекну наду"). 
Песник Радојчић, чак, живот и свет, у песми Јесен, 
истовремено и спаја и супроставља: "уморним свирцима/ 
у велику пластичну кесу/ трпају хладне остатке печења,/ у 
дубок џеп недопијену флашу.// живот је то,/ живот 
што не мисли о свету,/ свет што не мисли о животу./ 
само трају,/ преплићу се,// сударају.// јесу." 

У лику усамљеног и отуђеног појединца свестан 
постојећег нисковредносног и духовно осиромашеног 
окружења и његове диљем овладале енормне моћи, песник 
Саша Радојчић је и у својој претходној песничкој 
књизи манифестовао своје убеђење у став Берђајева да 
се још увек може прихватити могућност да се отклоне и 
избегну утицаји из "споља, из не-ја, коме ништа не би 
одговарало у ја" и да се неутралише њихово агресивно и 
непожељно дејство на појединца, које се појачава и 
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увећава из дана у дан, нарочито својом вртоглавом 
меркантилношћу и виртуелношћу.  

Отуда, не изненађује и апокалиптична поема Орфеј 
у главном граду са поднасловом четири сновиђења, у 
којој је рефрен (статус неснађеног и изгубљеног појединца) 
опозиција у дијалогу са најавом, лицемерним конвенци-
јама дозвољеног, масовног убиства ("на град ће пасти 
велика бомба"), опет давно нам извесног и још увек 
свеприсутног. 

С обзиром да се ова Радојчићева књига изабраних 
и нових песама заиста доживљава као нова књига на 
организационом плану, потребно је поменути још неке 
од битних, али изузетно сензибилних слојева из њене 
садржајности, нарочито оне гномског порекла. Наиме, 
као мото читаве књиге могу се издвојити следећи 
стихови из зачетног циклуса Америка:  

 
требало би да прођу године 
па да наслутиш 
важност ћутања,  
одустајања,  
храбрости потребне за постојање, 
у непостојању. 

 
Најчешће песникова промишљања проговарају 

кроз контраст који је резултат свеобухватног приступа 
појединим појмовима или догађајима. Кроз контраст 
између природе и логике стварања и разградње, као 
природних законитости ("Сваки дан ме ломи/ У хиљаде 
комада ... Ноћ која склапа ме/ Из крхотина опет целог"). 
Кроз контраст између "живота који се обнавља", макар 
он био "само жишка у тами", и неумитног расапа ("раси-
пају се,/ у комађе, у прах/ који спира и односи/ вечна 
река,/ река вечности"). Кроз контраст између вечног 



 113

(читај – епифанијског) и тренутног, пролазног и меркан-
тилног ("Кад вечност паде у време,/ отворише се ране 
пролазности ... Кад вечност паде у време,/ Отворише 
се понори/ И из понора/ Провали ништавило"). Дуализам 
је стално присутан и оправдан, нарочито на микро плану 
("Онај који изневерава/ И изневерен да будем,/ Онај који 
пати/ И крив је за патњу,/ Жељник и жеља"). И између 
"онога чега нема" и "онога чега има", као што је то у 
песми Оно чега нема која почиње дилемом да ли умрли 
песник живи у својим песмама, а наставља се питањем 
да ли постоји оно што није виђено и није лично 
доживљено, док се завршава стихом: "оно чега има". 

И у стиховима са обиљем духовних тематских 
опредељења, песник се "обраћа анђелу", иако у испо-
ведном облику, са извесном сумњом, филозофским откло-
ном, али и са иронијом (у читавом циклусу), што и 
јесте прикривена карактеристика Радојчићевог "певања и 
мишљења" ("упесмљеног"):  

 
Сами смо, анђеле, 
И потребан сам ти 
Колико и ти мени: 
Један без другога нисмо, 
Два крива огледала 
Између којих стоји 
И одражава се у њима,  
Можда замишљени, 
Лик вечности. 

 
Посебну значењску димензију и умреженост сти-

хови Саше Радојчића добијају са кључним и доминантним 
речима, повремено чак и фантазмама, у појединим 
циклусима, као што су "ново", "река" и "речи", који су 
одавно завредили атрибут симбола у песништву, уопште. 
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И чулност је присутна у Радојчићевим стиховима. 
Не онако еруптивна, али ништа мање моћна од уобича-
јених вулканских излива емоција ("у собама које ћутке/ 
посматрају досаду и страсти,/ љубав и одсуство љубави,/ 
животе у успону/ и промашене животе"). Љубав, нарочито 
сагледавана и проверавана кроз време, не само да је 
једино преостало уточиште и склониште све више оту-
ђеног осамљеника, већ је и једини начин његовог опстанка 
и симбол права на отпор, али и покретач сваког појединца. 
Песник се, осим тога, залаже да се може опстати и у 
себи, у свом унутарњем гласу, у тајни промишљања, што 
је у дослуху са премисама егзистенцијалиста, нарочито 
Шелинга да стваралачку и естетичку машту која уноси 
идеално (читај - вечно) у (не)реалност доживљава као 
прави (по Платону) демијуршки чин.  

И завидна (понављам - можда престрога) селекција 
одабраних стихова јесте посебност и ове песничке књиге 
Саше Радојчића, чиме и представља мерљив, акрибичан и 
смирен песнички поступак, као још један белег његове 
најновије књиге (преузет из ранијих збирки стихова), а 
то је утишан и беспрекорно "углачан" и мелодичан стих, 
попут оних христићевски класицистичких. 

Песник Радојчић се и у овој књизи представља 
из песничке (одабране и неумитне) самоће и раичкови-
ћевске тишине. Али и из доколице ("душа зарасла у 
доколицу"), која и ишчекује и проверава истину, било 
да је из прастарих филозофских проучавања, савремених 
искушавања или из свуда присутних епифанијских 
представа ("у барици крај пута/ огледају се небо/ и 
небеска створења/ облаци птице анђели"). Али и из 
античке доколице која се реализовала и оправдала вредним 
стваралачким подвизима и достигнућима, нарочито на 
плану науке и уметности. Ако такав зачетни статус песама 
преведемо на њихов садржајни ниво, онда је нужно 
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нагласити да се песник, углавном, јавља из свог окру-
жења, из веристичког миљеа, али су у сталном присуству 
више вредности, духовне недоумице, филозофска питања, 
егзистенцијална угроженост, али никако не као подтекст 
који се неће поновно обзнанити у песми. Штавише.  

Писац поговора Ален Бешић подсећа да се 
Радојчићеве "дуге и кратке песме" ослањају "на завидној 
ерудитивној подлози, сугестивном укрштају пјевања и 
мишљења" и да им је тежња "да буду разумљиве, 
семантички прозрачне, растерећене барокних украса и 
незамрсивих симболичких петљи", што и сам песник у 
књизи сведочи: "хоћу да говорим једноставно,/ да ме 
разумеш/ мимо свих захвата и кључева/ на које смо 
наговорени". Међутим, песник Радојчић често и са 
завидном мером употребљава неочекивано и необично 
уметање извесних, најчешће појединачних стихова-
реченица, мада и реченица од два-три краћа стиха, 
обично сликовито-медитативно-значењских, али ван 
дотадашњег семантичког тока (обично веристички ток 
песме Радојчић прекине сентенцом или промишљу 
порекла из филозофије, Библије или из савремених 
збивања). На пример, "метафизика се/ само примирила", 
"америке ми је преко главе", "самоћа је увек унутра", 
"никад се не враћамо/ јер никуд не идемо", "од својих 
заблуда/ месимо суштину". Очито да су у питању 
склопови речи и од непесничке грађе, али и од 
медитација. И иначе, гномско (смирено, непренаглашено, 
али изузетно, промишљено, вишеслојевито, прихватљиво 
и константно) је значајан белег Радојчићевог песништва. 
Ипак, такав песников образац, нарочито у првом делу 
књиге, не нарушава дотадашњу хармонију песме, не само 
звучност песме, него и остале њене токове. Не уноси 
ни превише зачудности, иако би се могло претпоставити 
или очекивати. Али, ипак ненадано и благо заврти 
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матица песме, обрне је, преусмери и/или, на час, одложи 
даљи обрт песме који се наговештен чека, јер најава 
уметнутог се не може потпуно одложити. Та места 
могућег обрта песме препознајемо и у Радојчићевим 
појашњењима, као што су стихови у "приморским 
етидама": "ти си тај поглед што обрће се// овамо и онамо 
траје", затим у песми Пролеће: "ми смо ток и промена:/ 
непоуздани, осека и плима,/ ковитлац елемената", као 
и у већ прозиваној песми Јесен: "мостови су у нама,/ у 
нама су границе./ свему што пролази/ огрћемо вео смисла/ 
и затамњујемо сјај ствари/ о трајности снујући".  

Неке од песама су све у набрајању кратким рече-
ницама, обично преломљене. На пример, песма Гео-
метрија, мада и већ прозивана поема Орфеј у главном 
граду поседује одлике набрајаличког и значајно бржег 
и усковитланог дискурса. 

Оваквим је поступком песник досегао дубину и 
атрибуте медитативног, емоционалног и искуственог, 
који и генерирају даљи ток песме. И што је посебно важно, 
све то песник чини ненасилно, смирено и усклађено. 

 
Aleksandar B. LAKOVI] 
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,,OBESVOJENOST", DANAS I OVDE 
 

Srba Igwatovi}, Cinober, Fondacija ,,Solidarnost 
Srbije"": Ku}a \ure Jak{i}a, Beograd, 2015. 

 
 

Песнички рукопис Србе Игњатовића (1946) под 
насловом Цинобер одштампан је у оквиру награде 
"Ђурин шешир" за 2015. годину, а што је већ једанаеста 
књига стихова овог изузетно плодног писца, јер осим 
песничких књига Игњатовић је објавио и око двадесет 
књига есеја, студија и приказа, уз две драме и седам 
романа и књига прича.  

Као и у претходној Игњатовићевој песничкој 
књизи Чим сване и друге утопије (2011) уочавамо 
пишчеву оправдану друштвену одговорност, посвећеност 
ангажованости и авангардности, нарочито упорно 
(пре)испитивање и иновативност песничког језика и 
дискурса. Осим тога, у односу на претходну и већ 
прозивану књигу иронија је све присутнија, особито 
аутоиронија (песме Рани доручак, Такав, и не само оне). 

Песник Игњатовић се свом читаоцу обраћа из 
свог непосредног окружења и из забринутости за наци-
онални "корабл", који је још Арсеније Чарнојевића 
представио сликом угроженог и несигурног на узбурканом 
мору. Дакле, у Игњатовићевим песничким књигама долази 
до укрштања размишљања и стиховања, јер, оно о 
чему Игњатовић промишља и домишља, а нарочито 
оно што га онеспокојава, боли и плаши, јесте, уствари, 
и песнички садржај књиге пред нама. Песник не може 
да прећути оно што нам је појединачна и колективна 
претња, нити да игнорише већ започето уништавање, 
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па и нестајање морала као, до јуче, битне нам границе 
и разлике међу људима, вековима потврђивани као 
истински белег.  

Данашњи статус појединца и заједнице Игњатовић 
је ословио речју - "обесвојен", што је тачна квалификација, 
па и, бојим се, дијагноза наше тренутне присиљености 
на измењивост свог личног и националног идентитета, 
који је одавно већ начинио огроман отклон од оног 
изворног и претпостављивог знака препознавања, како 
се не би претворили и утопили у сиве и неразлучиве 
мрље на мапи постојања, што, у међувремену, већ 
постајемо, без могућности повратка у првобитни ипостас. 
Док је прозивани српски патријарх био парадигма наших 
ранијих скитија и бежанија са својих огњишта од 
непријатеља и освајача, сада смо приморани да 
бежимо од себе и из себе, из свог памћења, од своје 
традиције, из и од свог језика, за које смо вековима, 
сва прилика, узалуд гинули, јер смо их и поистовећивали 
са граничником и узусом свог опстанка. 

Песник Игњатовић своје и наше окружење 
парадигматично и иронично, чак и непесничким 
средствима, стигматски детектује следећим представама 
актуелних актера: "Витезови с великом батином,/ мајстори 
коцке и накупци душа", "Богаљи и нишчи духом/ трком у 
ријалити", "Умишљени градски кретени,/ покондирене 
балканске гузице". 

Познати књижевници и историјске личности, 
присутни у Игњатовићевим песмама, само потенцирају 
раскорак са тренутним мраком, страхом, привидом и 
безнадом, насилно нам пресуђеним. 

Дакле, данас и овде, присвајају се неодрживи 
међаши и виртуелне  конвенције као што су "предлог" 
да се "намах промене видик и нарав", без камијевског 
грађанског права на ненасилан отпор у бунт. Данас су 
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првоборци послушници, спремни да издају и себе ("...фали 
нам још само зеричак времена,/ колико да се сасвим 
разбратимо/ памети решимо и међу се закрвимо,/ погазимо 
име и загубимо лик"). Очито да је касно за Кантов 
позив да се буде свој: "Служи се властитим разумом". 

Овакви атаци на идентитет, у смислу његовог 
уподобљавања односно потпуног преумљавања неснађене 
јединке, заснивају се на, већ провераваном, учењу да 
се зависно од тога шта се појединцу у одређеном тренутку 
учини значајним, може променити фокус његовог личног 
идентитета, упркос нашем веровању (читај - узалудном 
надању) да идентитет представља релативно непромењив 
ентитет који сачињавају наше особине, афекти, мотиви, 
потребе, ставови, понашање, али и памћење, и као такви 
нас издвајају од осталих ("Појавили се нови Милош,/ 
нови Карађорђе и Вељко").  

И заживео сајберпростор, препознаје песник Игња-
товић, поседује исту функцију – нуди могућност појединцу 
да буде што год пожели, само не оно што јесте и оно 
што треба да буде. Стога Sherry Turcle, сајберпростор 
доживљава као моћну савремену "лабораторију иденти-
тета" ("Ех, да је и мени/ да ми компјутер/ мало исправи 
и поравна мозак"). Један циклус у књизи Цинобер и носи 
име Твитови с дрвеног твитера чији је мото сентенца 
Хенрија Кизинџера ("То што сам параноик не значи 
да ми они раде о глави"), а од стихова треба издвојити 
песниково подсећање на, до тада, незамисливе злочине 
("Одозго долеће смеће,/ вируси, зли отпад") и медијску 
лаж као средство комуникације ("У вестима о томе 
ништа,/ у новинама ниједног словца"). 

Не правда и не занемарује песник Игњатовић 
ни сопствене грешке, било појединачне, било колективне, 
иронично-саркастичне представљене ("на тендеру за 
инсталације,/ у лудој ноћи вештица,/ премију без муке 
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узео/ добри кум Вујица./ У левици му глава крвава,/ у 
десници свећа покајница"), а нарочито непознавање 
своје прошлости и криво тумачење историје, које, изгледа, 
неће никада престати, јер смо склони "понављању 
понављача" (М. Витезовић). 

У таквим друштвеним вртоглавим збивањима 
(цикличним, сва прилика), сетно нас опомиње песник,  
у међувремену, се изгубио лик домаћина "мужа храни-
теља" односно "заборавили смо ... кућног патријарха" – 
стожера нашег постанка и опстанка.  

Емпатију читалаца и тумача песник Игњатовић 
посебно подстиче не само заједништвом нам, већ и 
прилагођавањем песничког језика са одомаћеним, чак 
и колоквијалним говором, као што су, на пример, 
деминутиви (земљица, зеричак, цурице, момчуљци, 
сподобица, нотица), сложенице (смехоплач, лажевесници), 
турцизми (џабе, сурдук) и архаизми (нишчи, чрнилница, 
уждити, трпеж, обдан, обноћ), уз то и већ помињани 
сајбер-језик (ентер, твит, твитер). Реч је, значи, и о 
приближавању језика стварносног и књижевног света, 
као и њих самих.  

У средишту новијег рефлексивно-критичког 
песништва Србе Игњатовића јесте песникова и наша 
збиља, песникова и наша "филозофија стрепње" (Кјерке-
гор), односно садашњи и будући живот појединаца и 
народа, умрежени кроз време и простор, а уз то и 
опесмотворени. Дакле, окњижевотворени свет Србе 
Игњатовића се не односи према  стварносном свету 
као копија према оригиналу, или обратно, него као ориги-
нал према другом оригиналу (М. Солар). Од размака 
између ова два оригинала, који условљавају песниково 
искуство, вештина, ерудиција, иронија и рефлексија, и 
зависи помињана снажна емпатија и присвојљивост 
стихова. 
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Управо овакву пишчеву идеју илуструје и сам 
наслов књиге, јер, цинобер или киновар, јесте главни 
елемент алхемичарског бављења довршавањем ствар-
ности, а чиме другим осим уметношћу (и поезијом - 
додајем) - зналачки справљеном смесом талога знања, 
искуства, мудрости, осетљивости на све постојеће. Црвено 
је (то је циноберова боја), по учењу бројних религија, 
и боја бесмртности, јер је боја умећа настављања, о 
чему сведочи и песникиња Марија Шимоковић у 
једном интервјуу, а иначе Киновар и јесте наслов једне 
њене књиге.  

 
Aleksandar B. LAKOVI] 
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ROMAN U ODRICAWU 
 

Sun~ica Deni}, Tri sveta, pri~a koja nije stala u 
roman, ,,Rad"", Beograd, 2008. 

 
 

 
 

 
 Књижевни живот Сунчице Денић један је од 
светлих беочуга на сивом и посном простору балканског 
југа. Одвија се између косовске збиље, врањског кара-
севдаха култувисаног патријархалним дертом чаршије и 
широке, женске интелектуализоване (опет патријархалне) 
лиричности. Тај живот, сам по себи обичан, незанимљив, 
са одвише свакидашњег, вештим поступком ученог, 
разложног и систематичног истраживача, преточио се у 
приче о (од, за) три света: света из минулог доба – 
косовског детињства, од ове свакидашњице и света из 
нутрине, љубопитног и недокучивог. 
 То су, ето, три приказивачка плана, три полице 
са којих Сунчица Денић узима грађу за уметничко 
обликовање. Ту нема материјала за атракције, за шокантне 
догодовштине, aнегдотске детаље, духовите, карика-
туралне типове. И то обично, наша списатељице не 
онеобичава, не претвара у шок, у екслузиву. Свет у 
коме живи и народ са којим општи из простора је 
људског и мирног. У својој прози, у тој реалноисти 
књижевног проседеа, пишчева реалност, фактографска 
и биографска, улази слободно, без устезања и стида, 
али и без надмености и лажне скромности. Један 
миран, сигуран и учен наратор своје свакодневље, часно и 



 123

скромно, претаче у роман без икаквих претензија (осим 
литерарних). Своје преживљено овде се не доживљава 
као „пример за углед“ нити као низ необичних дого-
довштина. Захваљујући тој личној ноти, роман пред-
ставља својеврсну причу о доброти и једноставности, о 
скромности и богатству, о обичном и малом, а тако 
узвишеном. Речју, роман је прича о племенитом крсту 
кога, натовареног на плећа, ваља носити што усправније, 
часније и истрајније. Ретка су у литератури уопште, а 
нашој савременој посебно, дела о доброти и части, о 
оним начелима етике која се мере емотивним набојима 
бића. 
 Своје наглашено биографско Сунчица Денић је 
структурализовала и обликовала у посмодернистички 
дискурс. И само одрицање од романа (поднаслов „прича 
која није стала у роман“) може се протумачити као духо-
вита списатељска „финта“. У ову структуру, дисперзивну 
и по организацији романескне грађе и по спектру значења 
која из ове једноставности исијавају, уграђене су многе 
епизоде уобличене у лирске записе, дневничке белешке 
или добро и чврсто фундиране приповетке. Читаоцима 
је пружена могућност нелинеарног читања – онако како 
се књига отвори, онде где се пажња веже. Особености 
посмодернистичког прозног поступка добрим делом се 
одражавају и у обиљу изабраних цитата и позивања на 
литерарно искуство (интертекстуаност и цитатност, 
што би казали наратолози). 
 Овај „роман у одрицању“ могао би се посматрати 
као још један од покушаја универзитетских професора 
да се окушају у оригиналном стварању. И све би се 
завршило на покушају да се, универзитетски одговорно и 
учено, Сунчица Денић није потрудила да своју 
дисперзивну структуру уједини сликом (али и буквално, 
сликом) белог зеца. Тај детаљ са платна на зиду у 
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Конопишту, дворцу Франца Фердинанда, увезан је са 
празноверјем да ће се зло десити ономе ко улови белог 
зеца (зло се Фердинанду деслио у Сарајеву). И тај зец 
стоји у овој прози као својеврсан Дамоклов мач, као 
јасно упозорење, злокобна слутња, као осебујна духовна, 
метафизичка или поетичка брана за сваки искорак у 
неумерено, непримерено и злонамерно (и у поетичком 
и у значењском смислу). Тај зец (поткрепљен детаљима 
из прозе Милована Данојлића) указује да се ово дело 
не чита приче ради, да му се „цртицама из живота“ придаје 
друго и другачије значење, да је обележено другим и 
другачијим знаком. У том смислу један од јунака ове 
прозе, фискултурник што намерава да напише роман, 
није случајно нестао; оно запонче са ципела није случајни 
детаљ спао са изношене обуће, они сусрети са Шиптарима 
(онако људски, искрени и топли), она галерија књижевника 
и некњижевних јунака, суседа и блиских рођака – све 
то не би имало оно значење које му скромна читалачка 
пажна намењује. И не само то. Чини се да је сваки 
„случајни“ детаљ у овој прози (устежемо се да кажемо 
роману) брижно биран, опрезно постављан, упорно 
лексички и стилски брушен, готово до филигранске 
прецизности и декоративности. 
 „Три света“, који се иза наслова крију (и који 
заваравају), усмеравају нас и гоне да богат духовни 
простор Сунчице Денић међимо и делимо на атаре, 
приписујући га братствима проживљеног, наученог и 
маштаног. На крају тог пута, иза онога што након 
читања остаје, стоји узвишица изнад зелене долине 
детињства.  
 

Dragan RADOVI] 
 


