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500. BROJ BAGDALE 
 
 

To je nesumwiv datum u istoriji srpskih ~asopisa.  
 
Prvi broj Bagdale, lista za kwi`evnost, umetnost 
i kulturu, iza{ao je 15. aprila 1959. godine. U impre-
sumu stoji da list ,,izdaje Kwi`evni klub Radni~kog 
univerziteta, da ga ure|uje Branislav L. Lazarevi} 
(glavni urednik), Dobri Dimitrijevi} (odgovorni 
urednik), Miqko [indi}, Vladimir Li~ina i 
Sa{a Trajkovi}. Po~etni impuls dali su pesnici, 
i ure|ivawem, i saradwom i prevodima naro~ito 
zahvaquju}i Nikoli Trajkovi}u, koji predstavqa 
francuske pesnike ve} od 10. broja, te je s pravom 
smatrao sebe tako|e osniva~em Bagdale. Sedi{te i 
administracija je Narodna biblioteka Kru{evac. 
List je imao i svoju ra~unsku kwi`icu tako da je 
pretplata vr{ena preko Narodne banke. Od tog 
zvezdanog aprila Bagdala je, sa jedrima od najprostije 
novinske hartije, sa ru~nim slogom, {tampanim na 
tiglu, plovila uz tople i hladne vetrove otkrivaju}i 
nova imena i uspostavqaju}i me|uakcijski odnos 
izme|u kulturnih centara i unutra{wosti. Ona je 
me|u prvima inicirala potrebu sna`nijeg odaziva 
kwi`evne periodike kao `ivih vrela kwi`evne i 
kulturne saradwe. Od osme godine izla`ewa, od broja 
89-90, avgust-septembar 1966, stoji u impresumu da 
list izdaje Kwi`evni klub ,,Bagdala". Od dvobroja 
310-311/1985. list prelazi na sadawi format, 
na~in ure|ivawa i ulogu ~asopisa. 
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Bagdala se u svojoj programskoj orijentaciji nikada 
nije opredelila za regionalno, za lokalno. Vrednost 
dela iskqu~uje regionalne kqu~eve, iskqu~uje peri-
ferno, marginalno, provincijalno, lokalno... Ne 
mogu se u ime regionalnog, to je Bagdala na vreme 
shvatila, zagovarati razni oblici qudskih glu-
posti, zatvarawa u klubove i esnafe. Svakom do-
brom piscu ~asopis je uvek okrenut. Uzeto u svom 
nali~ju i u nekwi`evnom smislu, regionalno i lo-
kalno zna~e zatvarawe. Kwi`evna re~, pak, nezao-
bilazan je vid zbli`avawa. Bogat je onaj grad koji 
sebe celovito ostvaruje, koji, dakle, sebe i kwi`evno 
ostvaruje. Kada to ka`emo, ne mislimo na lokalni 
kantar za merewe vrednosti. Time bismo ugrozili 
zao{travawe kwi`evne re~i prema kvalitetu.  
 
Zala`u}i se za uceliwewe kwi`evnog `ivota u 
Srbiji, Bagdala je svesna da je to mu~an zadatak i da 
se ne mo`e obaviti bez Beograda. U ovom smislu 
saradwa sa piscima iz Beograda bila je i ostala 
nenadoknadiva. 
 
U Srbiji je kona~no otpao koncept dirigovane ~aso-
pisne produkcije. Du`nost autenti~nog kwi`evnog 
~asopisa je da svakako gleda preko rampe dnevne 
politike. Zarad humanisti~kih ideala ~asopisi 
ulaze i u iznutrice `ivota. Zbog toga je, treba 
re}i, za proteklih decenija bilo sudara sa dnevnom 
politikom. I ~asopis ,,Bagdala" je imao neda}e sa 
politikantskim procenama, etiketirawem i zlo}udnim 
pravovernim ideolo{kim komisijama. 
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Jo{ postoji strepwa kulture od poteza finansij-
skih vlasti da svojim se~ivom ne poseku i entuzi-
jazam, koji je srpsku kulturu i posebno ~asopise 
odr`avao u `ivotu. Mogli bismo ipak po`eleti da 
srpski kwi`evni ~asopisi ne budu bez izvesnosti. 
Donacije su i u ovim vremenima potrebne, imaju}i 
u vidu da su strpqivi donatori redakcije, ured-
nici i pisci. Ali neka to ne bude svagda praksa 
siroma{nih. 
 
U sli~noj situaciji je i Bagdala, srpski ~asopis 
koji izlazi u Kru{evcu. Weno na~elo ostaje: duh otvo-
renosti i saradwa na {to {irem prostoru dina-
mi~na je potreba vlastite sredine. 
 

Milo{ Petrovi} 
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BRANISLAV L. LAZAREVI] 
 
 

BEKSTVO 

 
U suludoj ~e`wi moj hrast jednonogi 
usamqen, pun vrana i pun mese~ine, 
a za nepomi~nost ukovan, sawari: 
kud bi oslobo|en 
no}as da odmine! 
 
Pa neiskovanim kqu~evima stalno 
izmi{qene ~vrste vratnice bez brava 
oko sebe svuda - da bi nepomi~nost 
ostavio svoju 
u snu otkqu~ava. 
 
Usamqen, pun vrana i pun mese~ine, 
on - moj jednonogi hrast sulud, pun nade: -  
da ga nikad vi{e na prevaru ovde 
nepomi~nim zidom 
opet ne ograde -  
sawa u snu kako be`i sa livade! 
 
(Broj 3/1959) 
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HARA^ 

 
U potok Srbija 
strovalila 
ralo, 
 
Nesapetog vola 
pustila na pa{u, 
 
a zrela p{enica -  
marame 
u zlatu - 
 
glavi leta: suncu 
isto~niku  
ma{u. 
 
I lagano klizi 
modra krivo- 
zmija 
 
ko zna otkud do{la, 
bogata 
Morava. 
 
Pa u podne na sam 
dan svetog 
Ilije 
 
pijana Srbija 
legla je 
da spava 
 
 



 13

na grobqu, a krov joj 
carske 
hara~lije 
 
za hara~ raznose, 
al Srbija 
siwa: 
 
vazda silnu tu|u 
vojsku 
zarobqava, 
 
pa tu silnu vojsku 
caru svom  
poklawa. 
 
(Broj 285/1982) 
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DOBRI DIMITRIJEVI] 
 
 

U OGLEDALU LEPE JESENI 

 
List 
jesewi 
opustio se 
- kao pismo 
i meni - ~oveku 
od zemqe  
da 
obu~em odelo 
od opalog li{}a 
i pri|em i sam 
nehajno - kao i on 
krajoliku 
svoje prolaznosti 
sle}e - daqe 
a ostaje slobodan 
i kao malo ogledalo 
- sav obojen zracima 
odslikava mi lepu 
jesen- kojom sam zanesen 
kao u prvoj svojoj qubavi 
spu{ta se na tlo 
i prenosi 
poqupce sunca i meseca 
{umi- da u svom snu 
pod wenom kro{wom 
tek `ivi - `ivotom 
cele {ume i rodi se 
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ponovo mlad 
u travnoj kosi jeseni 
plavi maleni cvet 
i ne uvene - nikad 
sa svojom zorom - ostane 
i osvetqava lice lepote 
Ni ova pti~ica mala 
ne haje za svoga kopca 
- u pesmi 
iz svog trenutka 
prele}e u ve~nost 
~ovek sam - od naroda 
koliko i od zemqe 
i `ivotom naroda 
`ivim i u svojoj bajci 
 
(Broj 234/78) 
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ANTONIJE MARINKOVI] 
 
 

KQU^EVI 

 
Da nisam  
mle~ne ti kqu~eve 
sa~uvao 
ne bih se raskovao 
ni na zagrobnoj crti 
ne bi ostala tajna 
toplih mi gwuraca 
krvi 
nit zabuna mi tela 
mogla 
da bude bez zlatne pleve 
preto~i se 
u snovne i lovne kiporesce 
na mutnim izvori{tima 
du{e 
niti bih ikad mogao 
da za~nem 
pli{ane medvede 
nade 
pod vu~nim vrte{kama 
smrti. 
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LOPTA 

 
Vreme je lopta 
kao {to lopta je `e| za savr{enstva 
humor 
sa smislom za duhovne dra`i 
mu`astva ili `enstva 
za na~in mi{qewa 
kao 
sawati kao izbor ~ulni oblika 
istine i la`i 
u`ivati 
bez tigrice ne prestaje 
da se prote`e 
me|u mo`danim vijugama 
sunca 
kao {to lopta je supstanca 
pojmova 
bez pokretqivih re~i bez zvu~nika 
istorije 
bez izgovora 
kad postoji 
samo slutwa 
lak{a 
od prsle ki{ne kapi 
od pla{nog daha 
pu`a 
u sferi koju posvedo~uje 
bilo vatra bilo ru`a. 
 
(Broj 230/231/1978) 
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Zlatan prsten Despota Stefana  

Lazarevi}a - Dobrici ]osi}u 
 
 

DOBRICA ]OSI] 
 
 

DUG ZAVI^AJU 
 
 

 Kada bih Bagdalin prsten primao kao nagradu, 
ne bih ga primio. Majka i zavi~aj svojoj deci ne 
treba da daju nagrade. Wihova qubav i zahvalnost 
predstavqa trajawe u bezuslovnoj odanosti i je-
dinstvenoj prisnosti, u obostranom davawu i uzi-
mawu svega {to imaju. Majka i zavi~aj sobom na-
gra|uju decu. 
 I ja sam me|u onim sre}nicima koji su 
zavi~ajem nagra|eni. Wegovom istorijom i kul-
turom, jezikom i qudima, lepotama i bogatstvima. 
Svim tim i mnogo vi{e, mene je zavi~aj nagradio. 
Zavi~aj mi je ponudio putokaz na raskr{}e isto-
rije, bio most preko bezdana zla na{eg veka, lestvica 
uz strminu qudske i srpske neizvesnosti. Zavi~aj 
mi je u drugom srpskom vremenu smrti `ivot 
sa~uvao, kada to ni majka nije mogla. On mi je 
omogu}io da stupim u svet u kome sam mogao da 
postanem pisac. 
 Veruje se, mo`da s pravom, da pisca bitno 
uslovqava wegovo detiwstvo, odre|uju}i emocio-
nalnu prirodu wegove pripoveda~ke i pesni~ke 
gra|e i ono {to je najsubjektivnije, najosobenije u 
wegovoj li~nosti. Meni-piscu zavi~aj je mnogo 
sadr`ajnije i zna~ajnije saznajno, iskustveno i 
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emocionalno jezgro od onog {to mi jeste detiwstvo 
i {to je wim uslovqeno. Ja detiwstvo skoro da ne 
pamtim, ili ga se se}am u prizorima i slikama 
koje nemaju energiju za kwi`evni iskaz, a nisam 
ube|en ni da je iracionalna potka mog pripo-
veda{tva; potisnuto intenzivnim `ivqewem i 
radnim obuzetostima, meni je detiwstvo potonulo 
na dno svesti, u wenu kona~nu tamu. Nije slu~ajno 
{to u mojim romanima nema dece. Taj se dokaz u 
mom slu~aju, verujem, ne mo`e da tuma~i kao trau-
matska reakcija. 
 O zavi~aju, humusu moje kwi`evne ma{te, o 
iskustvu iz zavi~aja koje se racionalno i neobja{wivo 
ulivalo u moju romanesknu fikciju, govorim prvi 
put ve~eras pred vama, mojim zemqacima. 
 I jarko i tamno pamtim moju Veliku Drenovu, 
wene qude pretovarene iskustvima `ivotne muke i 
za sve spremne; pamtim poqe - Reku i Belo brdo sa 
vinogradima, gde mi je deda Jeftimije qubavqu 
otkrivao `ivot i lepotu biqaka; pamtim `ivotno 
neumorne i patwe majke seqanke, i patwe ve}ih 
mu~enica od we, pamtim bedu drenovskih, stragarskih 
i parcanskih nadni~ara, kojima je svaki dan bio 
gladna godina. Moje rodno selo je i sav moj arhe-
tipski svet. 
 Moj zavi~aj je i selo moje majke Orlovac i 
Milutovac, gde me je deda Aleksa pelcovao politikom 
za narod, a na wegovom nadgrobnom spomeniku je 
zapisano - ,,nastrada od narodnog dobra". 
 Moja planina je Go~, odakle sam prvi put 
video i zapamtio moravsku dolinu celu i do`iveo 
prvi setni suton mladi}stva. 
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 Moja reka je Morava sa srebrnastim brzacima 
i virovima zelenijim od deteline, dok wom nisu 
zaplivali zaklani qudi. 
 Moj zavi~aj je i Aleksandrovac sa Ni`om 
vinogradarskom-vo}arskom {kolom i internatom, 
gde sam saznao da postoji nauka o vo}kama i vinovoj 
lozi i prvi put ~uo da je komunizam sre}na 
budu}nost. 
 Moj zavi~aj je i @upa, najlep{e srpsko vi-
nogorje, u kome se dogodila posledwa bitka u Deo-
bama; i Kopaonik, na{a planina najbli`a zvez-
dama, gde se stvarno zbilo Otkri}e; i Zapadno Po-
moravqe sa duguqastim nebom nad Dalekim suncem 
i Korenima. 
 Moj zavi~aj su i manastiri Qubostiwa i 
@i~a, koji su me podsticali da se mu~im za veru u 
Boga i gde se monah Gavrilo lomio izme|u Hrista i 
sotone. 
 Moj zavi~aj su i na{e seqa~ke pijace - 
Vrwa~ka Bawa i Kraqevo, gde sam do`iveo prva 
socijalna poni`ewa i saznao da postoje dva suprot-
stavqena sveta - selo i grad. 
 Moj zavi~aj je i u Trsteniku u kome sam rano 
zaslutio mo} vlasti i novca, i gde ~udnim slu~ajem 
nisam zaklan 1942. godine. 
 Moj zavi~aj je i Rasinski partizanski odred 
gde sam polagao ratnu maturu, ispit qudskog bratstva i 
magistrirao iz oblasti kolektivno nesvesnog. 
 Moj zavi~aj su Rasina, Jastrebac i Toplica, 
gde sam se borio za ideale i zablude, hrawen projom 
i seqa~kom dobrotom. 
 Moj zavi~aj su i tri izborna sreza - Trsteni~ki, 
@upski i Kopaoni~ki, gde sam ~itavu deceniju zbo-
rovao u stotinak sela,za svagda se otrovao seqa~kim 
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jadom i pretovario narodnom sudbinom, shvativ{i 
smisao odgovornosti u politici i vlasti. 
 Moj zavi~aj su i moji drugovi i prijateqi s 
kojima sam `iveo veliku nadu i obmanu na{eg veka, 
strah i brige, muke i zadovoqstva `ivota, koja nisu 
bila mala. 
 Moj zavi~aj je moj univerzitet. U wemu sam 
pojmio {ta je ~ovek; {ta nije ~ovek; {ta ne mo`e i 
ne sme ~ovek. 
 Zavi~aj je moja primarna, prvorodna slika 
sveta; antropolo{ka, jezi~ka, psiholo{ka, eti~ka 
matrica mog kwi`evnog dela. 
 Velika Drenova je imaginarno Prerovo - selo 
mojih romana; Kru{evac je moja imaginarna Palanka 
- varo{ mojih romana; Trstenik je imaginarna 
^ar{ija - sresko mesto mojih romana; Go~, Jastre-
bac, Kopaonik su imaginarna planina mojih ro-
mana. Likovi u romanima Daleko je sunce, Koreni, 
Deobe i moji junaci u Vremenu smrti su imaginarni 
qudi mog zavi~aja. Ako su oni ubedqivi, ako su 
stupili u imaginarnu biblioteku srpske kwi-
`evnosti, ja sam odgovoran za wihovo zna~ewe i 
trajawe. 
 Moj je zavi~aj i odanost i zna~aj koji su mi 
qudi ukazivali u mom dugom i napornom `ivotu. 
 Moj je zavi~aj i qudsko razo~arewe u mene, i 
nepristajawe na moje ideje i stavove, i strah od 
mene pred vla{}u, i vlast kada sam je smatrao svo-
jom, i kada mi je postala tu|a i ja wen protivnik, i 
mr`wa koju sam izazivao svojim mi{qewem i pos-
tupcima, svojim delawem i postojawem. 
 Zavi~aj me nagra|ivao i sledbeni{tvom i 
protivni{tvom, i ~astima i bojkotom. 
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 Zavi~aj mi je dao razlog da volim narod kome 
pripadam; zasnovao mi nadu u dobru budu}nost 
srpskog naroda; za`egao mi i sumwe u wegovu 
budu}nost boqu od sada{wice. 
 Ja sam danas nespokojan ~ovek, a spokojan 
pisac. Kada od mene ostanu samo moje kwige, vi 
moji zemqaci koji }ete me nad`iveti, ne}ete mi ni 
u ~emu ostati du`ni. Blago vama. A ja vama - jesam 
du`nik i bez nade da }u se svom zavi~aju odu`iti. 
Svest o tom mom dugu, to nespokojno ose}awe da sam 
ostao du`an zavi~aju, to je va{a, zavi~ajna, Bagda-
lina nagrada meni. 
 

Kru{evac, 15. april 1998. godine 

 
(Broj 437/1998) 
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DESANKA MAKSIMOVI] 
 

 
SA KULE BOLA 

 
Na o~ima imam 
sad stotinu dogleda 
i pogled mi daleko ode, 
sa srca u nebesa di`u se antene 
i do u podzemqe spu{taju se sonde. 
 
Svakoga jutra poneka stvar se smawi, 
postane bezvredna, 
postane svejedno i za~udo sme{no 
pone{to za{to bi se dan pre 
`ivot dao 
i pritisne bezute{no 
ne{to ~emu bi se ju~e radovao. 
 
Sa kule bola 
u~ini se kao magle 
nestaje jave, 
i pretvara se u dim svaka vatra, 
vodeni cvetovi radosti 
padaju na reku i u woj se dave 
i sve tvr|ave se ru{e kao tro{na {atra. 
 
(Broj 147-148/1971) 
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SOKO 

 
Sredwevekovni soko 
na krovu hrasta kraj puta 
sopstvenik je nebeskih 
ogromnih lovi{ta. 
Blisko mu je i neba oko 
i {uma vrhovqe {iroko. 
 
Okolo `eqni lova 
jastrebi, kopci, orlu{ine, 
nadle}u lovi{te 
`eqni da okrvave 
sokolu srebrno krilo. 
 
Ali on visoko, 
nijedna mr`wa ni strela 
ne mo`e polomiti 
wegova krila 
gle~erski blistava 
i bela. 

 
(Broj 386-387/1991) 
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STEVAN RAI^KOVI] 
 

NEJASNA PRI^A POSLE DVADESET GODINA 

 
Kao da su u glavi, a ne u torwevima, zvonila zvona 
U prepodnevnom gradi}u, nedeqnom, uz Tisu 
Le`ao je kasni septembar na srcu kao tona. 
Iz ba{ti - jesen se odazvala tajno ti{inom u mirisu. 
 
O te skrovite ba{te koje se na istro{enom suncu su{e 
I vire iza letvastih ograda {arene kao zebra! 
Gorele su u wemu korovske vatre {to se pu{e 
I plamsawe se iz wih, blago{}u, selilo u rebra. 
 
To be{e: kao zamena leta 
(Jer ono je odlazilo, skoro u ~amcu, du` ri|ih {uma, 

 Tisom). 
Stajao sam, ukopan tako, pred glavom suncokreta: 
[ta se to zbilo s de~akom {to segnu za Beatrisom? 
 
Iz ba{ta je virio u svet zagledan u tajnu `ivota: 
U srce nedeqe, puno zvona, odlazili su neki u  

crnom da se krste. 
Stajao je sada opet al s druge strane tog plota. 
O ba{te i qubavi: sav pesak godina, do praha,  

procuri gle kroz prste! 
 
Tu padoh, kao po dragoj grobnoj plo~i, 
U siroma{tvo, u kru{enost skrajnutog sveta. 
Gledali su me (da l' ludog ili lude?) neke plave 

 zastra{ene o~i 
Oko glave se vrtele kao ringi{pil posledwe krpe leta. 
 
(Broj 32-33/1961)
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MILOSAV MIRKOVI] 
 
 

MATI]U U POHODE 
 
 

 Poezija - to su drugi, zakqu~ak je koji nas 
progoni posle svake Mati}eve pesme. Uzvi{enost i 
wena osredwost nemaju ni mesta ni odjeka u ,,Bagdali", 
,,Tajnom plamenu" ili ,,Muwevitom miru". Sve je 
jasnije, o{trije bele`ewe komplikovanog bi}a (de-
tiwstvo na po~etku, a starost duboko u HH veku) 
prerasta u neiznu|eno bogatstvo. Mati} je napisao 
da svako u sebi nosi svog Ujevi}a, a evo jutra kada 
nas ube|uje kako on, sam samcat, nosi u sebi budu}eg, 
nepoznatog pesnika. 
 Mati} peva neizvesnost bi}a, ali wegova pesma 
ne pada na dno neizvesnosti. U oskudnosti jezika pes-
nik nalazi podnebqe bogatstva, ispra`wenim re~ima 
vra}a jasno}u, zasi}enim metaforama dodiruje jas-
novidnost. I kao {to je ,,i ovde mogao sam da se 
rodim", tako je svaka wegova igra mogla da se rodi 
u drugom. 
 Utemequje Du{an Mati} hijerarhiju kosmi~kog 
i zavi~ajnog prostora. Kosmi~ki su`ava na ,,visoravan 
gde gore zvezde", a zavi~ajni pro{iruju od Bagdale 
do Peloponeza, od Lomine ulice do Zlatara, od Hvara 
do Qubna, od Morave do Sredozemqa. Beograd niko nije 
toliko u~inio ,,na{im", toliko pesni~ki opravdanim 
kao Mati} kome ba{ Beograd nije darovao ni terasu, 
ni dunavski vidikovac, ni top~idersko li{}e, 
nego ga je zatekao i zadr`ao na uglu bulevara i 



 27

ulice Vojvode Dobrwca iz koje svi putevi, umesto u 
Rim, ipak vode, opet i opet, u jedan novi, beskrajni 
Beograd! Beograd Simine Jal~je, Raki}evih lipa na 
Vra~aru, Pe|inih platana sa platanima top~iderskim, 
i Beograd tek izvoj{tenih bazena, pozori{ta, le~i-
li{ta i {arenih kioska, svejedno {to ,,qubav mo`e 
da bude r|av savetnik u u~enim, strogim stvarima 
urbanizma..." 
 ,,Da imenuje{ senke zvezda" je neodoqiva 
personalna brojilica, u vilajetu no}i brojawe kora-
ka do ve~nosti. Bezdano bu|ewe pred svetom, beskrajno 
~u|ewe pred jutrom koje samo {to nije svanulo. Su-
protnosti vrebaju i zabavqaju pesnika. Pesnik im 
pristupa kao igra~ sa idejom, kao mladi Versilov u 
kockarnici kod Zvr{~ikova: suprotnosti su ne-
prestano u igri, ali bez mistifikacije pobednika. 
U ovoj poemi Mati} navaquje na samu nu`nost, na 
samu plamenu nu`nost pevawa i mi{qewa. Pitawa 
preska~u plamen, kao {to jutro preska~e no} olovnu i 
bremenitu vizijama rati{ta i ratovawa, stradawa i 
strati{ta, ba{-~elikovskog nasiqa i gospodarewa. 
,,Da imenuje{ senke zvezda" je zaista poema iskustva i 
isku{ewa. U woj pevaju flora i fauna, u woj peva 
jedan jedini ~ovek, i pevaju oaze i pustiwe. Izme|u 
svih pojmova i simbola, materiju pesni~kog uop{ta-
vawa sa~uva}e jedna - lampa: ,,Slepa mahovina dlana. 
Lampa je u no}i!" 
 Nije te{ko re}i da je Mati} od onih pes-
nika koji je sposoban da kriti~ki razara pesmu 
pomo}u poezije same! Jo{ je lak{e re}i da je svaka 
wegova pesma ironi~na obnova poezije koja be`i, 
,,koja izmi~e". 
 More kao krajwe moderna geografija, kao 
,,gusta lepota leta", san za~et na obali, san mater-
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instva i nero|ene dece, i opet ceo i zreo ukus, 
miris, dah, sjaj i beskraj mora koji zri u samom 
srcu avgusta, koji se ponosi tim zrelim i prezre-
lim, svojim, intimnim avgustom, ,,tim najva`nijim 
mesecom godine" - kako je govorio Klodel! Kad 
vidim more, ~ak i na pozajmqenim slikama Pe|e 
Milosavqevi}a, ja vidim Du{ana Mati}a kako sedi 
u visokoj stolici od slame, kao indijanski poglavica 
koji je prevalio put od jedne do druge obale. I opet, 
gledaju}i ga kako ustaje, sve vi{i, sve `edniji 
stvarnosti dana, ~iwenica prole}a, gustine leta, 
drowka jeseni, o~ekujem da se iza wega pojavi bar 
jedan talas i to talas bonance, kao da treba da se 
pojavi nedefinisan ro|endanski poklon u svem 
svom izli{nom dijamantnom skladu". 
 

Spava{, gusta lepoto leta 
o ti zaslepquju}i nedogledu 
sjaj do sjaja, sjaj u sjaju 
ambis do ambisa, ambis u ambisu 
Svi krici svih brodolomnika u tebi  

su izjedna~eni 
i smireni danas u tvom izli{nom 

dijamantskom skladu. 
 
(Broj 234/1978) 



 29

 
 

MIODRAG PAVLOVI] 
 
 
PATMOS 

 
I 

 
Iz `utog limuna sinu}e sumpor. 
Slomqeni stubovi udove }e di}i. 
Na wima skaradne `ene, 
najzad u centru pa`we celog sveta. 
Pastirski psi }e skinuti maske 
i pokazati velike zube i carsku krunu. 
Iz borova }e poleteti u`arene ptice 
i divovi }e gaziti jadne okeane. 
Spusti}e se deve s mese~evom glavom 
dr`e}i otrovnu mitru u ruci 
i s ma{icama vrelim krenu}e na na{e o~i. 
O, i biqe }e odvezati svoje a`daje. 
Tako u tvojoj kwizi pi{e. 
 
[estar u ruci. Kosa ti je seda. 
Jelene vidi{ na drugoj planeti 
kako pu{taju rogove u vaseqenu; 
ni{ta se ne}e desiti `ivotiwskom drugu, 
sva je po~ast upu}ena nama! 
Reci jo{ i ovo: kraj nije kraj kraja, 
na kraju se otvaraju kapije grada 
u ~ijoj svetosti nema vi{e hrama. 
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II 
 
Ti{ina! 
Nek se jo{ boqe vide potowa vremena! 
 
Na ostrvu gde `ivi{ carevi te motre, 
~ekaju tvoje znake, 
umetnici pamte tvoje suze. 
 
Pojavi se ponekad onaj ko te izgna, 
iznad pe}ine u iscepanoj togi, 
ma{e ti da nestaje{ daqe 
i svake nedeqe iz oblaka jedna ruka 
si|e na rukovawe s tobom. 
Niko ne vide toj poseti lika. 
 
Neka svi pi{u za tvojim perom. 
 
Bio si tanak mladi}, br{qan na boku svanu}a, 
sad ima{ {iroka le|a poput zakonske plo~e 
i prsa zvu~na ko pitijska oda, 
rumena su ti stena odvaqena iznad Delfa. 
 
I gowen i povla{}en si u vrtu, 
prah mi{ica tvojih na Re~ miri{e, 
video si preobra`ewe  
kao svedok sa gr~ke strane. 
Kraq bezazlenstva, 
sa bradom na dlanu. Teku govor i jeza: 
ti si taj koji je ~uo srce Mlado`ewe. 
 
(Broj 141/1970) 
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VLADETA VUKOVI] 
 
 

U SENCI DRVE]A 

 
Senke drve}a se s ve~eri tiho do{aptavaju 
I u ~ujnom {umu se presli{avaju o qubavi 
Oslu{kuju}i govor trava izraslih iz grobova. 
Razapeti u snu mom u senkama drve}a, 
Iza|i iz paukovih mre`a u obzorje, 
Iz gnezda nestvarnih nadawa, uzmi mi ruke, 
Izvedi me u praskozorja, 
U rasute hijeroglife pti~jih stopa po travi. 
Po kojoj namiguje nebo sipaju}e zvezde 
U |a~ke izbice, ~izmice i torbice. 
Pare se jata oblaka zasmejavaju}i decu, 
Zabavqaju ih dodolice - oj dodo, oj dodole. 
Tihuje i odrasta mir. Miri{e maj~ina du{ica. 
San mi je prepun hlorofila. 
A od sada sve do zadwe ure 
Mrtve sawam kosovske bo`ure. 
 
(Broj 449/2001) 
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@IVADIN LUKI] 
 
 

TKANICA 

 
Majko 
Imam {est metaka 
u srcu 
De~ane  
I Gra~anicu 
I Bogorodicu Qevi{ku 
I Prizren na ramenu 
Imam put  
u nebo 
Od zvezda tkanicu 
U svakoj rani 
Tvoju suzu 
U tebi sat 
Prokleti majstori 
Podesili vreme 
Da tebe odbrojava 
 
Majko 
Polo`i me na }ilim Metohije 
Od vlati i vitine 
Ima}e{ tvog de~aka 
S ru`om Metohije 
Na ~elu 
 
(Broj 356-357/1988) 
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DAVID ALBAHARI 
 

IZ PO^ETKA 
 

 Pogledaj me re~e ona, ali dok sam se okretao 
video sam bezbroj stvari koje bih radije gledao nego 
wu: ram, mu{emu, pe~urku za ~arape. Ti me uop{te 
ne slu{a{, re~e ona. 
 Ne, rekoh, jer to je bila istina, ali ko zna 
{ta sam doista rekao. 
 Prekrstila je ruke. Ne `elim vi{e ovo da pona-
vqam, re~e, ponovi}u, u stvari, jo{ jednom, i to je sve. 
 ^ekala je. 
 Je l' jasno? 
 Jeste, rekoh. 
 Mu`, re~e ona lagano, mora da po{tuje svoju 
`enu. 
 Ta~no, rekoh. 
 Lepota nije izvan nas, re~e ona. Lepota je u 
nama. 
 Kakve sad to ima veze, upitah, s mu`evima? 
 Nasme{ila se. Ne znam, re~e. Ali lepo zvu~i, 
dodade. 
 Rekoh ne{to drugo. Ne{to kao: u pravu si, sas-
vim si u pravu, ali ne mo`emo i}i protiv na{ih pri-
roda, ne mo`emo me{ati stvari koje se, upravo po svojoj 
prirodi, ne mogu pome{ati, jer ako izneverimo svoje 
bi}e, izneveri}emo i lepotu, budu}i da je lepota u sa-
mom sredi{tu, u samoj su{tini, u sredi{tu su{tine - 
moglo bi se re}i, pa samim tim, ako ni zbog ~ega dru-
gog, moramo da budemo obazrivi kako postupamo s re~i-
ma, s delima, sa sobom i s drugima, pogotovo s drugima, 
jer drugi su mo`da jo{ dragoceniji od wih samih, wego-
ve re~i mogu da postoje nezavisno od nas, a mi, mo`da, 
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ne mo`emo bez wih, jer kada wih ne bi bilo, ko zna da 
li bi bilo i nas, i, Bo`e, kako volim da govorim. 
 Da, re~e ona.  
 Nisam znao na {ta se to odnosi. 
 Da, ponovi ona. Ponekad mora{ da bude{ {to 
ti{i da bi bio {to glasniji. 
 Sada je na mene bio red: Da, rekoh. Premda ni-
sam bio siguran da sam je razumeo. Kada ima previ{e 
re~i, ne sti`em da stignem do svih. Sveze, na primer, 
preskakawem, ali pridevi, i prilozi, to je ono {to me 
ko~i. 
 [ta misli{, re~e ona, da li da po~nemo iz 
po~etka? 
 Ona voli da govori u zagonetkama. Ona voli 
da govori u re~enicama na koje se ne mo`e jedno-
struko odgovoriti. 
 [ta ka`e{ na to? ponovi ona. 
 Da, rekoh nadaju}i se da dobro odgovaram. 
 Pogledaj me, re~e ona. 
 Dok sam se okretao, ugledao sam mnoge stvari 
o kojima radije ne bih govorio. 
 Ti me uop{te ne slu{a{, re~e ona. 
 Ne, rekoh; ali pogledao sam je. 
 Za{to me tako gleda{? re~e ona. 
 Mu`, rekoh lagano, mora da po{tuje svoju 
`enu, je li tako? 
 Ona re~e da jeste. 
 Udahnuh vazduh i poku{ah da se saberem. Dugo 
sam se pripremao za ovaj trenutak. Najzad rekoh: A 
`ena? 
 Ona pogledi mu{emu, taknu pe~urku, pogladi 
mu{emu. Kako to misli{? re~e ona. 
 Tako, rekoh, tako mislim, tako kao {to sam 
rekao. 
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 Tako sam i mislila, re~e ona. 
 Sada sam mogao da ispustim vazduh i da po-
novo po~nem da di{em. 
 Ona je opet prekrstila ruke. Kao da }e ki{a, 
re~e.  
 Jedan oblak nije dovoqan, odvratih, jedna 
lasta ne ~ini prole}e. 
 To znam, re~e ona. 
 Jedan ekser ne dr`i celu ku}u, nastavih. Jedan 
cvet ne daje plod. Jedna ptica ne ~ini jato. Jedna noga 
obara stolicu. Jedna ruka mawa je od dve. Jedan kow 
mo`e obara stolicu. jedna ruka mawa je od dve. Jedan 
kow mo`e da vozi samo ~eze. Jedna `ena nije porodica. 
Jedan zub ne mo`e da grize. Jedno dete pita se {ta ja 
radim ovde. Jedan pokret nije tr~awe. Jedna `ena -  
 To si ve} rekao, prekinu me ona. 
 Sada sam je sâm pogledao. Nisam ~ekao da me po-
zove, nego sam je sâm pogledao. Dok sam se okretao, vi-
deo sam mnoge stvari o kojima bih s nekim voleo da po-
razgovaram. Kada sam je napokon ugledao, delovala je za-
stra{eno. Ako dobro razumem {ta ,,zastra{eno" zna~i. 
 [ta ho}e{? re~e ona. 
 Takva pitawa, slo`ena, bacaju me u o~ajawe. 
Hteo sam da ustanem, da odem, ali nisam znao kako 
to da uradim, nisam znao kako to da joj ka`em, ni-
sam znao ni da li to ho}u, nisam znao ni da li 
ho}u da to ne `elim, nisam, u stvari, znao {ta ne 
znam, kao {to nisam znao ni {ta znam, kao {to 
nisam znao kome bih, ako bih umeo, sve to rekao. 
 Ona se nasme{ila. Ponekad ume lepo da se 
nasme{i. 
 Dobro, rekoh, mo`emo da po~nemo iz po~etka. 
 
(Broj 295/1983) 
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SVETLANA VELMAR-JANKOVI] 

 
ANTONIJE, MOJ PRIJATEQ 

 
 Jo{ ga nisam ni bila upoznala, a postao mi je 
blizak preko svog imena, koje me je vra}alo u vreme 
rimskih patricija, vojskovo|a i pesnika. 
 ,,[ta, ovog leta }ete se baviti u Kru{evcu? 
Nemojte propustiti da upoznate Antonija Marinko-
vi}a, pisca-znalca, tananog ~udaka koji je umeo da 
pre`ivi te`ak li~ni poraz, kao i susret sa sopstvenom 
smr}u, kad je poku{ao da izvr{i harikiri", - rekao mi 
je, ne mogu vi{e da se setim ko, mo`da neki od novi-
nara Kru{evqana sa kojima smo se moj pokojni prvi 
suprug, Miodrag Proti} i ja, ~esto susretali, a ~ije 
sam i ime i lice, eto, zagubila u pramewu proteklog 
vremena. 
 Bilo je to gotovo pre ~etrdeset godina, 1967: 
toplo, suvo leto, a popodnevne senke u Ulici Miloja 
Zaki}a, po kojima je Antonije lako gazio dok su mu se 
splitale oko nogu, bile su guste od mirisa biqa {to su 
dopirali od Bagdale. Moj suprug, koji je poneo ime 
svoga dede, ~uvenog kru{eva~kog sudije u procesu haj-
ducima Miodraga Proti}a, zatim wegova mati, moja 
svekrva, pa moj sin i ja bili smo utekli tog leta u 
ti{inu zadweg dela nekada bogate i gospodske ku}e 
Qoti}a, u Zaki}evoj 12, u kojoj se i sada, mislim, 
nalazi Gradska galerija. Ve} u godinama, neobi~no 
`ivog duha, gospo|a Vida Qoti}, tetka moga mu`a, nije 
ni pomi{qala da se `ali {to joj je, od wene velike i 
prostrane ku}e, bilo ,,ostavqeno" - kako se tada 
govorilo - samo nekoliko najnu`nijih prostorija, u 
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zadwem delu wenog biv{eg doma. Radosno je svom 
bratancu i wegovoj porodici ponudila gostoprimstvo, 
ako nam ne smeta to {to wenog bogatstva vi{e nema, a 
mi smo radosno prihvatili wen poziv, u`ivaju}i u 
bogatstvu wenog `ivotnog iskustva i mudrosti. 
 Tog leta nam je bilo va`no da na{eg sina 
\or|a, jo{ bebu, uklonimo iz usijanog Beograda i 
betonskih zidova na{eg malog stana, hoteli na 
moru su nam izgledali nepogodni, a prostorije u 
Zaki}evoj bile su hladovite, prostrane, udobne, 
dvori{te puno zelenila, Bagdala blizu, prisustvo 
tetka Vidino lekovito. Stigli smo u Kru{evac i, 
ve} sutradan, sticajem okolnosti koje se nisu ba{ 
sasvim slu~ajno stekle, upoznali Antonija. 
 Upoznali? Ne, to nije re~ koja odgovara: pre-
poznali smo se, odmah, po sli~nim interesovawima, 
po srodnim znawima, po radoznalosti prema novom. 
I - na{e dru`ewe je po~elo, svakodnevno i predano. 
 Dolazio je u Zaki}evu 12 svako posle podne, 
neki minut posle 16 ~asova, nasme{en i tih. Umeo 
je da donese tetka Vidi ru`u, a ona ga je sa~ekivala 
sa komadom neke od svojih torti, koje je pravila s 
nenadma{nim ume}em, i sa hladnom limunadom. 
,,Uop{te ne li~i na komunistu", rekla nam je, ,,a 
znam da je bio wihov. Ali patwa mu se vidi na 
licu, mada je krije kao zmija noge." 
 Pogodila je: bio je majstor u skrivawu patwe. 
 Obi~no smo sedeli, u razgovoru, a uz kola~e, 
na tremu i ~ekali da, od Bagdale, po~nu da dopiru 
prvi dahovi predve~erwe sve`ine. Onda smo kretali 
u {etwu, Antonije, moj mu` i ja, sa bebom u ko-
licima. Naj~e{}e nas je Antonije vodio do rasad-
nika, tvrdio je da je tamo najboqi vazduh, otkrivao 
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nam je uli~ice i prolaze, sokake koji sigurno 
odavno vi{e ne postoje u dana{wem Kru{evcu. 
 Ostali su mi u se}awu kao idili~ni, sa 
starinskim ku}icama i ba{tama, senoviti i prisno 
sirotiwski: stare `ene su sedele pred kapijama na 
{amlicama i qubazno su nas pozdravqale kao da nas 
od vajkada znaju, dok je nad kaldrmom, u isko{enim 
zracima sunca, treperila drevna pra{ina Zemqe.  
 Za vreme tih dugih {etwi, postali smo, kroz 
razgovore, bliski prijateqi. O ~emu sve nismo 
pri~ali, koje sve teme nismo dodirivali! Francuski 
i na{i nadrealisti, kwi`evnost izme|u dva rata ali 
i pre Prvog rata, engleski i ruski roman XIX veka, 
{ta ka`e Du{an Mati} o Bretonu a {ta o Crwan-
skom i Rastku, kakvu novu za~koqicu pripremaju 
,,pora`eni socrealisti, peizani" nama, koji smo, 
kao, ,,pobednici-modernisti", {ta je staqinizam 
uradio od nekada{weg radni~kog pokreta sa po~etkom 
XX veka, kakve su se sve nepojamne strahote doga|ale 
u logorima u sovjetskom Sibiru, bili smo sigurni, svi 
troje, da je Vasko Popa najve}i na{, srpski pesnik 
u drugoj polovini XX veka, pomiwali smo i Oskara 
Davi~a i Dobricu ]osi}a koji su se, svaki na svoj 
na~in i posebno, na{li Antoniju, jedini a tajno, u 
najte`im danima i mesecima wegovog `ivota, - ovo su 
samo neke od tema kojih se sad prise}am, a bilo ih je 
jo{ mnogo, razli~itih. Muzika, slikarstvo. Klasi~no, 
moderno. Film. Fantastika. Filozofi. I jo{ {to{ta, 
ka`em, {to ne po~iwe na F, iako smo umeli da se 
igramo i slovima i re~ima. I pojmovima. 
 Prisvojili smo Antonija, moj mu` i ja, u`ivali 
smo u zajedni~kim {etwama, u na{im slagawima i 
neslagawima. Shvatili smo da smo dobili retkog pri-
jateqa u tom blagom, osmehnutom, u~enom sagovorniku 
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koji je umeo da bude i nedvosmislen u strogim ocenama 
i neverovatno istrajan u svojoj `udwi za razli~itim 
vidovima istine. Wegovo dostojanstvo nas je osvojilo: 
nikada se nije po`alio na prilike u kojima je `iveo, 
a nije `iveo ni lako ni udobno, i nikada nije sa 
gor~inom govorio o qudima koji su mu bili nepri-
jateqi. Ne{to od plemenite moralne ~vrstine davnih 
rimskih patricija od najboqe vrste, uistinu je bilo u 
tom pora`enom komunisti, koji je, uprkos svim svojim 
iskustvima, nastavio da veruje u smisao borbe za do-
brotu u qudima. 
 Kada sada, sa ovog vremenskog rastojawa, zagle-
dam u ta dva kru{eva~ka leta u godinama 1967. i 1968. 
vidim ih kao meko, u{u{kano pribe`i{te, kao 
skloni{te od politi~kih oluja koje su se, ve} i u leto 
1967, prividno spokojno, ose}ale u vazduhu. Dana{wi 
mladi nara{taji ne mogu ni da zamisle ni da razumeju 
kakve su lomove, i u dru{tvenom ali i u na{im po-
jedina~nim `ivotima, izazivali takvi politi~ki 
doga|aji kakvi su bili, recimo, Predlog za 
razmi{qawe, koji je jedan mawi broj pisaca i intelek-
tualaca potpisao, u jesen 1967, kao odgovor na za-
greba~ku, Krle`inu, govorilo se, Deklaraciju o 
jeziku, ili pobuna studenata Beogradskog univerziteta 
i uspostavqawe Crvenog univerziteta u prole}e 1968, 
kada je u ve}em delu Evrope tutwala studentska 
revolucija, i dramati~an kraj tih ,,lipawskih gibawa", 
i jo{ dramati~nija sovjetska okupacija ^ehoslova~ke u 
leto te iste godine. Sklawaju}i se, koliko se to moglo, 
od paklenog politi~kog kovitlaca u Beogradu, mi smi u 
ku}i u Zaki}evoj 12 i u {etwama, sa Antonijem, do 
rasadnika i Bagdale, uz wegovo tiho i pouzdano pri-
jateqstvo, mogli smireno da sagledavamo doga|aje koji 
tek {to su bili ostali iza nas ili su nas iznenada 
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prepadali - kao {to je to bilo sa okupacijom 
^ehoslova~ke. Tog jutra kada je objavqena vest o oku-
paciji, Antonije je po`urio do nas, i sam vrlo uzne-
miren. Sve nas je mu~ila ista misao - {ta, ako Sovjeti 
krenu i na Jugoslaviju? To se, kao {to je poznato, 
sre}om nije dogodilo, ali mi smo, moj mu` i ja, morali 
da skratimo svoj boravak u Kru{evcu. Sin nam je, sa 
svojom bakom i tetka Vidom Qoti}, ostao da u`iva u 
ti{ini i smirenosti ku}e u Zaki}evoj, a Antonije je 
uzeo na sebe obavezu da me svakog jutra, u 7 ~asova, 
obave{tava o tome kako je dete provelo ju~era{wi dan. 
Obilazio ga je svakog poslepodneva, }askao sa dvema 
starim damama i igrao se sa malim de~akom. U sedam 
ujutru bi mi zvonio telefon: ta~niji, sa`etiji i pre-
gledniji izve{taj o mom sinu ni od koga drugog ne bih 
mogla da dobijem, osim od Antonija. Svakog jutra, wegov 
glas mi je donosio smirewe. 
 I sad ga, neretko, vidim kako hita pored 
spomenika Kosovskim junacima svojim lakim kora-
kom, neupadqiv i skroman, sav povu~en u svoju patwu 
koju ni sa kim nije hteo da podeli, ~ak ni sa nama, 
bio je preponosan. Jeste, moj prijateq Antonije bio je 
dostojanstven u onoj meri u kojoj zami{qam da su 
morali biti dostojanstveni rimski patriciji, navikli 
da nose i podnose sva isku{ewa `ivota. Strastan je 
~ita~ bio taj pisac-erudita kome jo{ dugujem studiju 
o wegovom kwi`evnom delu (zar ne dugujemo uvek na-
jvi{e onima koji su nam najvi{e dali?), ali u ovoj 
prilici sam `elela da prizovem duh Antonija 
Marinkovi}a, mog prijateqa, da se dru`imo, uz blede 
osmehe nad prolazno{}u. 
 
(Broj 468/2006) 
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POL VERLEN 
 
 

SAN MOJ SVAKIDA[WI 

 
Sawam o toj `eni: neznana, daleka, 
Al wena je qubav, ko i moja, ~ista, 
A ta `ena nije uvek sasvim ista, 
A ni sasvim druga, al voli me, ~eka. 
 
Jer ona me shvata, moga srca jeka 
Jedino woj nije zagonetka! Blista 
Pot na mome ~elu ko patina bista: 
Osve`it ga mo`e wena suza meka. 
 
Sme|a, plava, ri|a? - To ne vidim jasno. 
Ime? Prise}am se: zvu~i blago, strasno, 
Ko imena mrtvih kraj kojih se kle~i. 
 
Pogled joj je nalik na statua o~i, 
A glas joj, tavan, dolazi iz no}i, 
Ko odjek ve} davno zanemelih re~i. 
 
 
 
SENTIMENTALNI RAZGOVOR 

 
U starom parku, dok li{}e vene, 
Minu{e na tren dve puste sene. 
 
O~i su im mrtve, a usne im krute, 
Re~i jedva ~ujne, ko da mukom }ute. 
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U starom parku, dok li{}e vene, 
Pro{losti se svoje se}aju sve sene. 
 
- Se}a{ se zanosa u danim asvetim? 
- A za{to `elite da se toga setim? 
 
- Da l jo{ uvek di{e{ jedino za mene? 
Da l jo{ uvek sawa{ du{u moju? - Ne, ne. 
 
- Ah! ti divni dani kad usne goru}e 
Sastavismo sre}ni! - Da, to je mogu}e. 
 
- Nebo be{e plavo, a nada nam zra~i! 
- Nada je odbegla, nebo naobla~i. 
Kora~ahy tako kroz taj divqi zob, 
i samo no} sad zna winih re~i kob. 
 

Preveo Danilo Ki{ 
 
(Broj 66/1964) 
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@AK PREVER 
 

BUKET 

 
[ta tu radi{ devoj~ice 
Sa tim cve}em tek uzbranim 
[ta tu radi{ devojko 
Sa tim cve}em ne vi{e sve`im 
[ta tu radi{ lepa `eno 
Sa tim cve}em koje vene 
[ta tu radi{ starice 
Sa tim cve}em davno uvelim 
- ^ekam pobednika! 
 
 

PESMA PTI^ARA 

Ptica koja leti tako tiho 
Ptica crvena i topla kao krv 
Ptica tako ne`na ptica ismeva~ 
Ptica crvena i topla kao krv 
Ptica koja samu sebe udara 
Ptica koja bi htela pobe}i 
Ptica usamqena i izbezumqena 
Ptica koja bi htela `iveti 
Ptica koja bi htela pevati 
Ptica koja bi htela vikati 
Ptica crvena i topla kao krv 
Ptica koja leti tako tiho 
Da to je tvoje srce lepa devojko 
Tvoje srce koje krilom tu`no udara 
O tvoje ~vrste i bele grudi. 

Preveo Nikola Trajkovi} 
(Broj 10/1960) 
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BELA AHMADULINA 
 
 

REPLIKA DOBRONAMERNOG ^OVEKA 

 
O, {ta je? Mrvica, ni{ta, 
ni de~ak, ni cura mala, 
i samo tu|ih besmislica 
tanu{na, magla pala. 
 
Radisto neznani, za{to kre}e{ 
tvoje signale probu|ewa? 
 
Ne rodi{ li se nikad ne}e{ 
saznati bedu svog ro|ewa. 
 
Neispravqeni organizme, 
navijen oprugom krivom, 
opameti se, osvrni se! 
Ja sam mudar, odavno `ivim 
 
i ka`em: kasnije, kasnije 
roditi se lep{e }e biti 
A i ne roditi se ni{ta nije, 
i to je sre}a, ~emu kriti. 
 
Pri~ekaj dvadeset godina, ne vi{e, 
nek te raduje bezbri`nost lewa 
ko slepilo bla`eno ma~i}e 
tako ravnodu{nih na davqewe. 
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[to si tako nestrpqiv, gle, 
i kao pile u tamnici qudske 
ti `urno ta~ke i tire 
dubi{ tim kqunom gu{~ijim? 
 
[ta r|avo u tami toj, 
gde nema tebe, ni zla, ni tuge? 
Kuda to `uri{? Pri~ekaj! Stoj! 
Rodi}e se bilo {ta drugo. 

 
Preveo sa ruskog Sava Pen~i} 

 
(Broj 84-85/1966) 
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VLADIMIR KORNILOV 
 

[TITNA @LEZDA 

 
Ja mislio: gord sam i `ilav, svojim 
porazima gledam u o~i. Kad - ,,Hitna..." 
i doktor re~e: ,,Nema vas - postoji 
jedino `lezda. [titna." 

Sva batrgawa i isku{ewa, 
rimovane jadikovke u celom -  
u kojima ste stigli do usavr{ewa -  
nisu va{e, nego weno delo. 

Ja mislio - muka duhu, znamo: 
i vera, i savest i stid, i ~ast... 
Kad tamo - vrsta bolesti - ; kad tamo -  
razmena materija: porast. 

Nikakva plemenita najezda 
ose}awa s uzvi{enim ne~im, 
samo ni{tavna {titna `lezda 
trokira - i sada se le~im. 

Sve ide od hemije - a ne od Boga -  
i zemqa, i voda, i obed {krt, 
i sloboda i nesloboda 
pa verovatno i - smrt. 

I evo sapet kao kow, milim 
prema stotoj i pitam s polovine: 
{ta sam ja - kruna svega stvorenog, ili 
tek nukleinska kiselina? 

Sa ruskog: Zlata Koci} 
 
(Broj 392-393/1991) 
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NIKITA STANESKU 

 
 
 

TU@NA QUBAVNA PESMA 

 
Jedino }e moj `ivot doista umreti za mene, 
jednom. 
Jedino trava zna ukus zemqe. 
Jedino krv moja ~ezne, doista, 
za mojim srcem, dok ga napu{tam. 
Vazduh je visok, 
ti si visoka, 
visoka je tuga moja. 
Dolazi vreme da umiru kowi. 
Dolazi vreme da ostare ma{ine. 
Dolazi vreme kad pada hladna ki{a 
i sve `ene imaju tvoju glavu 
i nose tvoje haqine. 
Dolazi i neka velika bela ptica 
da snese mesec na nebo. 
 

Sa rumunskog: Adam Pusloji} 
(Broj 280-281/1982) 
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RISTO TRIFKOVI] 
 
 

LAMENT NAD OTAN^AVAWEM  
SAVREMENOG SELA 

Uz roman Seqaci B. V. Radi~evi}a 
 

 
 Kad slu~ajno ne bismo znali da ~itamo ro-
man tog i tog autora, i kad nas ne bi naplavqivao 
wegov slikovito-pripovjedni napoj, kad strujawe 
wegove emotivnosti ne bi ticali na{a ~ula, kad, 
drugim rije~ima, nemu{te ~iwenice ne bi bile um-
jetni~ki transponovane, lako bi se moglo dogoditi 
da Radi~evi}ev roman Seqani - kakav izravan naslov! 
- svrstamo u izvrsno dokumentovanu i sre|enu um-
jetni~ku studiju o stawu sada{weg srbijanskog sela, 
onog planinskog i potplaninskog, br|anskog prije 
svega, ali i na{eg sela uop{te u prosjeku s mogu}im 
izuzecima. No umjetni~ko {tivo nema ciq da pasivno 
registruje podatke, da opservira i konzervira zate~eno 
stawe, nego da, po{tivaju}i maksimalno ~iwenice 
(`ivotnu istinu), tu istinu preobrazi, da je izmag-
inira i digne do pune dejstevnosti. Ukoliko to 
literatura, uop{te mo`e, ciq je da se neke stvari 
akcentuju, dramatizuju i da se bar uka`e na wihovu 
aktuelnost i neuralgi~nost u stepenu kad ne{to 
vaqa ~initi. Ako ve} nije kasno. Ili ako takvo stawe 
stvari nije u neizmenqivoj istorijskoj zakonitosti 
i perspektivi. No ako ostavimo po strani pret-
postavke o autorovim stvarala~kim namjerama i 
tendencijama, ako se sabere i odredimo prema 



 49

slici koju nam pisac svojim romanom nudi, onda 
bi se reklo da imamo pred sobom solidno i pros-
tudirano pisan izvje{taj o situaciji dana{weg 
(tada{weg, jer djelo se pojavilo 1971. godine, iz-
dawe Nolit, Beograd), uz srbijansku lokalnu i re-
gionalnu osobenost i specifi~nost, ali da, tako|e, 
po{to je rije~ o romanu, o onome {to je u wemu 
nepredvidqivo, taj skrupulozno, istinoqubivo i sa 
znala~kim umije}em pisani tekst, dobija i jedno 
svoje, vi{e, autonomno zna~ewe, zna~ewe umjetni~kog 
dokumenta o na{em vremenu. 
 Dokument i umjetnost se pro`imaju gube}i 
svako od sebe pone{to, ali pone{to u tom zdru`ivawu 
i dobijaju}i. Nije rije~ o dokumentu ni`e vrste, 
doslovce preuzetom iz stvarnosti, o svjedo~anstvu 
bez su{tine i duha, s kojim se mo`e proizvoqno po 
voqi manipulisati, nego o dokumentu vi{ega reda 
u kome se prepoznaje bit stvari a mawe sama stvar 
kao vaw{tina, iako je Radi~evi} maksimalno 
uznastojao, i u tome i uspjevao, da i same stvari 
imenuje krajwe samjerqivo wima samima odnosno 
potrebama romana. O~igledno je da je Radi~evi} 
pisao o selu, o temi sela, kome je i kojoj je dubqe 
predodre|en, blizak, sa razumijevawem i znawem 
wegova bivawa, iskustvom, otuda izvornost, poznavawe 
wegova (seqa~kog) rije~nika, mentaliteta, obi~aja, 
naravi, ali i doga|aja, ali ga to nije ipak zavelo 
ni omelo da te`i dubqoj i op{tijoj projekciji ma-
terije koju obra|uje, imaju}i na umu ~ovjeka i wegov 
usud. To prokleto qudsko u ~ovjeku! Time roman, 
zadr`avaju}i prvotno dosta nagla{eno sociolo{ko 
zna~ewe, ima i izra`eno op{tequdsko, op{te-
umjetni~ko opredjeqewe. Da ne bi bilo zabune, iako 
je vrlo te{ko pred literarnim tekstom uprili~iti 
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ravnote`u svih wegovih elemenata i zna~ajki od 
kojih je strukturisan, ipak ne bismo mogli re}i da 
je ovaj roman presudan i raskrsan u tematici, o ko-
joj je rije~, da je veliki, da ima dimenzije djela koja 
se postavqaju spram svijeta kao wihova granica, 
kao biqeg i krunski znak ili pe~at, ali istovre-
meno mo`emo vrlo lako re}i da je nesumwivo 
najzrelije prozno djelo ovog pjesnika zemqe, u kome 
je on sintetizovao i zatemeqio neke svoje ranije 
vi{ekratne napore. Steklo se, naime, nekoliko 
~inilaca koji zasvo|uju kvalitet ove proze, tj. da se 
ona na{la u pravim spisateqskim rukama. Radi~evi} 
je, naime, autor koji je godinama u literaturi i{ao 
svojim putem, uz povremena pomodna iskliznu}a. 
I{ao, reklo bi se, u susret svojoj i najsvojskijoj 
temi! Neizbje`noj, su|enoj. Prva etapa te teme, tog 
susreta, jeste pred nama, ili za nama, svejedno: ro-
man Seqaci. 
 Zemqa u svom obuhvatu, koja nam i daje i 
uzima, seqaci-ratnici i radenici, mudraci, voj-
ni~ine, mu`jaci, prizemqari, uz ostalu lumpen-
proletarizovanu ~eqad - to je bio Radi~evi}ev svi-
jet, u kome se on snalazio kao riba u vodi, s kojim 
je prisno drugovao, bivaju}i mu stalno na tragu i za 
petama, i stalno ga literarno osmi{quju}i s mawe 
ili vi{e oblikovno-literarnog uspjeha. Apoteoza 
zemqe, prirode, korjenika, mu`ja{tvo, odricawe pred 
`rtvom ugro`ene otaxbine - sve je to bio i jeste 
nagovje{taj one prave, i jedine teme koju je Radi-
~evi} osje}ao kao najintimnije svoju, teme naroda i 
wegova `ivota. Otuda toliko nagla{ena narodskost 
(u Vukovom smislu rije~i) i vitalnost wegovog 
literarnog svijeta. On mu je godinama bivao sve 
bli`i, nadomak wegovom izvori{tu, jezgru. Nu-
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tarwa snaga rase, biolo{ka neiscrpnost narodne 
dubine - to je to seqa{tvo koje nam je oduvijek, ju~e 
vi{e nego danas, davalo pe~at, bilo nam znamewe. 
Prepolovi se jedno pokoqewe, rat ga pokosi odjed-
nom kao prekono} iznikne jo{ robustnije. Selo, ta 
tajna, ta zagonetnost u koju je na{a literatura 
zagledana od kako za sebe zna, s nejednakim uspje-
hom. Pjesnik je u ku{wi i bez malodu{nosti stao 
pred tu pradrevnu tajnu kao pred sopstvenu istinu! 
On je, dakle, zaronio u sebi najsvojskiju temu. [ta 
je tamo zatekao, govori nam roman. Zatekao otan~avawe 
nekad jakih porodi~nih gnijezda, suo~io se sa 
propadawem sela, i to ne samo preda~kog, patri-
jarhalnog, zadru`nog, koga je |avo odnio davno i o 
~emu uostalom svjedo~i na{a realisti~ka seoska 
pripovjetka u svom najboqem izdawu, nego, {to je 
fatalnije, ~isto biolo{ko izumirawe seqa{tva. 
Sela ostaju polupusta, poluprazna, na ogwi{tu 
bdiju samo jo{ starci, bolesni, nesposobni; djeca, 
~im se zametnu snagom, odlaze ili u najbli`e gra-
dove da tamo `ivotare, da se ne vrate nikad, mada s 
jednom nogom tek u gradu, ili preko suve i vodene 
granice - u bijeli vascijeli svijet, ponekad ~ak 
zauvijek! 
 
 
(Broj 248-249/1979) 
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ZORICA ARSI] MANDARI] 
 
 

KRENI VE] JEDNOM 

 
Kreni ve} jednom, istisni se iz haqina! 
Pa tako kako nikada ne bi, 
vrati se tamo gde takva bila nisi 
kad je trebalo. 
 
Kreni ve} jednom, otisni se iz vijuga! 
Pa tako kako uvek jesi, 
ponesi sebe u susret onome 
{to je davno trebalo. 
 
Jer, i kada ne sme{, 
ruke se, o~i se, zvezde se kao padobrani 
otvaraju i spu{taju. 
Spu{taju nebom zabrawenim 
sve ni`e, sve bli`e zemqi 
koja }e se negde izmicati. 
 
(Broj 296/297/1983) 
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GRADIMIR J. MOSKOVQEVI] 
 
 

AHASFER 

 
To mir obja{wava obmanu. 
Kraj okrepquje uzaludnosti. 
 
Stare kapije zaboravi 
u slepoj odanosti qubavi. 
 
Sve~ana senko opojnosti, 
neozarena svetlo{}u. Smrtna! 
 
Otvori univerzumu oko. 
Budi ogledalo svih no}i. 
 
Po|i stazom uspona. Neprimetne 
korake ~u}e{ za sobom. 
 
(Broj 278/279/1982) 
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RAZGOVOR SA ANRI MI[OOM 
 
 

 Ovde donosim, verno koliko mi dozvoqava 
memorija, nekoliko re~i pokupqenih iz razgovora 
koji sam imao sa Anri Mi{oom. 
 Pretvarao bih se kada bih rekao da ga nisam 
izneverio: sa mukom bi se ovde na{le wegove misli, 
gotovo ni malo wegove re~i, wegov govorni stil, 
wegov tempo, zaokreti wegove konverzacije koja se po 
nekad tvrdoglavo usmeruje prema predmetu i zatim 
~ini upadice u prelazu na sve mogu}e oblasti. 
 Me|utim, sve je to zaslu`ivalo da bude za-
bele`eno. Zami{qam kako bi izgledala kwiga jednog 
Ekermana koja bi razotkrivala Mi{oa ~oveka. 
 
 I Kako ste postali pisac? 
 
 Rober Bre{on: - Kako ste postali pisac? Da li 
smatrate da je literatura jedna vrsta zanimawa? Uosta-
lom, da li ste ikad sebi postavqali problem iz-
bora profesije? 
 Anri Mi{o - Uvek sam bio protiv principa 
zanimawa. Odmah po dolasku u Pariz, za dugi niz 
godina oskudevao sam u novcu. @iveo sam u malim 
hotelima jedu}i vrlo malo, {to je bilo sasvim 
mogu}e za mene po{to su moje potrebe vrlo male. 
Tako|e provode}i vreme u sawarewima ili ako 
ho}ete u neradu, `iveo sam usporeno. Od nekog vre-
mena sam se znatno promenio. Kad se zagrize u 
`ivot... 
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 Bio sam nesposoban da prihvatim bilo kakvo 
zanimawe zato {to sam bio nesposoban da dugo pra-
tim jednu odre|enu zamisao smi{qenu od nekog 
drugog. Proveo sam ipak. Bilo kako bilo, pet ili {est 
godina u svemu, u mediokritetskim zanimawima gde 
sam bio osredwi. 
 Rober Bre{on: - Ako sam govorio o zanimawu 
u~inio sam to zato {to mnogo qudi na taj na~in 
pravdaju svoju egzistenciju, sti~u jedan alibi, ako 
se ho}e, i zato {to mi je izgledalo da ste vi u 
po~etku imali potrebu da se oslobodite od ose}awa 
poraza. 
 A. M. - Posle onog rata od 14-18, u kome ja ni-
sam u~estvovao, nasuprot drugih mladi}a mojih godina, 
posle mog neuspeha na univerzitetu, verovao sam, 
mo`da konfuzno, da }u opravdati svoju egzistenciju 
dugim plovidbama i tako|e plove}i po Napo-u (to 
je jedna pritoka Amazona) u pirogu, i pentraju}i se 
po planinama i vulkanima na Kordiqerima Anda. 
Upropa{}avao sam se. I{ao sam ali moje telo je 
r|avo podnosilo avanture. 
 Od 22 godine ose}awe proma{enosti me je 
preplavilo. Porodica me je smatrala za proma{enog i 
to mi je stalno ponavqala. Videla je kako se vra}am 
kao mornar, nezaposlen. Pao sam na ispitu za vi{e 
studije. Odbijen sam da idem u koloniju, otpu{ten 
iz {kole rezervnih oficira, najzad demobilisan. 
Tahikardija (bez sumwe usled nervoze) povezana sa 
poja~anim disawem i koju su ozna~ili kao sr~anu 
manu (kardiologija je od tog vremena napredovala) 
zabrawivala mi je svaki napor, svaku avanturu. 
Vra}ao sam se stalno istom ,,ne ~initi ni{ta" 
{to je zadavalo uvek strah roditeqima ,,odgovornim" 
da }e vas imati na teretu. 
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 Kad sam po~eo da pi{em (najzad sam se 
odlu~io), bio sam iznena|en da vidim da pisci, 
pravi, ozbiqno se odnose prema mojim tekstovima 
da za wih to zaista postoji. Bez sumwe, kwi`evnost 
je tada mogla da postane za mene neki alibi. Bila je 
daleko, pro{lost. Te{ko je bilo biti siguran. Uloga 
Supervila bila je zna~ajna, on nije nikad stavqao 
pod pitawe moje ,,literarno postojawe", a ja nisam 
prestajao da budem za~u|en. 
 Ne treba verovati da su sa tim stvari bile 
re{ene. Ako neki ne sumwaju u mene ja sam sumwao 
jo{, zaista mawe. Tako|e ne treba verovati u neku 
sre|enost, naro~ito ne u poeziju. Ona ~uva svoju tajnu 
u unutra{wosti onoga koji je pravi i koji je u isku-
{ewu da se smatra wenim posednikom. Jednog dana 
kontakt, ne zna se vi{e gde u wemu, ne uspostavqa 
se vi{e. Prestao je da bude pesnik a on je posledwi 
koji to prime}uje. 
 Imam ose}awe nedovoqnosti, vidite li, moje, 
tako|e onih drugih. Nije suvi{e dug nijedan `ivot da 
bi se primetilo da se nije originalan, da se ni-
kada nije ni bilo, da nije mogu}e biti, da niko to 
nije, da smo me| tolikim andrmoqcima koji pripadaju 
drugima, tolikim drugima. 
 R. B. - U kom trenutku ste postali svesni da ste 
pisac? 
 A. M. - U mom detiwstvu nisam `eleo da budem 
pismen. Od 15 godine gurali su me profesori i dru-
govi. Odlu~io sam se 8 godina docnije i sa `aqewem. 
Hteo sam da u|em u red sve{teni~ki, a docnije da 
budem lekar. Bio sam nesposoban da u~im medi-
cinu, uprkos svoje qubavi prema woj. Studirati, 
nau~iti, to zna~i primiti, primiti i primiti. Ja 
sam od toga bio daleko. Od tada sam bio svestan toga. 
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 Moje prve kwige bile si zaista amaterske. 
Ecuador za~u|uju}e je kolika je to otsutnost svakog 
poznavawa posla. I Qui jefus, i Les Keves et la jambe. 
(Snovi i noga). Zatim Mes proprietes (Moja imawa). 
Nastavqao sam sebi da govorim: bez svake sumwe da 
sam ja onaj koji se zove proma{nim, ali uprkos svega 
ima ne~ega, ma koliko bilo bedno, koje qudi i sa vi{e 
talenta ne mogu da primete i {to mi nala`e du`nost 
da ka`em koje }e dirnuti i koje }e ~ak pomo}i 
ponekom koji je sli~an meni. (Ne druge. One sem ako 
me ne ~itaju). Primio sam na se svoju proma{enost 
na neki na~in. Sa Plimom, po~eo sam da pi{em 
~ine}i ne{to drugo nego da opisujem moju nelagod-
nost. Do{la mi je jedna li~nost, zabavqam se svo-
jim zlom na woj. Nikad nisam bio bli`i tome da 
postanem pisac. Ali to nije trajalo. Mrtav je posle 
mog povratka iz Turske, uskoro u Parizu. U Parizu 
sam postao ponovo ono {to sam, i pri{ao sam po-
novo pisawu sa podozrewem. 
 Jedna misao, u prvi mah iznena|uju}a, Kafke 
u wegovom Dnevniku, verujem da je bitno za wegov 
`ivot {to pi{e, da je to bez sumwe na~in da boqe 
`ivi sa svojim zlom. Za mene, ne. Uvek sam se 
dvoumio da li da nastavim da pi{em. To je le~iti 
se, a ono {to sam ja `eleo, {to je vi{e mogu}e, to 
je, da doznam najzad {ta je nele~qivo. Pisao sam 
Ecuador {to sam bio sa~iwen od praznine. Ho}u da 
ispunim tu prazninu da bih upoznao onu koja ne 
mo`e da bude popuwena. 
 
 II Koncepcija humanizma 
 
 R. B. - Stalno sam za~u|en da izvesni qudi od 
kojih bi se mogla da o~ekuje reakcija prema na{em 
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delu, gotovo nisu ni{ta rekli. Naro~ito mislim 
na Sartra i wegovu grupu. 
 A. M. - Ne znam. Mo`da je to zato {to su na{e 
budu}nosti razli~ite. Ono {to o~igledno wega naj-
vi{e zanima, meni je najneprijatnije. Politika je 
za wega podstrek za akciju. Za mene zavisi od dana, 
ja sam smla}en od mno`ine elemenata koje ona sa 
sobom vu~e, a koji mi izmi~u i gde ja ni{to drugo 
ne vidim nego raspre, neizvesnosti, sumwivosti 
koje podi`u ~itav svet naga|awa, puentilizam pre-
pun doga|aja koji se razvijaju suprotno od svakog 
predvi|awa i gde je ono {to bih ja `eleo da doznam 
skriveno: ili pak moram da se qutim na samog sebe 
da sam dopustio da se razgnevim zbog takvog i takvog 
doga|aja povodom koga o~ekivana dopunska obave{tewa, 
nisu do{la, ili su do{la sasvim drug~ija, ili 
takva koja se mogu da objasne sasvim druk~ije. Tako 
mi politika izgleda kao kad bi se u nauci mogli da 
oslonimo samo na 5 nau~nika od 100 i jo{ kad bi 
zbog opskurnih razloga jedan deo elektrohemije, 
nuklearne fizike i biologije bio tajno ~uvan izuzev 
za nekoliko qudi, ina~e prostaka i mediokriteta 
koji bi pripadali okultnom dru{tvu. 
 Nacija je jedna vrsta karaktera ~oveka: ogromni 
stomak i mitovi. Stomak koji mnogo zahteva ali stidan 
i koji skriva svoje realne potrebe; i mitovi, na 
kojima se nadra`uje (da bi mogao da zapostavi prave 
probleme), u`as me hvata od mitova. Trebalo bi po-
novo staviti pod pitawe sve {to stari i odlazi u 
mit. ^ak Francuska na kraju svakih nekoliko godina, 
trebalo bi da promeni ime, iz po{tewa, da bi se 
oslobodila mita ,,Francuska". 
 S druge strane vrlo sam osetqiv prema naro-
dima, prema rasama, prema wihovoj fizi~koj konsti-
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tuciji, prema wihovom jeziku, a naro~ito prema 
wihovoj postojanosti. U inostranstvu `ivim u ne-
koj vrsti transa u `eqi pripadnosti u zasedi uti-
caja fizi~kih i geografskih koje poku{avam da 
prihvatim, da zamislim. Ali nervne bolesti nacije 
i ~ak wegove krize pove}avawa su tako kuvane od 
vlada, okultnih vlada, ili onih koji pretenduju na 
vlast da se ose}am prezren, {to ne volim da budem. 
 Imam ~ulo solidarnosti sa qudskom vrstom 
(~iwenica da smo qudi a ne gazele) vi{e nego sa 
zajedniciom qudi odre|eno upravqanom i poli-
ti~ki grupisanom. 
 Me|utim ja sawam o smelim poduhvatima i 
smislu, recimo, u ovom trenutku, o utopijama. 
 
 III Koje pisce volite? 
 
 R. B. - Ima jedno pitawe koje nisam hteo da vam 
postavim ranije: to je pitawe novinarsko: koje pisce 
najvi{e volite? 
 A. M. - @eleo bih da odgovorim onako kako bih 
odgovorio novinarima: to je pitawe koje nema mnogo 
smisla za mene. Ne `elim da uspostavqam hijerarhiju 
i re}i }u vam pisce koje sam voleo. @ivot je ish-
rawivawe, treba neprestano tro{iti... konsumirati. 
Jabuka se voli ali ona se vari. Tako|e qudsko bi}e 
se iscrpquje, qudsko delo dokraj~uje se malo po 
malo, nagnano svojim sopstvenim potrebama, pone-
seno svojim unutra{wim tokom. 
 Me|utim. Loterman me je posedovao. Do te mere 
da je trebalo da se oslobodim wega. Nije mi dopu{tao 
da postojim. 
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 R. B. - Kakav je uticaj imao na vas? 
 A. M. - Zahvaquju}i wemu ja sam pisao. Dotle, 
nisam suvi{e to ni `eleo a nisam se ni usu|ivao. 
Kad sam ~itao Chauts de Maldoror i kad sam doznao 
da se mo`e pisati i {tampati ono {to se ima u sebi 
stvarno izuzetno, pomislio sam da postoji mesto i 
za mene. 
 To je bilo u mojoj 23-oj godini. Pre toga, 
pretrpeo sam jedan drugi {ok: Ernest Hello, koji me 
je upoznao sa Ruysbroek l' Admirable i Angele de fo-
ligno koje je on preveo sa latinskog zahvaquju}im 
jezikom, ozbiqnim, ali koji me je prosto {ibao. Imao 
sam 15 godina. Obilazio sam sve kwi`are da bih 
na{ao sve kwige koje su bile gotovo nenala`qive u 
okupiranoj Belgiji. On me je galvanizirao i po-
mogao mi je da odbacim sve druge pisce kojima su 
nas pou~avakli. Da li je to bilo divqewe. Ne mogu 
vi{e ponovo da ga ~itam bez nelagodnosti. Wegovi 
nedostaci, wegovo nepoznavawe toliko stvari koje 
je dolazilo zbog wegove mrgodne gordosti, sad bi 
mi izgledale ogromne, ali ja ne mogu da odri~em 
ono {to je bio za mene. Wegovi zahtevi li{eni 
smisla izgleda da su mi bili bratski. 
 R. B. - Kad ste ~itali prvi put Kafku, vi 
ste ipak morali da do`ivite jaku depresiju? 
 A. M. - Sigurno. To je jedan od onih kojima je 
~ove~anstvo zahvalno {to su se rodili. Bez wega 
nedostajalo bi ne{to kapitalno ~ove~anstvu. Malo 
je qudi o kojima bih ja mogao da ka`em. Ali je on 
do{ao prili~no dockan da bi mogao da uti~e na 
mene. 
 Prvi wegov tekst koji sam ~itao je Meta-
morfoza, koje sam morao da ~itam na {panskom 
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ubrzo posle wegovog izlaska y Reviste de Occidenta 
d'Ortega y Gassel. 
 Koje godine, ne znam. Pisma wegovom ocu vi{e 
nego ijedan drugi wegov tekst, pokazali su mi koliko 
su na{e ta~ke gledi{ta razli~ite. Tako|e kako su na-
{i postupci razli~iti. U tom tekstu, pri tom kapi-
talnom, nedostatak neprikosnovenosti me buni i quti.  
 R. B. - ^itate li pesnike? 
 A. M. - ^itam arhajske tekstove stranih naroda 
gde poezija nije naro~ito odvojena, a gde ona dolazi 
iznanada, ne zna se kako, daleko, kad se wom nije bavio. 
^esto joj se vra}am. Re~enica tako|e, francuskim pes-
nicima mawe i vi{e iz radoznalosti. Moj duh je 
revoltiran ali u wemu nema ni~eg takmi~arskog. 
 R. B. - ^itao sam kritike koje su govorile o 
na{oj posledwoj kwizi. Za~u|en sam do koje su mere 
zbuweni pred na{im delom. Pitam se za{to? 
 A. M. - Vi se suvi{e pitate. Otkud bih ja to 
znao? Mo`da je to zato {to ose}aju da smo i da nismo 
na istom brodu. Zatvoreni u literaturi od jedne vere, 
moraju da ose}aju u meni jeretika: moraju da ose}aju 
u meni onoga koji ma koliko imao ekstremne zahteve u 
literaturi, ipak poku{ava, u istom trenutku ~ak dok 
se ispituje wegova kwiga, da se uputi na drugu stranu. 
 Mo`da to nije uop{te to. U L' In fini turbulent 
(Pomamni beskraj) si`e impresije van obi~nog 
ostavqa kriti~are bez ta~ke upozorewa. Ne nalaze 
sli~nosti sa ne~im ve} poznatim... i gube se na 
terenu odavno prokletom i Tabu. 
 

Iz kwige ,,Mi{o" od Robera 
Bre{ona - preveo Qubi{a Joci} 

 
(Broj 34-35/1962) 
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ANRI MI[O 
 
 
U O^EKIVAWU 

 
Bi}e ludo, 
Bi}e svetionik, 
Bi}e hiqadu puta brisano 
Bi}e izbeglo na kraj horizonta 
Bi}e koje se duri na dnu horizonta 
Bi}e koje urla na ivici horizonta 
Bi}e mr{avo 
Bi}e po{teno 
Bi}e gordo 
Bi}e koje bi htelo da biti{e 
Bi}e u potresima dve epohe koje se sudaraju 
Bi}e u ubistvenom odisawu pobe|enih savesti 
Bi}e kao prvoga dana 
Bi}e 
 

 
Preveo: Nikola Trajkovi} 

 
(Broj 34-35/1962) 
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NIKOLAJ TIM^ENKO 
 
 

ZAPIS O KAMIJU 
 

Povodom novog prevoda Pisama nema~kom prijatequ1 
 
 
 Svoja Pisma nema~kom prijatequ Kami je, 
kako sam ka`e, pisao u posebnim okolnostima, za 
vreme nema~ke okupacije; prvo je, pisano u julu 
1943. godine, objavqeno u Revue Libre a drugo, pisa-
no u decembru 1943. objavqeno je po~etkom slede}e 
godine; te, 1944, pisana su i dva preostala pisma, 
ali nisu objavqena sve do 1948. godine kada su se 
na{la izme|u korica kwi`ice u Galimarovom iz-
dawu. Francuski izdava~i nisu za ove tekstove po-
kazali posebno interesovawe, pa se kwiga pojavila 
ponovo tek 1967. opet kod Galimara. U me|uvremenu, 
pojavilo se italijansko izdawe za koje je Kami 
napisao veoma indikativan predgovor. Vaqa jo{ 
pomenuti da ni francuski kriti~ari i Kamijevi 
biografi nisu bili skloni da u ovim Pismima 
vide ne{to bitno za Kamijevu misao ni za 
evoluciju te misli (mislim na opse`ne biografije 

                                       
1 Pisma jednom nema~kom priajtequ bila su dostupna na{em 
~itaocu u okviru Odabranih djela Albera Kamija, kw. 5 u izdawu 
Zore, Zagreb 1971; drugo izdawe 1976. Ovo je prvo srpsko iz-
dawe: Alber Kami, Pisma nema~kom prijatequ. Prevod i pogo-
vor \or|e Trajkovi}, predgovor ,,Prevazila`ewe apsurda" Ni-
kola Milo{evi}, Klio, Beograd 1988. 
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pisca Stranca i Mita o Sizifu od Lotmana i 
Olivijea Toda, a posebno na ina~e izvrsnu kwigu 
Morvana Lebeka, prevedenu nedavno i kod nas). 
 Me|utim, Pisma su veoma indikativna ne samo 
kao veoma va`na karika u Kamijevom misaonom raz-
voju, {to je pokazao Nikola Milo{evi} u jednom 
davnom eseju iz 1958. godine, ve} i kao Kamijevo 
trajno aktuelno i nezaobilazno tuma~ewe tema i 
pojmova kao {to su nacionalizam, patriotizam, 
rat, zatim smisao, vi{i smisao, apsurd, lucidnost 
itd. Na{i izdava~i su veoma dobro razumeli i trajnu 
aktuelnost Kamijeve misli i nesumwivu potrebu 
ovog na{eg aktuelnog trenutka, pa su objavili nove 
prevode Kamijevih dela i jednu studiju o wemu.2 Ne-
sumwiva potreba ovog vremena u kome `ivimo je 
podse}awe na misao i spise Albera Kamija, koji je 
kao moralista i ~ovek svoga vremena zapravo uvek 
prisutan kao mislilac za sva vremena, pogotovo ona 
koja nazivamo kriznim. 
 Me|utim, na `alost, jo{ nema na na{em 
jeziku Kamijevih Actuelles III (Al`irska hronika). 
To su zapravo ~lanci koje je Kami objavqivao u danima 
al`irske krize u Ekspresu i koje su svojevremeno 
izazvale veliku pa`wu i ne mawe kontroverze. Ob-
javqene su, skupqewe, najpre u Sveskama Albera 
Kamija (br. 6) sa komentarima @ana Grenijea a za-
tim i u posebnom, Galimarovom, izdawu. Poznato je 
da je Kami pisac koji se veoma `ivo interesovao za 
politi~ka pitawa a kada je re~ o Al`iru, kako je 
lepo re~eno (Olivije Tod), wegove zelene o~i bi  - 

                                       
2 Ni{ka Prosveta objavila je novi prevod Mita o Sizifu 
(Risto Lainovi}) i studiju o Kamiju Adama Ninkovi}a, a 
Matica srpska prevod biografije Kami od Morvana. 
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potamnele. Svoje Al`irske hronike Kami je pisao sa 
stra{}u neposredno zainteresovanog sau~esnika i 
sa lucidno{}u pomnog posmatra~a. Wegovi ~lanci 
su nesumwiv i dragocen doprinos razumevawu jedne 
prevashodno politi~ke teme koja je obuhvatila i 
eti~ke i istorijske aspekte, i osetqivosti, svaka 
iskqu~ivost, ina~e toliko prisutna, nije bila 
po`eqna. Re~ je o odosima me|u qudima koji su 
pripadali razli~itim kulturama i tradiciji, ~iji 
su se interesi razilazili a koji su opet `iveli na 
istoj teritoriji i koji su morali da na|u zajedni~ki 
jezik. U svom stavu da je mogu} zajedni~ki `ivot i 
da u tom pravcu treba tra`iti re{ewe Kami je ug-
lavnom ostao usamqen, i sa obe strane kritikovan. 
Toj temi posve}ena je i jedna Kamijeva pripovetka 
iz Izgnanstva i kraqevstva u kojoj je upotrebqena 
re~ pustiwa: u woj se na{ao junak te pri~e koji se 
zalo`io za takvo re{ewe. Mr`wa i nerazumavawe, 
u ~ijem je osnovu uzajamno nepoznavawe i nepoverewe, 
preovladali su. Kami i wegovi malobrojni is-
tomi{qenici nisu mogli spre~iti sukob koji je 
doveo do otcepqewa. Kamijevi argumenti i, posebno, 
wegova dobra voqa i ose}awe koje je uvek imao na 
umu - mo`da bi dobrodo{li pri re{avawu svake 
sli~ne situacije, a mi je trenutno imamo u na{oj 
zemqi. Zato bi prevo|ewe i objavqivawe Al`irskih 
hronika na srpskom jeziku bilo po`eqno. 
 Ali, da se vratimo, bar ukratko, Pismima 
nema~kom prijatequ. U Mitu o Sizifu Kami ka`e da 
je apsurd u su{tini - Lebeka, sa iscrpnom biblio-
grafijom prevoda Kamijevih dela i literaturom na 
jezicima biv{ih jugoslovenskih naroda koju je 
sa~inio Dobrilo Aranitovi}. 
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 Razdvojenost, nesklad ili, slobodnije re~eno, 
nesastavqiva raspuklina izme|u sveta i ~oveka! Nije, 
dakle, apsurd ni u svetu ni u ~oveku, ve} u wihovoj 
uzajamnoj suprotstavqenosti i nesaglasnosti. Naime, 
u svojoj nostalgiji za jedinstvom i gladi za apso-
lutnim, ~ovek saznaje da svet nije sa~iwen za wega, 
da u svetu ovakvom kakav je nesavr{en, prepun 
izopa~enosti i potpuno ravnodu{an prema potre-
bama ~ovekovim, ne mo`e zadovoqiti svoje osnovne 
te`we (svoju misao Kami je ilustrovao situacijom u 
dramama kao {to su Nesporazum i Kaligula). Zato 
~ovek, koji mora biti lucidan, dolazi do saznawa 
da ni{ta nema smisla. Ovakva formulacija, zbog 
svoje logi~ke mawkavaosti, done}e Kamiju izvesne 
te{ko}e; verovatno bi bilo boqe re}i (i to bi bilo 
vi{e u duhu wegove prave misli, da se ni{ta u ovom 
svetu ne mo`e ostvariti, ni ono {to poti~e iz 
lo{ih, ni ono {to poti~e iz dobrih namera). Me|u-
tim, u polemici sa nema~kim prijateqem koji nije 
Nemac ve} nacista (to je bitna razlika!) i ~ije je 
osnovno svojstvo da slepo te`i veli~ini svoje zemqe 
ne obaziru}i se na upotrebqena sredstva pri posti-
zawu tog ciqa, Kami upozorava da postoje razni 
stupwevi, ta~nije razni kvaliteti smisla, da iskaz 
ni{ta nema smisla nije diferenciran a da posebne 
ratne okolnosti, dakle konkretna situacija, koje 
provociraju polemiku me|u biv{im prijateqima, 
ukazuju na potrebu da se tom pojmu smisla pri|e 
diferencirano. Kad, dakle, Kami u Pismima ka`e 
da postoji vi{i smisao i poziva se na ose}awe a ne 
na logiku, on misli da ne{to ima ili nema smisla 
ali ne uvek u istoj meri i na isti na~in; prema tome, 
ako je u na~elu iluzornost nostalgije za apsolutnim 
razlog i su{tina apsurda, u svakoj konkretnoj 
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situaciji stepen i kvalitet tog apsurda je razli~it, 
zavisno od na~ina na koji se taj apsurd do`ivquje; 
lucidan pogled na stvarnost je upravo onaj pogled 
(o ~emu, istina, formulacija u Mitu o Sizifu nije 
vodila ra~una) koji diferencira, koji odvaja ono 
{to je eti~ko i sklono `ivotu od onoga {to slu`i 
zlu i uni{tewu (ovu diferenciju Kami uspostavqa 
u Pismima i to je jedna od osnovnih teza ovog spisa). 
Razlika izme|u naciste i slobodnog ~oveka ba{ je u 
tome {to prvi zna samo da uni{tava a drugi razmi-
{qawem i selektirawem argumenata dolazi do saznawa 
iz koga se ra|a ube|ewe o spostvenoj du`nosti. S 
druge strane, i nacista i slobodan ~ovek svesni su 
iluzornosti nostalgije za apsolutnim, ali dok je za 
nacistu to irelevantno jer je on vo|en iracional-
nim ciqem, dotle je slobodan ~ovek ve~no u 
poziciji Sizifa koji se uprkos svom znawu ipak 
nada. 
 Vaqa skrenuti pa`wu i na predgovor Nikole 
Milo{evi}a i pogovor prevodioca \or|a Trajkovi}a. 
Dok Milo{evi}, izvanredni poznavalac i dela Al-
bera Kamija i tuma~ izvesnih nesaglasnosti u de-
lima pojedinih mislilaca i kwi`evnika, ukazuje 
na logi~ke te{ko}e na koje nailazi Kami poku{avaju}i 
da usaglasi svoju filosofiju apsurda sa implikaci-
jama koje iz we proizilaze u jednoj konkretnoj situ-
aciji, kakva je bila nema~ka okupacija Francuske, 
dotle Trajkovi} saop{tava svoj utisak koji je imao 
u susretu s piscem kakav je Kami. U tekstu Pre-
vazila`ewe apsurda Milo{evi} govori o slo`enom 
prepletu psihologije i filosofije apsurda kako se 
manifestuje u Mitu o Sizifu i Strancu, delima 
objavqenim pre Pisama; govori, zatim, o te{ko}ama 
sa kojima se Kami suo~ava kada `eli da ospori 
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poziciju svog oponenta kome je, prema zanimqivom 
Milo{evi}evom tuma~ewu, pisac Mita o Sizifu 
,,pripisao sopstvenu filozofiju apsurda i spojio 
s prakti~nim implikacijama nacisti~ke ideologije". 
 Milo{evi} jo{ napomiwe da je Kami, kao i 
wegov kwi`evni junak Merso, bio duboko afek-
tivno vezan za sopstvenu filosofiju apsurda i da u 
ovom spisu nije mogao da ponudi logi~ke argumente 
ve} samo ,,sna`no ose}awe pravde". I dok Milo{evi} 
svoju nemilosrdnu analizu zavr{ava re~ima da 
Pisma predstavqaju podsticaj i zanimqivo {tivo 
za svakog misle}eg ~oveka pogotovo u ovom trenutku 
kada se senka rata nadvila i nad nas, dotle Trajkovi}, 
u tekstu koji je naslovio sa Kami i ja, isti~e: 
,,Vrednost jedne kwige samo je delom u onome {to 
ona ka`e - znatno ve}a vrednost je u reakcijama 
~italaca na wu, u razmi{qawima na koja ih navede, 
u qudskom izazovu koji im postavqa. Li~no, prizna-
jem samo kwige koje su morale biti napisane, slike 
koje su morale biti naslikane... U wima po~iva snaga 
qudskog duha. A ova kwiga je morala biti napis-
ana." Napisano iz duboko opravdanih unutra{wih 
razloga, Kamijevo delo se bavi temama kao {to su 
nacizam, patriotizam, nacionalizam, humanizam i 
sl. Vaqa zapamtiti re~enicu iz predgovora itali-
janskom izdawu: ,,Ja suvi{e volim svoju zemqu da 
bih bio nacionalista" i poslu{ati ta~ne re~i 
Trajkovi}eve iz pogovora: ,,Patriotizam, u svom 
duboko qudskom smislu u kome je u Pismima pred-
stavqen, jeste ose}awe i stav koji nas vode putem 
qudskog napretka." Pisana za svoje vreme, ova 
kwi`ica Albera Kamija je u stvari kwiga za sva 
vremena. 



 69

 Jer, Kamijeva formula qubavi s razlogom 
pledira za jedan humanizam pune usagla{enosti 
sredstava i ciqeva, za jednu etiku natopqenu emo-
cijom i pro`etu nadom ali li{enu strasti i slepe 
vere, ispuwenu ose}ajno{}u i ose}awem du`nosti 
ali oslobo|enu sentimentalnosti i povodqivosti. 
U qubavi prema domovini i prema drugome ostati 
svoj i zadr`ati lucidnost i kreativnost - to je 
Kami i na tome po~iva wegova svesna opredeqenost 
za istinu. To je Kamijevo ose}awe pravde3 kao kra-
jwi argument wegovog otpora silama zla oli~enim u 
nacisti~koj ideologiji u uslovima op{te apsurdne 
situacije. 
 
(Broj 439/1998) 

                                       
3 Na jednom mestu u Carnets Kami ka`e: ,,Du`nost zna~i ~initi 
ono {to se zna da je pravedno i dobro - ,,ono {to zaslu`uje 
prednost". Da li je to lako? Ne, jer ~ak i ono za {ta se zna da 
zaslu`uje prednost ~ini se te{ko." 
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Sa akademikom dr Radomirom D. Luki}em 

 
 

MORAL SE NE STVARA DEKRETIMA 
 

 
 U kom smislu se, dru`e Profesore, mo`e go-
voriti o sukoby morala danas, te, u tom kontekstu, 
o mogu}nostima i nu`nosti wegovog stvarawa i 
{irewa? 
 Prvo }u odgovoriti na pitawe o sukobu morala, 
a posle toga na ono o stvarawu. 
 [to se ti~e sukoba morala, skoro da nema 
dru{tva u kome takvog sukoba nema. To je sasvim ra-
zumqivo ako se zna koji dru{tveni ~inioci 
odre|uju moral. Na kraju krajeva, moral svakog od 
nas odre|en je wegovim polo`ajem u dru{tvu, iako 
ne u potpunosti, jer moral odre|uje i osobine svake 
pojedine li~nosti. Ne ulaze}i ovde u pitawe uti-
caja li~nih ~inilaca, jer to nije predmet soci-
ologije, jasno je da dru{tveni polo`aj qudi u 
dru{tvu skoro nikad nije istovetan, iako postoje 
skupine koje imaju u su{tini isti polo`aj. Otud 
postoji i vi{e-mawe istovetan moral pojedinih 
skupina, kao i razlike od skupine do skupine, a 
po{to i celo jedno konkretno dru{tvo ~ini tako|e 
jednu skupinu, to i ono ima svoj zajedni~ki moral 
koji mo`e vi{e ili mawe biti istovetan s 
moralom pojednih skupina. po pravilu onih koje 
vladaju u wemu. Pri tom treba voditi ra~una da na 
stvarawe razlika u moralu ne uti~u neposredno tzv. 
interesi qudi nego pre svega razli~ito do`ivqavawe 
`ivota i sveta, koji je posledica razli~itosti 
polo`aja, a to razli~ito do`ivqavawe, koje je de-
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limi~nom naravno, uslovqeno i razli~itim in-
teresima, odre|uje odgovaraju}i pogled na svet, a 
ovaj, onda i odgovaraju}i moral. Razlike u moralu, 
pak, nu`no prouzrokuju i odgovaraju}e o{trije ili 
bla`e sukobe morala, koji imaju dvostruk vid. S 
jedne strane, skupine koje imaju razli~ite, odn. su-
kobqene tj. protivre~ne, suprotne moralu, sklone 
su sukobima me|u sobom, {to mo`e odvesti i do 
borbe, pogotovo ako je sukob {iri i dubqi. To se 
poja~ava ukoliko izme|u tih skupina ima te{wih 
veza, koje ne mogu glatko da funkcioni{u upravo 
usled razli~itosti odnosnih morala. Drugi vid su-
koba morala je unutra{wi, u pojedinim li~nostima. 
Naime, pojedinac uvek pripada ve}em broju skupina. 
Ukoliko, {to je pravilo, postoji sukob morala tih 
skupina, odnosno pojedinac, koji vi{e ili mawe 
usvaja odnosne morale skupina kojima pripada, 
do`ivqava}e sukob moral u samoj svojoj svesti odn. 
savesti, jer wegov moral nije uskla}en, neprotivre~an. 
Sukob mo`e biti i vrlo o{tar – zamislimo, npr., 
jednog intelektualca, koji poti~e iz (i delimi~no joj 
jo{ pripada) skupini u kojoj se, recimo, vr{i krvna 
osveta, `ena dr`i u pot~iwenom polo`aju i tome 
sli~no. U wemu mora da postoji te`ak sukob morala 
unutra{we prirode. Tako|e nije te{ko setiti se 
primera tzv. dvostrukog morala nekog ~lana SKJ, ~iji 
moral tra`i odgovaraju}e pona{awe u wegovoj radnoj 
organizaciji, i wenog unutra{weg moralnog sukoba 
kad moral radne organizacije tra`i suprotno pona-
{awe, {to je dosta ~esto. 
 Kao {to je pisao u svojoj ,,Sociologiji morala", 
mislim da postoji ~isto o{tar sukob novog, soci-
jalisti~kog morala sa starim moralom. Socijalisti~ki 
moral je, pogotovu u na{im isto~nim krajevima, pre 
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svega u sukobu s preovla|uju}im seqa~kim i samo-
gra|anskim, ,,~ar{ijskim" moralom, koji jo{ uvek 
preovla|uje u zna~ajnim dru{tvenim sredinama u nas. 
Pored tog osnovnog sukoba morala u nas postoji, 
naravno, i sukob niza drugih vrsta morala, koje 
nije potrebno pomiwati. Sve to, razume se, dopri-
nosi nestabilnosti na{eg dru{tva i nesigurnosti 
odnosa, {to se naro~ito izra`ava i u privredi. 
Treba pogledati toliki broj samoupravnih sporazuma 
i dru{tvenih dogovora, koji se ~esto sve~ano potpisuju 
da ve} sutradan wihovi potpisnici zaborqave na 
wih, a ponekad ih i potpisuju sa sve{}u da ih ne}e 
po{tovati. Tu je pre svega u pitawu sukob morala. 
 U vezi s svim vidim i pitawe stvarawa morala 
u nas. Nema sumwe da je veoma potrebno stvoriti 
jedan relativno {irok zajedni~ki jugoslovenski moral 
koji bi regulisao bar glavne dru{tvene odnose. Me|u-
tim, stvarawe morala je slo`en i, naro~ito dugotrajan 
dru{tveni proces. On se ne mo`e izgraditi mnogo 
pre, a po pravilu se izgra|uje tek posle izgra|ivawa 
odgovaraju}ih dru{tvenih odnosa, koji, u stvari, i 
vr{i pritisak na osnovu koga se stvara odgova-
raju}i moral. Moral se ne stvara dekretima nego 
te{kim i mukotrpnim izgra|ivawem odgovaraju}ih 
odnosa. Ali to ne zna~i da se taj proces ne mo`e 
bar donekle ubrzati posebnom dru{tvenom ak-
tivno{}u u tom pravcu, po~ev od porodice i {kole 
do radne organizacije i celokupnih ekonomskih, 
politi~kih i kulturnih odnosa. Na `alost, mora se 
re}i da, sem nekih aktivnih organizacija (kao {to 
su, recimo, crkve i, naro~ito verske sekte, zatim 
neka u`a udru`ewa ili sredine uglavnom na ivici 
glavnih dru{tvenih tokova), takva aktivnost ne-



 73

dostaje u najva`nijim na{im sredinama i organi-
zacijama. 
 
 Jedna od relevantnih uloga morala jeste, kao 
{to je poznato, obezbe|ewe ~ove~nosti. Mo`e li se, 
danas govoriti o odre|enim problemima uticaja te 
vrste? 
 Mo`e se re}i da svaki moral ostvaruje 
~ove~nost u smislu da doprinosi stvarawu onakve 
vrste ~oveka kakva  odgovara datom dru{tvu. U tom 
pogledu, dakle, nema problema. Ali je pitawe koju 
vrstu ~ove~nosti stvara odnosan moral. Jer ima 
raznih vrsta ~ove~nosti, ima takvih ~ove~nosti za 
jedno dru{tvo koje su ne~ove~ne za drugo, jer se i 
morali takvih skupina razlikuju, zavisno od wiho-
vog polo`aja, kako je re~eno. Nema sumwe, npr., da 
je i hitlerovski moral ostvarivao jednu vrstu 
,,~ove~nosti" - ~oveka nadmo}ne germanske rasem 
pozvanog da vlada ni`im rasama ne biraju}i sredstva. 
Samo {to je takva ~ove~nost po merilima drugih 
morala – ne~ove~nost. I ovde se pojavquje problem 
objekitvnosti morala, tj. pitawe postoji li neki 
,,ta~an", objektivan moral, koji mo`e odrediti {ta 
je ,,prava" ~ove~nost, odn. ne~ove~nost. Mislim da 
takav moral ne postoji i da nam ni{ta drugo ne 
ostaje nego da se borimo za svoj moral i svoju 
~ove~nost, koji odgovaraju na{im prilikama, i shva-
tawima. S tog gledi{ta gledano, naravno imamo 
dosta te{ko}a, jer ta na{a ~ove~nost, idealno 
shva}ena, zahteva mnogo vi{e umerenosti u prohte-
vima, pre svega materijalne prirode, mnogo vi{e 
solidarnosti prema drugima, trpeqivosti i tome 
sli~no. U stvari, mi se danas nalazimo u vremenu 
kad su se otvorile relativno {iroke mogu}nosti 
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poboq{awa materijalnog stawa velikog broja qudi 
i kad su se na osnovu toga razvili vrlo sebi~wa~ki 
prohtevi u znatnom broju nas. To je prirodno, iako 
nije dobro s gledi{ta socijalisti~kog morala koji 
`elimo da izgradimo. I u tome le`i glavna te{ko}a 
za ostvarivawe one vrste ~ove~nosti koja je u nas 
po`eqna. Ta te{ko}a se izra`ava u postojawu iz-
vesnih vrsta eksploatacije, u naradu, nedisciplini, 
neodgovornosti i mnogim drugim oblicima. To, ra-
zume se, treba suzbijati odgovaraju}im merama, pa i 
pravnim, ka`wavawem i sl. iako, naravno va`na 
uloga u tome pripada i moralu, koji treba razvijati 
u tom pravcu. 
 
 Kako stoji stvar sa uticajima filosofije i 
nauke na moral ~oveka dana{wice? 
 Uticaj filozofije i nauke na moral svakako 
postoji, ali mi se ~ini da su druge vrste duhovnih 
tvorevina, pre svega vere (religije), tokom istorije 
znatno vi{e uticale na moral nego nauka i filo-
zofija. Tako|e se mo`e re}i da su u primitivnijim 
dru{tvima znatno vi{e uticale na wihov moral 
wihova nauka i wihova filozofija nego ove na{e, 
dana{we. Filozofija u u`em smislu odavno je 
izgubila nekadawi zna~aj u tom pogledu, a nauka ga 
nije ni stekla u ve}oj meri. Treba ista}i i da je 
uticaj nauke, a naro~ito filozofije, i uop{te po-
gleda na svet, mnogo ja~i u prelomnim revoluci-
onarnim vremenima nego u mirnim i redovnim. 
 
 Slo`enost savremenih dru{tvenih procesa 
bitno uti~e, veruje se, na budu}nost morala. Mo`e 
li se, shodno tome, i koliko govoriti o uticaju 
morala na kulturu? 
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 U stvari, i moral i celokupna duhovna nad-
gradwa mnogi vi{e su odre|eni op{tim dru{tvenim 
stawem, ukupno{}u dru{tvenih procesa, celokup-
nim stawem dru{tva, a pre svega, naravno, odnosima 
proizvodwe, ekonomskom osnovom, nego uticajem 
delova nadgradwe jednih na druge. Zato uvek postoji 
vi{e ili mawe vidqiv  sklad izme|u svih delova 
nadgradwe, postoji jedan op{ti ,,duh" dru{tva, koji 
pro`ima celu nadgradwu i daje joj wen pipi~an 
konkretnoistorijski lik. Dana{we dru{tvo uop{te, 
suvremeno, visokorazvijeno dru{tvo zapadnog tipa, 
bez obzira da li je kapitalisti~ko ili socijal-
isti~ko, u znatnoj meri je pro`eto naukom i jo{ 
vi{e tehnikom, koje su vi{e-mawe, istovetne, neza-
visno od sistema. Tehnologija proizvodwe i sva-
kodnevnog `ivota, pa u mnogim i tehnika organi-
zacije proizvodwe, kao i urbanizacija, nagomi-
lavawe tehni~kih pomagala u doma}instvu, uloga 
sredstava masovnog op{tewa itd. znatno uti~u na 
pogled na svet i dovode do nepo`eqnih posledica u 
socijalisti~kom dru{tvu, {to se naro~ito vidi u 
porastu neke vrste tehni~kog out|ewa, robotizacije 
i postvarewa me|uqudskih odnosa i u pojavi tzv. 
potro{a~kog mentaliteta. Sve to, naravno uti~e i 
na moral i u izvesnoj meri spre~ava ja~awe i razvoj 
autenti~nosti socijalisti~kog morala. To je prob-
lem pred kojim se ne smeju zatvarati o~i – ova sti-
hija vu~e svakodnevan moral ka precewivawu vred-
nosti stvari u {tetu vrednosti qudi. Istovremeno 
porast stanovni{tva, stvarawe ,,velikih" dru{tava 
,,masovnog" dru{tva uz pomenute ~inioce, stvaraju 
vrlo slo`eno dru{tvo, s izvanredno velikom po-
delom rada, koja nemilosrdno razbija stare osnovne 
dru{tvene ustanove, pre svega porodicu, malo 
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naseqe, susedstvo. Qudi se neposredno ukqu~uju u 
,,veliko", ,,masovno" dru{tvo, osobito sredstvima 
masovnog op{tewa i zadovoqavawem osnovnih sva-
kodnevnih potreba neposredno u tom dru{tvu, pa 
sve male, prisne zajednice gube svoju nekad odlu~uju}u 
ulogu u `ivotu. To donosi veoma velike promene, 
svuda, pa i u moralu. Ovi slo`eni procesi su is-
tovremeno i unutra{we protivre~ni, tako da je 
te{ko predvideti jedan ~ove~niji moral, kakav je 
videti jedan ~ove~niji moral, kakav je vi{e-mawe 
op{ti zahtev svih koji umeju da misle i, naro~ito 
da ose}aju. 
 U vezi s ovim je i drugi deo Va{eg pitawa: 
mo`e li se govoriti o uticaju morala na kulturu, 
pri ~emu mislim upravo na ovaj op{ti duh savre-
menog dru{tva, posebno na wegove negativne strane. 
Koliko jedan ~ove~an, humanisti~ki moral, uko-
liko se izgradi nasuprot ovim negativnim po-
javama, mo`e da uti~e na wih same? Nema sumwe da 
je moral jedan od zna~ajnih ~inilaca celokupne 
dru{tvene kulture, ili nadgradwe stoje u me|usobnom 
delovawu, pa deluje i moral. Koliki je uticaj 
morala, pak, te{ko je ta~no odrediti i nesumwivo 
je da nije uvek jednak. Ima ,,moralisti~ih" dru{tava i 
dru{tava, bar u izvesnoj meri ,,amoralnih" (jer je 
sasvim amoralno dry{tvo redak izuzetak). Sve zav-
isi od niza konkretnih istorijskih okolnosti. Ne 
treba se, svakako, zavaravati da se mo`e stvoriti 
nekakav samostalni moral, nasuprot celoj ostaloj 
kulturi, ali je i moral relativno samostalan i 
mo`e da uti~e na ovu. 
 
 Mo`ete li, molim Vas, komentarisati svoju 
tvrdwu: ,,Savremena civilizacija je u krizi, sukobi u 
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woj su brojni i duboki. Ho}e li pre`iveti ili }e, 
poput svojih prethodnica, i{~eznuti u pesku vre-
mena"? 
 Ne mislim da je ovoj misli potreban veliki 
komentar. Od pojave atomske bombe (a ova je posle-
dica drugih, dubokih uzroka - o{trih sukoba va`nih 
svetskih snaga), sva misao je veoma ra{irena i 
op{teprihva}ena. Naoru`awe i opasnost od rata su 
glavna briga ~ove~anstva. Pri tom, na `alost, ova 
najvidqivija opasnost baca u zasenak druge, isto 
tako velike, ako ne i ve}e opasnosti, kao {to je 
uni{tavawe prirode i wena mogu}nost nedovo-
qnost za opstanak brojnog ~ove~anstva, koje se 
prema woj odnosi sasvim nerazumno, ru{ila~ki. 
Plitak frazerski optimizam dnevnopoliti~kih 
parola sasvim je daleko od ose}awa pravih prob-
lema. Pitawe je osnovnog odnosa ~ove~anstva prema 
prirodi i samom sebi - sme li se i daqe ostaviti 
stihijski razvoj civilizacije zasnovane, u krajwoj 
analizi, na profitu kao osnovnom pokreta~u i 
regulatoru i bezumnoj utakmici i suparni{tvu 
dr`ava i dru{tvenih sistema, ali ceo svet, u buk-
valnom smislu re~i ceo svet, treba da pregne da 
ostvari razuman stav? Na to pitawe, na `alost, po 
mi{qewu najve}ih svetskih umova, odgovor nije 
pouzdan. To je i moj utisak, a voleo bih da on bude 
pogre{an. Opasnost od krize savremene civili-
zacije je, o~ito, daleko ve}a nego od ranijih takvih 
kriza, jer prethodne civilizacije nisu obuhvatale 
ceo svet kao ova, pa ni wihova propast nije zna~ila 
propast ~ove~anstva nego samo jednog wegovog, ma-
koliko zna~ajnog dela. Ukoliko ho}emo da spasemo 
~ove~anstvo spasavaju}i civilizaciju, moramo da 
znamo da je i moral jedan od va`nih ~inilaca sud-
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bine, makar i ne bio najva`niji, pa da wegova 
kriza tako|e doprinosi krizi civilizacije, odn. 
~ove~anstva. Ako smem da predvi|am, hteo bih da 
budem, uprkos svemu, optimist - da verujem da }e 
te{ka kriza, ~iji }e vrhunac biti mnogo te`i no 
{to danas mo`emo i predvideti, ipak otrezniti 
~ove~anstvo, te da }e pred o{trom katastrofom 
umeti da na|e re{ewe za svoj opstanak. 
 

Razgovor vodio Pavle B. Bubawa 
 
(Broj 268-269/1981) 
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JOVAN DELI] 
 
 

PROPLANCI UMQA I ZAUMQA 
- O poetici Du{ana Mati}a I - 1 

 
 

Да није дувао снажан вјетар и да није срушио 
баштовану саксију за цвијеће, ко зна како би изгледала 
архитектура двадесетога стољећа. Сироти баштован је 
увезао саксију жицом и облијепио бетоном, крпећи 
како је знао и умио, и тако добио чудесан спој дотад 
неспојивог – бетона и гвожђа – и открио армирани бетон. 

„Ваза у парампарчад 
Птице у лету – “ 

тако је гласио наслов једног цртежа, наслов што га 
Матић извлачи на почетак, као мото, своје збирке 
Муњевити мир. 
 Господин случај-комедијант Милоша Црњанског 
показао се и овога пута као проналазач армираног 
бетона; као градитељ над градитељима; као инспиратор и 
учитељ свих грађевинаца и архитеката двадесетога 
стољећа. 
 Не заборавимо ни историјске заслуге вјетра, Ма-
тићу толико драгог, који је својом разорном и рушилачком 
снагом приморао сиротог баштована да утегне жицом 
вазу и навео га на епохално откриће. Надреалисти су 

                                       
1 Овај оглед је резултат рада на пројекту „Смена поетичких парадигми у 
српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ 
(178016). 
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вољели и цитирали, а Душан Матић посебно, пословицу: 
„Да није вјетра, пауци би небо премрежили.“ 

И рушилачке енергије, парадоксално, учествују 
у стваралаштву и открићу. Овај прилог вјетра и једног 
сиротог баштована историји грађевинарства само је 
један од аргумената у славу моћи случаја. Ако је случај 
толико моћан у грађевинарству, у спајању дотад неспо-
јивих елемената – гвожђа и бетона – зашто се не би у њ 
имало пуно повјерење у поезији. Матић је доиста – и у 
вријеме надреализма, и у постнадреалистичко доба – 
вјеровао у случај, и њему у славу исписао лирско-
есејистички фрагменат На случај, одакле су и ове 
реченице: 

„(...) Хтео бих да подвучем апсолутну вредност, 
метафизичку, духовну и моралну, коју овај озлоглашени 
појам садржи у себи. (...) Случај, са својих хиљаду 
изненађујућих ликова, који се шета по нашем животу, 
отвара и затвара врата бескрају, која би без њега остала 
сигурно заувек непокретна. (...) Само том божанству (не 
разумите ме криво) човек има да благодари што су 
разоткривене, што су разбијене хипокризије, хипотезе, 
навике, у којима се он видео до тада као он, само овом 
божанству има да благодари што је нађена она тачка 
ослонца одакле је могао бити покренут његов прави 
живот. Случај који су многи избацили пред врата себе, 
ја га видим у сржи свог живота, тај магнет у гвозденој 
прашини свих дешавања (мојих?).“ 

Случај је, дакле, подигнут на ниво божанства, а 
његова креативна снага документује се на литерарном 
плану једном случајном грешком којом је банални 
израз преображен у метафору. Дактилограф је, преку-
цавајући Матићев текст, изоставио једно слово т, па је 
умјесто „тапка у месту“ остало „тапка у месу“. Матић 
је уважио вољу случаја, тумечећи је као сопствено 
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повјерење „у сарадњу безличног“, и оставио је „метафору, 
у њеној новој и изненађујућој светлости“, а све то 
прокоментарисао је у једној фусноти Марко Ристић, 
додајући и Лотреамонов цитат: 

„Метафора чини много више услуга људским 
аспирацијама ка бескрају но што се труде да то замисле 
они који су прожети предрасудама или погрешним 
идејама, што је једно исто.“ 

Па како онда говорити о Матићевој поетици, 
утолико прије што надреалисти нијесу вјеровали у есте-
тику, логику, теорије и доктрине, а Матић је, иако философ 
по образовању, до краја живота његовао скепсу према 
систему и једној доктрини: 

„Не подиже се свет на једној доктрини. Не живи 
свет од својих одблесака.“ 

Сумњајући у рационализам и моћ разлога, за-
писаће: 

„Разлози не допиру увек до корена бића.“ 
Неповјерљив према пјесницима који се уклапају у 

естетичке калупе, и према теоретичарима и критичарима 
који такве калупе изливају и у њих вјерују, Матић ће 
цитирати резолутну реченицу Светислава Вуловића: 

„Оно није песник, који може да стане у естетички 
калуп.“ 

За Матића је сваки човјек, чак „свако дете које 
се роди – нов поглед на свет“: 

 
„Свако дете које се роди 
Још један поглед  
Бачен на свет 
И нов цвет 
Нов свет се расцветава 
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Дуби на глави 
Загледан 
У косо залазеће сунце.“ 
 
Нијесу ли, међутим, надреалистички манифести 

ипак теоријски програми; није ли и антиестетика ипак 
естетика; нијесам ли већ изрекао неколико Матићевих 
начела: повјерење у случај; сумња у систем, у логику, 
антиестетичка побуна? Можда и случај, барем понекад, 
ради по неким начелима? Можда је плодно бити мало 
скептичан и према скепси, особито пјесниковој? Уосталом, 
ни ветар, који често дуне кроз Матићеве стихове није 
сасвим хировит, барем не у Матићевој поезији, већ се, 
по правилу, јавља заједно са ватром чији пламен тули 
и разгара. А из тог споја ветра и ватре могућно је 
извући још неколико начелних закључака о природи 
Матићеве поезије: ветар и ватра се асоцијативно 
призивају, па је асоцијативност законита у Матића, а 
повлашћену позицију има асоцијација по звуку: и 
ветар и ватра имају исте сугласнике (в, т, р), што ће 
рећи да у Матићевој поезији ваља очекивати гласовна 
понављања – у овом случају алитерацију – а вјероватно и 
фигуре понављања и набрајања, односно лирске и 
граматичке (морфолошке и синтаксичке) паралелизме. 
Гласовна понављања упућују на „звучни слој“ пјесме, 
односно на њену „оркестрацију“, па ћемо често наилазити 
на критички суд да Матићева поезија има самосвојну 
„музикалност“. Сам пјесник је понекад уз своје пјесме 
стављао необичне напомене. Тако је пјесма На вест о 
смрти последњег мита написана „за тенор који у 
високим регистрима пева фалсетом“, а пјесма знатно 
дужих стихова У одајама трајања „за бас-баритон већ 
на измаку“. Фуснота уз пјесму Само пева тајни пламен 
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објашњава зашто су ријечи у загради штампане дру-
гачијим слогом и како пјесму ваља читати: 

„Неопходно је да се вашем гласу, при читању, 
придружи други глас, који изговара речи у загради.“ 

Вјетар у поезији, дакле, није само вјетровит, већ 
и ватровит, и баш нас, ето, он увјерава како има смисла 
трагати за Матићевом поетиком, свим разбијеним 
саксијама и армираном бетону упркос. 

Матић је, уз то, есејиста – и то прави есејиста – а 
убједљиво највећи број есеја је написао о књижевности и 
умјетности, односно о поезији. Кад кажем прави есе-
јиста, онда мислим на његов скептични дух, на његово 
неповјерење у систем, и на повјерење у фрагменат. 
Матићева истина је фрагментарна. 

„У природи је фрагмената да имају различите 
разговоре међу собом, као што је, уосталом, Маларме 
био разумео да је схватање разнолико и да иде у више 
праваца.“ 

Сретен Марић је – и сам мајстор разговора – 
истицао ту разговорну, дијалошку и отворену природу 
есеја, какав је Матићев есеј несумњиво. Матић радо 
цитира, често и без коментара, туђе фрагменте, па се у 
његовим књигама остварује „вишегласје“ и на свијет 
се гледа са више очију. 

Кад кажем за Матића прави есејиста, мислим, 
наравно, и на „форму“ његовог есеја, и на његову лирску 
природу, на непосредно сусједство с поезијом, па и 
прожетост њоме. Није случајно што су се Душан Матић и 
Јован Христић добро разумијевали: Христић је такође 
„прави есејиста“; можда најизразитији наш писац есеја. И 
лиричар, и ерудита, и философ по образовању – све 
као Матић. Христић види Матића као човјека нијансе, 
антидогматског, нефиксираног погледа и паучинастог 
ткања, бдењем отвореног према недовршеном бескрају; 
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то је „писац који од нас непрекидно тражи да изналазимо 
и стварамо нове појмове како бисмо о њему уопште 
могли говорити“. Христић види како се Матићеви текстови 
преливају „преко граница облика који имају“ и колико 
је тешко одвојити Матићеву прозу, особито есејистичку, 
од поезије његове. Иако се не упушта у језичке анализе, 
Христић непогрешиво погађа да је Матић приближио 
пјесништво модерном говору, а да му је то пошло за 
руком захваљујући раду на нивоу синтаксе, што је 
опет резултирало новим ритмом. У Матићеве врлине и 
новине Христић убраја и то што он све наше апстракције 
види „уроњене у живо ткиво нашег постојања, види их 
као проблем егзистенције, а тек затим као апстрактне 
идеје; види их – ако се тако може рећи – in statu nas-
cendi, у тренутку када извиру из нашег бића и наше 
судбине“, и у томе христић види коријен Матићевог 
опредјељења за поезију схваћену у егзистенцијалном, 
а не само у естетском смислу. Христић сматра да је, за 
Матића, живот „бескрајно разнолик, многострук, 
противречан, али никако апсурдан, и у ономе у чему 
су многи склони да виде његову бесмисленост, он је 
успео да види његову лепоту“. 

Неодвојивост лирских, поетских, од есејистичких 
фрагмената можда је најочевиднија у Багдали: сам 
пјесник види те фрагменте као дијалог са свијетом, са 
собом и са тишином, а сопствени глас само као једну 
струну. 

Пишући, дакле, често бриљантне есеје о књи-
жевности, Матић је на својим „пропланцима ума“ 
остављао и експлицитно исказане ставове о поезији и 
њеној природи, и о сопственом ставаралачком искуству; 
успостављао је свој „други поглед“ на поезију, свој 
карактеристични „поглед искоса“. То је, дакле, још 
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један разлог због којег се бавим баш поетиком Матићеве 
лирике. Матић јесте превасходно лиричар. 

Матићева поезија је изашла из звјерињака 
ултра-модерне умјетности прве половине двадесетога 
стољећа, из оне мјешавине различитих праваца и оријента-
ција што се данас све чешће зову једним именом – 
авангарда. Кажем звјерињака, јер звијер имађаше 
повлашћено мјесто код тих сликара и пјесника који 
сви бијаху увјерени да стварају поезију. Јер поезија за 
њих не бјеше само умјетност ријечи, поготово не само 
стихована, већ свака умјетност која је по свом поријеклу 
и смјеру била ирационална. Остало – рационално и 
логично – остављено је литератури и естетичарима, 
односно презиру тих тада ултрамодерних, авангардних 
умјетника: фовиста, кубиста, надреалиста. Кажем 
звјерињака, јер су из истог грмена истрчале и звери 
Растка Петровића, па чак и његов вук, који ће, наравно, 
наћи своје упориште у старословенској, односно српској 
митологији. А пажљив читалац Матићеве поезије запазиће 
како и кроз њене стихове повремено промакне звер. 
Звијер је већ у имену једног авангардног правца – фовизам. 
Матићеве и Расткове звери су, дакле, врло културне; 
њихов лог је европска култура двадесетих година. Јер 
Србија послије Првог свјетског рата, а захваљујући 
њој и новоформирана Краљевина Југославија, бијаше 
се широм отворила према Западу, нарочито према 
својој савезници Француској. Српски ђаци и студенти 
у Француској – Душан Матић и Растко Петровић су то 
били, пошто су претходно прошли кроз пакао повлачења 
преко Албаније – одиграли су историјску улогу у креа-
тивном културном посредништву између српске, 
односно југословенске, и француске културе. Они су 
се у Француској нашли у самом средишту авангардних 
збивања Европе и први пут је српска култура 
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доживљавала истовремено неке умјетничке процесе и 
стремљења кад и Европа. Заслуге Растка Петровића и 
Душана Матића за то су безмјерне. 

Ја не идентификујем Матића с надреализмом: 
он је и старији и млађи од надреализма, а чак бих се 
усудио да кажем да никад није био искључиви и 
правовјерни надреалиста, мада је надреализам оставио 
трајан печат на његовој, чак и позној, поезији. Матић 
се без надреализма не да прочитати, али се у надреализму 
не може исцрпети. Он је повремено и међу надреалистима 
стајао „искоса“. Уосталом, његов рад Положај надре-
ализма у друштвеном процесу (1932), писан заједно с 
Ђорђем Костићем и Оскаром Давичом, није добио 
благослов кардинала београдског надреализма, Марка 
Ристића. То не значи да Матић није с одушевљењем 
припадао надреалистичком „покрету“. Напротив. Ипак, 
ваља имати на уму и ове Матићеве ријечи:  

„Довољно сам био у једном 'покрету' да знам 
сву снагу и све слабости свих литерарних и нелитерарних 
покрета, и да знам да је једина регула писања: оно што 
је јасно да треба писати јасно, оно што је мутно да 
остане мутно, оно што је рационално да буде казано 
рационално, а оно што је ирационално да буде казано 
ирационално. Да тако буде сачувана целокупност чове-
ковог лика и његовог живота. Да би лагано мутно бивало 
јасније, ирационално рационалније. И да се никад 
пребрзо и пренагљено не заврши тај процес, и човеков 
пуни лик на тај начин никад не буде окрњен.“ 

Контекст у којем су ове реченице написане 
јесте контекст полемике „модернисти“ – „реалисти“, када 
су надреалисти опет имали важно мјесто у књижевном 
животу. 

На почетку је Матић био најближи свом гене-
рацијском другу и пријатељу Растку Петровићу; чак 
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помало опчињен њиме, његовим статусом међу највећим 
именима европске авангарде у Француској. Прије 
тридесет пет година сам написао, и остајем при том и 
данас, да су њих двојица – Растко и Матић – били први 
посредници између париских и београдских надреа-
листичких, односно авангардних група, у преднадре-
алистичкој фази, у вријеме часописа Путеви. Растко је 
био исувише индивидуалан да би прихватио дисциплину 
„покрета“, макар и надреалистичког; исувише проницљив 
и критичан да се одмах не би критички одредио према 
надреализму: прва права аутентична критика надреализма 
„изнутра“ долази од Растка Петровића. Матић, опет, 
није био лидер, није био тип вође и организатора, па је 
природно што се на челу београдске надреалистичке 
групе нашао продорни, борбени и образовани Марко 
Ристић. 

Растко Петровић и Душан Матић – то је посебна 
тема, и за ову прилику ћу је само отворити и назначити. У 
поређењу са својим вршњацима, Матићем и Десанком 
Максимовић, Растко је умро прерано. Његова главна 
дјела су написана у младости и раној зрелости, а 
најзначајнија Матићева и Десанкина пјесничка остварења 
долазе знатно касније, у сваком случају послије Расткове 
смрти. И за Матића и за Десанку Растко је био врло 
инспиративан. Десанкин молебни тон из збирке Тражим 
помиловање успостављен је већ у раној Растковој 
поезији, а митологија Старих Словена, и српска паганска 
митологија, која је инспирисала Десанку и Васка 
Попу, ушла је на велика врата у српску књижевност с 
Растком Петровићем. Матић је о тој 1898. години развио 
цио један мали есеј из астрологије у писму Драшку 
Ређепу, објављеном на почетку коментара уз Матићеву 
књигу Коначна јесен, одакле наводим само први дио 
тога писма: 
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„Што се тиче година 1898, ти си утврдио да је 
она година рођења Расткова, Десанкина, и моја. Па чак 
да су се Растко и Десанка родили истог дана. А ја, тек, 
последњих дана лета, док су они још мајски. Па они су 
чак песнички, у односу на мене рано воће и прве мајске 
руже. Ја јесењи, чујеш, моја прва књига која није никад 
написана, и наравно, никад објављена Дефинитивна 
јесен, остала само у једној фусноти, поменута, као да 
зрачи, 'и ненаписана'. Понекад сам помислио, после 
твојих открића, да Растко с којим сам прво друговао 
од Нице, па у Паризу, у Београду, већ мање, где Растко 
дружељубив, заљубљив и свеобухватан, био је већ 
имао другарстава и пријатељстава пошто је већ славан, 
пре мене стигао; али сећајући се тих дана и тих 
година, мислио сам да су календари рођења, или наши 
животи нешто побркали: по рођењу, ето, Десанка и 
Растко, а ја сам, јесењи; у животу, изгледа, Десанка 
сама, на почетку, а Растко и ја пријатељи, па онда, 
Растко, сам, негде у свету, а Десанка и ја, ближи једно 
другом у животу.“ 

Друго Матићево спомињање Десанке је реле-
вантније за ову дискусију, а налазимо га у Аниној 
балској хаљини, у контексту расправљања о моћи науке и 
моћи поезије; о природи науке и природи поезије. 
Случај је удесио да се на Матићевом столу нађу 
истовремено Изабране песме Десанке Максимовић и 
један број часописа Pаru чији је уводник био насловљен 
Биланс пола века науке и философије. На пјесниковом 
столу су се среле наука и поезија. Прочитавши биланс 
научно-философских открића, Матић је отворио прву 
страницу Десанкиних Изабраних песама и прочитао 
стихове: 
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„Ко каже да песник бити може, 
да није трчао за водом бујица 
и газио траву до колена, 
на пљуску априлском киснуо до коже 
и с гласовима се дозивао птица.“ 
 
Матићев одговор је био есеј Поезија je непрекидна 

свежина света: никада као у том сусрету науке и 
поезије, „у подножју грдног облакодера науке“, никада 
као тада није осјетио „значај и значење поезије и њену 
улогу међу нама“, њену способност да нас „врати очас 
у сам корен нашег бића, веже присно за саме основе 
живота“. Чак и када се човјек буде шетао по Мјесецу, 
писаће се пјесме о мјесечини, „а месечина ће ипак 
остати месечина.“ 

Сваки пјесник, мисли Матић, „сриче свој век“; 
свака поезија носи печат свога времена, али „носи и 
раскриљено срце људи који нам муцаво ипак више 
казују од онога што су им њихово време и њихов развој 
допустили да живе. Тиме поезија једне епохе надживљава 
своје време. Поезија је непрекидна свежина света. Она 
је нека врста Антигоне, која, чини се, говори у име 
вечних божанских закона, а стварно говори просто 
људским језиком пред заборавом појединца или 
целине да се нешто основно човечански стечено не 
може да пренебрегне у име не знам чега било.“ 

Као и Растко Петровић, и Матић је, па и сви 
надреалисти, тежио ка откровењу и визији. „Искуство 
је моје: откровење и зид.“ Визијама и сновима је водио 
своју „битку око зида“. А од свих визија – „као код 
епилептичара – најрадоснија баш визија носи пад до 
дна“, и за њом се тежи. 
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Повлашћено мјесто код Матића и надреалиста 
има и сан; он је тај који иде до краја, слободан од наше 
воље: „заштита од правилности и баналности егзистенције, 
слободно играње заробљене имагинације, где ова преплиће 
све слике живота и прекида озбиљност зрелог човека 
радосном дечјом игром“. Иако је овај цитат из надре-
алистичког времена, Матић му је остао вјеран до краја 
живота. „Снови на послу“ – то је озбиљна, не само 
пјесничка или психолошка тема: они могу одвести у 
болест, у смрт, у злочин, у мржњу, а могу спремити и 
вечеру. 

Овај рад – у складу с Матићевом поетиком – остаје 
недовршен и отворен – као прекинут сан о сну. Наставиће 
се, акобогда. 
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MIHAJLO PANTI] 
 
 

NEKA TO NE BUDE U PROLE]E 
 
 

Ономе ко није изгубио спремност да на неколико 
тренутака утоне у посматрање облака које ветар 
гони понад кровова или да зури у таласе који туку 
неку хридину, неће бог зна шта значити сивило 
чекиња по његовим отомбољеним образима, 
проређена коса, потамнели зуб и друга слична 

упозорења. 
Бора Радовић 

 
 То пролеће испало је кишно. Што би рекли стари 
писци које више нико не чита: окишало се. Данима је 
шуштало и роморило у тек пролисталим крошњама, 
вода се сливала одасвуд, као да одустали, демисионирани 
Бог, пренут из летаргије, спрема генералну пробу новог 
потопа. Ниски сиви облаци непомично су лебдели над 
пределом, реке су расле, из препуњених колектора 
уздуж великог новобеоградског булевара куљали су 
врутци, влага је улазила у старчеве зимогрожљиве кости. 
Сава Лакобрија, пензионисани професор солфеђа који 
је цео радни век провео у музичкој школи „Милан 
Плећаш”, седам дана није излазио на улицу. Обично 
би, од раног преподнева, после буђења, умивања и 
обавезног бријања – а бријао се, не због презимена, али у 
складу њим, свакога јутра већ пуних шездесет пет 
година – стајао крај затвореног прозора и кроз стакло 
са кога су се непрестано сливале капи посматрао свет: 
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парче облачног неба које се могло видети из његовог 
стана, паркинг испред зграде, новобеоградски булевар 
стотинак метара одатле, насупротне и паралелне солитере, 
бензинску пумпу, врхове дрвећа у оближњем парку, 
тамо, према Дунаву, покрај ког је, за лепа времена, док му 
је жена била жива, волео да шета пре ручка и, обавезно, 
пошто одрема после супе и ринфлајша, предвече, 
најчешће сам. Kорак пред корак. Жена се за то време 
мувала по кући, пила кафу са суседима, читала, гледала 
ТВ, пеглала, разговарала са рођацима из унутрашњости, и 
све тако редом… Старост, као што се зна, има свој 
врло правилан, успорен ритам, и то Сави Лакобрији 
који је струсио живот објашњавајући деци разлику 
између вивача, алегра и модерата, као и наглашавања 
првог и другог ударца у четворочетвртинском такту, 
није било потребно објашњавати. Осећао је он то и без 
иначе широког и богатог музичког образовања. Тај 
ритам се успори неосетно, с годинама.   
 Али, откад му је, у касну зиму, после брзог, 
кратког побољевања умрла бездетна дружбеница, мама 
Смиља, Сава је, као да му је неко искључио унутрашњи 
метроном, који у себи има сваки човек и управља се 
према њему, речено његовим прецизним професионалним 
речником, сасвим испао из ритма. На сахрани није 
било више од пет-шест људи. Рођаци из унутрашњости 
правдали су се затеченошћу, неодложним пословима 
и, крајње неумесно, барем када је смрт посреди, прескупим 
аутобуским картама, па су за ковчегом на Бежанијском 
гробљу, пратећи упокојену, ишли само најближи најста-
рији суседи, јер млађарија не воли такав вид друштвених 
активности, о чему би се могао написати леп есеј, још 
само кад би имао ко да га прочита. И, дабоме, дежурна 
гробљанска богомољка, задушна баба која иде за свим 
спроводима, упоређује их, коментарише, разноси аброве, 
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а успут се на њима и храни. После тог тужног дана, за 
који ни Бетовен нема прикладну ноту, Сава се сасвим 
повукао из живота. Недељама је, одједном погубљен и 
клонут, седео пред телевизором, празних мисли, не 
примајући, чак ни окрајком свести, оно што гледа. 
Престао је и да чита „Политику”, више га ништа није 
занимало. У два или три наврата покушао је да на 
стари, шушкетави грамофон стави плочу са „Посвећењем 
пролећа” Игора Стравинског у извођењу Лондонског 
симфонијског оркестра, што је за њега био врх, врх 
врхова свих животних, а не само музичких појава и 
облика, али би се брзо затурио у забораву, просуо пажњу 
и одустајао. Све своје земаљске дане Лакобрија је 
потрошио на убеђивање других људи да музика има 
лековита својства и да је душа једнака себи само док 
пева, а онда се, преко ноћи, суновратио у бездно депресије, 
и ништа га више није могло отуда ишчупати.  
 Некако је, у том безвремену, наишао и ветровити 
март, са дугим, хладним кишама, па се и он отегнуто и 
тромо, музички речено „граве”, претворио у такође 
натмурени април са делимично местимичним проведри-
цама и обилним, вишесатним пљусковима, а Сава 
Лакобрија, човек који се први пут обријао као шеснаесто-
годишњак, на радној акцији насипања новобеоградске 
мочваре, где је убрзо потом, уздуж Бежанијске косе и 
Тошиног бунара почела градња стамбених павиљона, 
све једнако је, свеже избријан, стајао пред прозорским 
окном по којем је, неким својим неухватљивим ритмом, 
за који нема музичке ознаке, добовала киша, киша, киша, 
киша и киша, и посматрао свет како се врзма и креће, 
децу која иду у школу, људе који улазе у аутомобиле и 
затим се одвозе уз и низ булевар, жене у дугим кишним 
мантилима у повратку из куповине, са кишобраном 
које ломи ветар у једној и тешком торбом у другој 
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руци, као и унервожене шетаче паса који су у себи – 
тако су барем изгледали – проклињали дан када су 
набавили кућне љубимце, па се по том несклопиоку и 
потопу ломатају и коломате по новобеоградским утринама 
и парковима, а пси као пси, где ће прво него у кал и 
бару. 
 Сави Лакобрији у посету је, два пута недељно, 
долазила патронажна сестра, тек прецвала четрдесето-
годишња Светлана K. која се са завршеном вишом хорти-
културном школом дуго нигде није могла запослити, 
па је, има томе ихајхај, прихватила позив са бироа, 
завршила преквалификациони курс, и већ добрих дванаест 
година, сама, неудата, обилази старе људе по Новом 
Београду и Земуну, купује им шта треба, понешто 
поспреми по кући, понекад понешто скува, супу из 
кесице или згужва питу, а најважније од свега је да са 
тим људима помало и разговара, о свему и свачему, 
шта им већ падне на памет. Стари свет, осим ако није, 
а није, реч о пустињацима или столпницима, убија 
самоћа и ћутање. То најпре, а остало се, па чак и 
болест, некако лакше подноси, све док хроми, онај што 
ординира и по новобеоградским лифтовима и самопослу-
гама, у потрази за оглувелим душама, не дође по своје. 
 Последњег дана априла, застрвеног облаком толико 
да је и преко поднева, окупаног кишом, владала слаба 
видљивост, а сумрак наишао већ негде после пет, чим 
се замишљено сунце искосило на хоризонту, Сава је, 
први пут у животу, одлучио да се обрије увече. Ни с 
краја памети није му се јављао разлог зашто баш 
увече, шездесет и кусур година бријао се он ујутру, 
прво пре поласка у осми гимназије, па после и на обе 
године више музичке школе где су му сви одреда 
говорили да би због апсолутног слуха требало да се 
посвети клавиру или хармоници, али не, он је остао на 
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теорији и солфеђу, да би тај мали јутарњи ритуал 
стругања чекиња баш и утврдио на трогодишњем служењу 
маринерства у Kумбору, у Боки. Тамо је, по завршеној 
шестомесечној обуци, водио гарнизонски хор и прегурао 
војни рок као бубрег у лоју, путујући са свечаности на 
свечаност и са такмичења на такмичење. На једном од 
њих су, о, брајко мој, ушили и натпевали козачки збор 
совјетске армије. Еј, не било кога, него козаке који 
певају као да се јављају са оног света, па је због тога 
добио и десетодневно наградно одсуство. Искористио 
га је да се ожени Смиљом, коју су већ после њене 
тридесете сви прозвали мама и мамице, мада, упркос 
испрва ватреним, па после, с временом, све ређим 
Савиним и њеним покушајима, није имала деце, али је 
имала име као из приче неког архаичног реалисте, узмимо 
на прилику Јанка Веселиновића.  
 Враг би га знао до кога је од њих двоје, Саве 
или Смиљане, био квар. Тада је дечице било као плеве, 
после рата рађало се све у шеснаест, и није било, какав 
је случај данас, свих тих медицинских домишљања, 
семинара, бургија, тестова, генетике, испитивања, сти-
мулација, вештачке оплодње и све тако редом док се у 
нечијем срећном дому, после дугог ишчекивања, не 
огласи неки гугутави упишанко или попишуља. И 
после му је то прешло у тврду навику – а навика је облик 
судбине – то да се брије свакога дана ујутру, свеједно 
да ли је недеља или да ли ради у подневној смени. А 
ни у пензији му није падало тешко, испуњавало му је 
време и деловало смирујуће, лакше се суочавао са својим 
ликом у огледалу, са проређеном косом, пожутелим 
зубима, отомбољеним уснама, воштаним лицем…  
 Обријао се Лакобрија, те последње априлске 
вечери, мимо реда и навике, ето тако, дошло му, обукао 
пиџаму, у чашу крај узглавља бућнуо протезу из горње 
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вилице, увукао се у свежу, Светланином руком прекјуче 
замењену постељину, угасио светло и минут или два 
зурио у мрак, слушајући досадну, нападну кишу како 
туче о стакла, покривајући све друге шумове који су 
допирала извана. Само му се, у једном часу, учинило 
да је, доле, негде на мрачном, поплављеном паркингу, 
лануло неко псето. (И није погрешио, хроми са собом 
увек вуче скотну кују, са девет сиса.) 
 Последња јасна мисао, пре него што га је 
дремеж узео под своје, био је, ко зна како и зашто, 
однекуд долутали рефрен једног слаткасто-меланхоличног 
шлагера из његове младости. Имена певачице никако 
није могао да се сети, само је тихо запевушио, јер 
душа је душа само када пева, макар и последњи пут: 
„Ако се икада будемо растали, нека то не буде у 
пролеће.” Сава Лакобрија целог живота није волео 
шлагере, што је еуфемизам, било би право рећи, није 
их подносио. Или, још тачније: мрзео их је. За њега је 
музика била Стравински, Игор Фјодорович: „Посвећење 
пролеча”. И тачка. Ту нема никакве расправе. 
 Затим је заспао. 
 Затим је заспао. 
 Ујутру је патронажна сестра Светлана K. дуже 
од пола сата звонила на улазним вратима стана на 
којима је, исто као и на унапред подигнутом споменику 
на Бежанијском гробљу, само без година рођења и 
смрти, писало: Смиљана и Сава Лакобрија. Улазна врата 
у новобеоградске станове могу се, м-да, сматрати привре-
меним надгробним плочама, неком врстом дугог тренинга 
за трајну, непроменљиву адресу. И звонила је, тако, 
упорно и дуго, патронажна сестра Светлана K., звонила и 
звонила, а са њене кишне кабанице и склопљеног ки-
шобрана сливале су се кишне капи. Звонила и звонила… 
 Све док… 
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DRAGAN JOVANOVI] DANILOV 
 
ПСИ НОЋУ ЛАЈУ НА KАРАВАНЕ 
 
Бацам се с врха хридине. 
 
У венама је мрак,  
у мраку је обећана земља. 
 
Kурва има свој тротоар,  
а ја речи како бих описао  
своје тачно безнађе. 
 
Таласи и те како приљежно  
размишљају; не поседујем ништа  
над чиме нисам задрхтао.  
 
Девојке на којима се задржи  
мој поглед висе о нити  
и њихова тела ми припадају  
колико и Нијагарини водопади. 
 
Све те младе жене, налик на  
бродице којима никада нећу  
кормиларити, тако сигурно стижу  
у моје песме, голе  као њихове  
раширене ноге. 
 
Одатле, баш одатле пси ноћу лају  
на месец, тако бесомучно  
да и неког ко не постоји  
претварају у личност. 
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ДАЛЕKИ, ТОПЛИ ПРОЗОРИ 
 
Kад се запутиш са опустелих докова 
над којима се као уморни гаврани 
надносе кранови, угледаш у даљини 
топле прозоре замишљајући како 
иза њих седе наге жене, песници које 
још једино читаш с религиозним 
оптимизмом. 
 
И док светлуца надолазећа киша, 
замишљаш добру вечеру, добар умор 
једноставне речи које неко изговара; 
тамо неко некога можда једе; или леже 
љубавници крај својих заборављених 
тела, одбачених јер више не спадају 
у глумачку поделу. 
 
Миљама путујеш ка далеким, топлим 
прозорима који изгледају као да ће 
побећи јер се иза њих скрива нека 
незаслужена доброта; ипак, не напушта те 
слутња да иза далеких, топлих прозора 
постоји неко из чијег тела рајска топлина 
зрачи; и тада се изнова претвараш у оног 
осамљеног дечака који је некада 
у осветљеној соби слушао Шуберта, и кроз 
прозор гледао у мрак тежак попут иловаче. 
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KАВЕЗ 
 
Буђење је реч за оно што ми се дешава 
кад утонем у дубок сан: не постојим кад 
нисам у облацима: кад сам мудар све ми 
измиче из руку: када путујем у мени ништа 
не путује: увек ме окују ланци које сам 
покидао: ти сигурно мислиш да сам огрезао 
у успеху, а не видиш да сам у кавезу са 
опасним зверима, хулиганима што пристижу 
из набреклих предграђа и са онима који држе 
храбре говоре пре него што их обесе: исписујем 
ове речи као расколник у самоспаљивању: 
уздах није наковањ: све што бацим падне  
надохват мене: оно што је увек, пролазно је: 
оно што је једном траје заувек: почетак и крај 
не стају у вечност, него у кавез: моје месо је 
као и твоје: у кавезу смо да би се у нама 
развио осећај присности: да би нам тамничари 
сваког јутра бацали крваве бифтеке: због свега 
онога што је било у њима, због тога су празна 
наша срца: једино су се ускраћени додири 
догодили: код ускраћених додира завршава се 
свако приближавање. 
 
 
 
СЛОВА С НЕБА 
 
Залазим у град као у првобитну шуму! 
Минуше спори, тешки дани у којима 
се ништа није могло догодити: чамотиња се 
задуго бејаше склонила у скривене кутове,  
а сад у полумраку голубарника на Дорћолу 
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напретек је нечег уздрхталог: однекуд,  
голубар држао је придику о гресима и паклу: 
најдревнија од свих радосту окренута је 
наопако: нестајемо – тако је, ако се не варам, 
говорио чика Гаврило Амброзић. 
Мишљах, није далеко од истине да то знају 
и његови голубови што имају чиста срца и добре 
намере: они гугућу, сашаптавају се, нико не зна 
какве абере преносе и шта казују људским 
ушима: када српски језик једног дана буде 
заборављен, књиге и библиотеке када изгоре 
једино ће ови дорћолски голубови, за дивно чудо, 
наставити да га памте: лингвисти ће, дакле,  
уз њихову помоћ сачувати изгубљени језик 
угашеног народа коме етнолози више неће знати 
име и предати га неком новом, просветљеном 
добу: јер, голубови су посебан народ који доноси 
слова с неба: речи, засигурно, нису настале од 
великог праска, него од дрхтања голубијих срца, 
негде у полутами. 
 
 
 
 
 
НЕKРОЛОГ 
 
Доказујући како се људски род 
добрано разликује од пацова, творова 
и свиња, највећма се потеже реч љубав. 
 
С много театарске помпе (као да се  
нешто уопште може знати о том, безмало 
непознатом верском феномену, и као да се 
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може умрети у лепоти) песници се забрбљали 
о Тристану и Изолди, Фаусту и Гретици, 
дабоме, и о заљубљеницима из Вероне.  
 
А да ли је Соломонова Пјесма над пјесмама 
узвишенија од љубави пацова и пацовчице 
у канализацији што воња по измету? 
И по чему је то ноћно шапутање с најдражом 
замамније од гугутања голуба и голубице 
у голубарнику на Дорћолу? 
 
Накнадно књижим: мало је нове спознаје 
у овој, такорећи научној области: све звучи 
тужно попут пасије: истини за вољу, љубав 
према ближњем присутнија је код пацова 
и голубова него код људи: и ту би за свагда 
ваљало завезати губицу. 
 
Тек, остаје нам да се напокон спокојни,  
помиримо с тим што нам није био дозвољен  
приступ кад је Ное своју барку претварао  
у зоолошки врт. 
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RADOMIR ANDRI] 
 
 

ZAPISI IZ PREVREMENOG PREBIVALI[TA 

 
 

61.  
 
 
[ta je propalo 
a {ta jo{ nije 
dobilo pravo 
 
na propadawe 
u ruci koja 
od svoga Tvorca 
 
uzima vi{e 
a daje mawe 
 
 
62. 
 
 
Na jeziku led 
da se za~ne 
varqivo sunce 
 
kada i pri~a 
o bratu koji 
uz breg se pewe 
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za korak ispred 
stravnih goni~a 
 
 
63. 
 
 
Uprkos brojnih 
`eqa i htewa 
ispred prevoja 
 
nikad pre|enog 
lako i sre}no 
bez obja{wewa 
 
vije se oblak 
pun nespokoja 
 
 
64. 
 
 
Van izmaglice 
jedna jedina 
istinska staza 
 
iznad bezdana 
pod skamewenim 
krilima ptice 
 
vodi na nebo 
bez putokaza 
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65. 
 
 
Put je otvoren 
na mestu gde su 
~vrsto spojeni 
 
san i modrina 
i gde zatajna 
pritoka zore 
 
naliva ~e`wom 
pupoqak krina 
 
 
66. 
 
 
Koliko zbiqe 
usred brloga 
u sebi samom 
 
otkrije traga~ 
koji ne vidi 
gde je okriqe 
 
i zaklon `ivog 
storukog Boga 
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67. 
 
 
Zebwa obi~no 
na tragu `eqa 
neostvarivih 
 
opseda mi{a 
tragikomi~no 
u mukloj no}i 
 
blizu nesitog 
progoniteqa 
 
 
68. 
 
 
^e`wivu ku}u 
jezik zahvalan 
svetom prilogu 
 
mu~no podi`e 
i osvetqava 
put u pespu}u 
 
samo razumqiv 
svevidnom Bogu 
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69. 
 
Sloboda ima 
lica sinova 
koji su za wu 
 
`ivote dali 
i samotvoran 
zrak u o~ima 
 
da isto svetlo 
no}u i dawu 
 
 
70. 
 
 
Sve je nestalo 
ispod osamnog 
ikonostasa 
 
da bi ponovo 
po~ev od nule 
malo po malo 
 
raslo po meri 
za~udnog glasa 



 109

 
 

DU[KO NOVAKOVI] 
 
 
ИЗЈАВА О ТЛАЧИТЕЉИМА 
 
Да смо водили више рачуна о њима, као о кућном цвећу 
Да нисмо све одлагали за сутра, за наксутра 
За следећи месец, за неку од следећих година 
  
Да смо предузимали одређене, тактичке мере 
Најпре као њихови родитељи, потом 
Као баке и деке, стричеви и стрине, ујаци и ујне 
 
Да смо одмах, уз помоћ дубинске психијатрије 
Ишчачкали шта се то дешава с њима 
И откуд та њихова јако изражена потреба 
 
Убијај мраве и бубе, кидај крила лептирима и врапцима 
Шутирај мачиће и штенад као да су лопта 
Да смо одмах дали на анализу њихове убилачке погледе 
 
Зашто се лактају да буду главни у обданишту 
Зашто гризу нокте док гледају филмове све док их не 

 окрваве  
И зашто се тако идиотски церекају себи испред огледала 
 
Да смо им понекад опалили понеки шамар 
Кад бисмо уочили, још у првом семестру студија 
Како се озаре кад дође на ред предавање о типологији  

власти 
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Не бисмо имали толико монструма, углађених и са  
манирима 

И тако распоређених и у нашем веку - 
Свака деценија имала је по једног главног и више  

споредних 
 
А оних кућних, колико је само њих било 
Избројати се нису могли, ти наши очеви и хранитељи 
А заправо диктатори над диктаторима, ломитељи душа 
 
Хоћемо ли барем икад успети да их некако заборавимо 
А да не заплачемо за њима, а ни ја који је преживео  
Владавину једног који је имао доброћудно, питомо  

лице учитеља. 
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Razgovor sa kwi`evnikom Ivanom Negri{orcem, 
predsednikom Matice srpske 
 
 

TREBALO BI SVE PREDUZETI KAKO BI 
PRE@IVELI ^ASOPISI OPSTALI 

 
 

Posledwe tri kwige, Potajnik, Svetilnik i 
Kamena ~tenija, pisali ste jezikom i stilom koji je 
ozna~io nove prostore savremene srpske poezije. Molim 
vas da nam ka`ete ima li sli~nosti i razlike me|u 
ovim kwigama? 

 
 - Me|u ovim posledwim kwigama ima i 
sli~nosti i razlika. Sve tri kwige su nastale u 
sklopu mog interesovawa za istoriju srpskog naroda, 
nastojawe da se pesni~kim sredstvima utvrde one 
vertikale koje omogu}uju opstanak na{em narodu. 
Zbirka ,,Potajnik" (2007) je nastala iz mog poku{aja 
da se vratim svim onim pri~ama koje sam u detiwstvu 
slu{ao od svojih predaka, najvi{e od svoje babe po 
ocu Zagorke, ali i svih mojih drugih ro|aka, dedova 
i baba, stri~eva i strina, koji su mi posvedo~ili 
sve ono {to se ~uvalo u porodi~nom se}awu. Prvi 
junak ove moje kwige je selo Negri{ori u Draga~evu, 
blizu ^a~ka, gde ve} puna tri veka, po porodi~nom 
predawu, `ivi moja porodica Stani}. Negri{ori 
imaju veoma zanimqivu istoriju. O mnogim de-
taqima ja sam slu{ao od predaka, a naknadno sam 
istra`ivao po istorijskim dokumentima i studi-
jama, naknadno utvr|ivao verodostojnost pri~a koje 
sam slu{ao. Zadugo nisam imao adekvatnu pesni~ku 
formu, kojom bi to iskustvo nekako oblikovao, ali 
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sam negde od po~etka devedesetih godina sve vi{e 
po~eo obra}ati pa`wu na istoriju, pa je tako nastala 
ova zbirka posve}ena mom porodi~nom predawu. 
 - Druga kwiga ,,Svetilnik" objavqena je 2010, a 
nastala je u vrlo kratkom vremenskom periodu od 
moje posete Hilandaru u prole}e 2008 pa sve tamo do 
kraja leta 2010. godine. Ta zbirka je u celosti posve-
}ena istoriji Svete Gore, a naro~ito manastiru 
Hilandaru. U toj kwizi sam nastojao da utvrdim 
posebne doprinose pojedinih qudi u toj na{oj svetiwi, 
kao i da opi{em neke karakteristi~ne muke koje su 
prolazili mnogi crkveni velikodostojnici i monasi 
koji su tu svetiwu ~uvali. 
 - Tre}a kwiga ,,Kamena ~tenija" posve}ena je 
istoriji Crne Gore, a u woj sam posmatrao kako se 
gradio pravoslavni i srpski identitet Crnogoraca, 
ali i kako se i u novijem periodu, od sredine 20. 
veka po~iwe razgra|ivati. Prva i tre}a kwiga u 
ovom nizu - ,,Potajnik" i ,,Kamena ~tenija" su vrlo 
dugo nastajale, dok je ,,Svetilnik" napisan u vrlo 
kratkom vremenskom periodu velike i sna`ne du-
hovno-pesni~ke posve}enosti. Zajedni~ko ovim kwi-
gama je wihovo bavqewe istorijom i tra`ewe nekih 
upori{nih ta~aka srpske istorije, pa sam te upori{ne 
ta~ke na{ao na primeru jednog sela, na primeru 
centralnog manastira na{eg pravoslavqa i na{e 
kulture i na primeru jednog dela srpskog naroda 
koji je razvio jake mehanizme auto{ovinizma. 
 
 Kao predsednik Matice srpske i pisac, vi se 
zala`ete za ceo srpski kulturni prostor {to se 
vidi po va{im kwigama i Va{em ure|ivawu ~asopisa 
,,Letopis Matice srpske". 
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 - To je svakako i moje li~no ose}awe, jer ne 
zaboravqam da sam po ocu Draga~evac, po majci [uma-
dinac, da sam ro|en me|u ^arapanima, a da sam ceo 
`ivot proveo u Ba~koj. I to u Ba~koj me|u kolonis-
tima. Odrastao sam u Sirigu u blizini Novog Sada 
i tu sam drugovao sa qudima poreklom iz Hercego-
vine, Bosanske Krajine, Like, Crne Gore i drugih 
krajeva. Tako sam od malena razvio to ose}awe za 
sve srpske razlike koje postoje, ali i sluh za neo-
phodnost da se sve te razlike objedine u okviru jed-
instvene i celovite, razlikama ispuwene srpske 
kulture. Duh Matice srpske je neprestano nalagao 
ideju gra|ewa jedne integralne srpske kulture i 
otuda sam se u Matici srpskoj prosto ose}ao kao 
svoj na svome, kao da sam do{ao na mesto koje je 
oduvek bilo i ostalo moje. Sa Maticom sam veoma 
rano po~eo saradwu, kao tek svr{eni student. Prvi 
tekst sam objavio u Letopisu Matice srpske 1979. 
godine. ^lan Matice srpske postao sam 1983, stalni 
~lan saradnik 1991, sekretar 1995, glavni i odgo-
vorni urednik ~asopisa Letopis Matice srpske 
2005, a predsednik 2012. 
 Za sve to vreme mog aktivnog rada u Matici 
srpskoj imao sam ~ast da sara|ujem sa izuzetno 
va`nim srpskim kwi`evnicima i nau~nicima, poput 
sjajnih predsednika MS – akademika Bo{ka Petrovi}a, 
prof. dr Bo`idara Kova~eka i akademika ^edomira 
Popova. Svi su oni prirodno insistirali na tome 
da Matica srpska bude prisutna na svim pros-
torima gde Srbi `ive i rade, tamo gde se neguje 
srpska kultura. I sam sam tome doprinosio u meri 
koju odre|uju moje sposobnosti. Mislim da je to 
jako va`no pogotovu u politi~kim okolnostima u 
kojima je do{lo do politi~kog i dr`avni~kog ras-
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par~avawa prostora na kojem `ive Srbi, pa je 
veoma opasno da delovi na{e srpske celine po~nu 
ne samo da gube voqu za boqim me|usobnim pozna-
vawem, nego, ne daj Bo`e, da do|e do me|usobnih 
za|evica i sukobqavawa. Koliko je to opasno, najboqe 
nam pokazuje dana{wi primer nesre}ne Crne Gore. 
 
 ^asopisi za kwi`evnost, kulturu i umetnost 
u Srbiji postali su nezamenqivi oblik saradwe i 
razvoja kwi`evnosti i kulture uop{te. U tome ne 
zaostaju ni neki ~asopisi iz Centralne Srbije. [ta 
mislite o wihovoj ulozi? 
 
 Nekoliko ~asopisa u Srbiji, izvan Beograda 
i Novog Sada, pokazali su se kao veoma va`ni za 
srpsku kwi`evnost i kulturu. Da pomenemo samo 
ni{ku ,,Gradinu", ~a~anski ,,Gradac", kraqeva~ku 
,,Povequ" i kru{eva~ku ,,Bagdalu". ,,Bagdala" je dugovek 
~asopis koji izlazi od 1959, a sna`an uredni~ki 
pe~at dao je Milo{ Petrovi}. ,,Bagdala" je razvila 
i sna`nu izdava~ku delatnost objavquju}i mnoge 
kwige prevoda u kojima smo imali prilike da 
~itamo brojna autorska dela. Recimo, sa francus-
kog jezika u prevodu Nikole Trajkovi}a, ali i u 
prevodu sa arapskog i mnogih drugih jezika. Sa ogrom-
nim zadovoqstvom, jo{ kao student, ~itao sam 
Bretonove manifeste nadrealizma, pa Aragona, 
Elijara, Prevera, Mi{oa, Sen-Xon Persa i dr. U 
svakom slu~aju je va`no da ~asopis ,,Bagdala" i we-
gova izdava~ka delatnost budu sa~uvani i da se daqe 
razvijaju. Koliko izdava~ka delatnost u mawim gra-
dovima mo`e biti va`na za srpsku kulturu dobro 
pokazuje i primer kraqeva~ke Poveqe, koja je ve} 
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~itav niz godina najboqi izdava~ poezije u srpskoj 
kwi`evnosti. 
 
 Ro|eni ste u Trsteniku. Ovaj grad ima dve 
manifestacije koje su na glasu: ,,Jefimijini dani" i 
,,Savremena srpska proza". Zbornik savremene srpske 
proze postao je stalni vid razmene publikacija i 
me|unarodne saradwe, kako je to re~eno u Narodnoj 
biblioteci Srbije. Za{to? 
 
 Ja sam ro|en u Trsteniku, gde su moji ro-
diteqi radili kao prosvetni radnici. Otac Mi-
leta Stani} bio je profesor u Gimnaziji, a majka 
Stamena je radila u Osnovnoj {koli u Ribniku. 
Godine 1957. Gimnazija u Trsteniku je ukinuta, pa 
je moj otac poslom preme{ten u Novi Sad, a majci 
je ponu|eno i ona je prihvatila da radi u Sirigu 
kod Novog Sada, gde su moji roditeqi dobili stan u 
kojem smo `iveli. Otac je putovao za Novi Sad. U 
Trsteniku sam ponovo kada sam imao trideset 
godina, a zahvalan sam svom prijatequ sa studija 
Veroqubu, Verku Vuka{inovi}u, koji me pozvao na 
promociju moje tre}e pesni~ke kwige. Tada sam 
prvi put do{ao u Trstenik. Zamolio sam svoje pri-
jateqe da mi, prema opisu moje majke, poka`u zgradu 
u kojoj su stanovali moji roditeqi, u koju su mene 
doneli iz porodili{ta. U Trsteniku sam, dakle, 
udahnuo prvi vazduh i tu sam `iveo godinu dana. 
Meni je veoma drago {to je na kulturnoj mapi 
Srbije Trstenik va`na ta~ka upravo zbog ove dve 
manifestacije koje ste pomenuli. Tu se, sistematski 
podsti~e, s jedne strane, duhovna dimenzija 
pesni~kog ~ina, a sa druge strane vrednosti i za-
nimqivosti savremene umetni~ke proze. ^asopis 
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,,Jefimija" i serije zbornika ,,Savremena srpska 
proza" dovoqno jasno svedo~e o toj misiji, pa bi 
bilo veoma va`no da u Trsteniku i ubudu}e sve to 
bude sa~uvano. 
 
 Petstoti broj ,,Bagdale" je nesumwivo izves-
nost. [ta vi mislite o tom retkom datumu? 
 
 - Zaista je dragoceno da ~asopis takvog kon-
tiniuiteta bude sa~uvan. Najizrazitiji primer te 
vrste u srpskoj kulturi je, naravno, ,,Letopis Matice 
srpske" koji postoji od 1824. godine. U ovom pe-
riodu tranzicije nastradali su mnogi dragoceni 
~asopisi koji su trajali vi{e decenija, kao {to je 
,,Kwi`evnost", ,,Delo", koji su bili na{i naj-
va`niji ~asopisi. Zato bi sve trebalo prduzeti 
kako bi opstali pre`iveli ~asopisi, ali takvih 
primera u srpskoj kwi`evnosti nema ba{ mnogo. U 
tim naporima bilo bi va`no da se sa~uva makar 
minimalni tira` ~asopisa u papirnom izdawu, ~ak 
i u slu~aju kada internet izdawe postane domi-
nantno. Pokazalo se da je to papirno izdawe naj-
trajnije od svih poznatih oblika u kojima se 
~asopis mo`e pojaviti. U tom smislu mo`emo samo 
po`eleti da neke budu}e generacije sa~ekaju i 
hiqaditi broj ,,Bagdale". 
 

Razgovor vodio: 
@ivomir Milenkovi} 
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DOBRILO NENADI] 
 
 

ZA VLADANA \OR\EVI]A 
 
 
 Њих петорица, Чарлс Дарвин, сер Чарлс Лајел. 
Џозеф Хукер, Томас Хаксли и Алфред Валас развила 
су се у Лондону у најкреативнију и најпродуктивнију 
скупину природњака. Била је то велика срећа што су 
се они нашли у исто време и на истом месту. Као што су 
Софокле, Есхил, Еврипид, Сократ, Платон и Аристотел у 
Атини створили светску драму и филозофију а Микеланђе-
ло, Леонардо, Лоренцо де Медичи и Рафаело претворили 
шеснаесто столеће у доба великог препорода уметности. 
 Златно доба Србије, оно од стицања независности 
1878. и проглашења краљевине 1882. па све до преврата 
1903. године који нас је увео у катастрофу, обележили 
су истакнути и вишеструко обдарени људи, кнез и 
краљ Милан, Јован Ристић, генерал Јован Белимарковић, 
Владан Ђорђевић и Стојан Новаковић.  
 Учињена је велика неправда према тој нашој 
петорици. Политичка воља уз обилату испомоћ својих 
плаћеника, избрисала је и њих и њихов немерљиви 
допринос из сећања народа, па се осим Стојана Нова-
ковића нико од њих и не помиње или се то чини у 
пежоративном контексту. Прећуткују се њихова дела и 
заслуге а уздижу они који су их клеветали и исмејавали. 
Читав један век се прекрајају, накарадно тумаче и 
прећуткују чињенице њиховог живота. 
 Један од њих, доктор Владан Ђорђевић, (Београд, 
3. децембра 1844, Баден, 31. aвгуста 1930) био је 
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свакако међу најкориснијим људима које је Србија 
имала у својој историји.  
 Био је војни лекар и шеф хируршког одељења 
војне болнице, један од оснивача Српског лекарског 
друштва и оснивач Црвеног крста у Србији. У првом 
српско турском рату 1876. био је начелник санитетске 
службе моравско-тимочке војске а у другом 1877-1878. 
начелник санитетске службе Врховне команде. Основао 
је војну болницу у Нишу. Био је начелник цивилног 
санитета Србије кога је темељито реформисао, председник 
београдске општине 1884-1888, министар просвете и 
привреде 1888 у влади Николе Христића, посланик Србије 
у Атини и у Цариграду, председник владе и министар 
унутрашњих дела од 11. октобра 1897. до 12. јула 1900. 
када је поднео оставку због неслагања са намером краља 
Александра да се ожени Драгом Луњевицом Машин.   
 Изабран је за дописног члана Српске краљевске 
академије 23, јануара 1888 а за редовног 15. новембра 
1892.  
 Био је романсијер, историчар, издавач…  
 Упркос свему томе његова владавина названа је 
погрдним именом, владановштином. Године 1906. доспео 
је у затвор због изношења државних тајни у својој књизи 
Крај једне династије. У затвор су га стрпали завереници 
из 1903. који су били прави и једини господари Србије 
и који су земљу увели у све те несрећне ратове, 
узалудне погибије и разарања а без икакве опипљиве и 
трајне користи. 
 Србија је велика тајна а много је и тајни у 
Србији. Ко су били Илија Радивојевић звани Чича, 
Михаило Ристић звани Уча и Велимир Вемић? Ко је 
читао роман Цар Душан Владана Ђорђевића? 
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 Нису знали а нису читали ни очеви и оци нације а 
приповедали су нам о периоду 1903-1912. као о златном 
добу слободе и демократије.  
 Као да се у том периоду није догодио 9. мај 
1911. када су се њих једанаесторица, потписала испод 
текста Устава (Статута) тајне организације Уједињење 
или смрт као Врховна централна управа. 
 Ово су та имена, по редоследу потписа, можда 
положаја, утицаја и значаја; 
 Илија Радивојевић звани Чича, пешадијски мајор, 
колико је познато једини председник ове организације, 
Богдан Раденковић, национални радник из Косовске 
Митровице, архимандрит такмац Гаврилу Дожићу на 
место митрополита, Чедомир Поповић, пешадијски капе-
тан, Велимир С. Вемић, коњички капетан, Љубомир С. 
Јовановић, звани Чупа, доктор права, масон, новинар, 
уредник Пијемонта, писац овога Устава. Драгутин Т. 
Димитријевић звани Апис, генералштабни мајор, Војислав 
А. Танкосић, звани Шиља, пешадијски капетан, масон, 
Илија М. Ивановић. артиљеријски капетан, Милан Васић, 
пешадијски мајор, Милан Гр. Миловановић, гене-
ралштабни потпуковник, масон, Радоје Лазић, гене-
ралштабни мајор. 
 Да, било је то руководство, славне и неуништиве 
Црне руке, опаке, застрашујуће и кобне! Једанаест дичних 
мужева, једанаест хајдука, фанатика, лудака, зликоваца, 
хероја,, горљивих патриота, модерниста, надреалиста 
и постмодерниста, револуционара, јуришника на небо, 
све то заједно ако је могуће, а било је, јер је управо 
њима савршено пристајао борбени поклич Будимо 
реални захтевајмо немогуће! Деконструкција! Симулација. 
Бодријар пре Бодријара. Родно место свих наопаких 
социјалних реконструкција.  
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 Утишали су галамџије и букаче, уозбиљили 
шаљивџије и зајебанте, ушкопили мудате, састругали 
зубе зубатима, дивље мачке припитомили да им преду 
на крилу попут персијских маца, припретили, одрешили 
кесу, одшкринули двери удобних установа и уточишта 
за убоге сиромашке. И гле чуда, утихнуле су трубе 
јерихонске, уместо жучи потекао је мед.  
 

* * * 
 
 Na dan Svete Trojice na krsnoj slavi kod 
doktora \ura Dovijani}a, o tome su razgovarali doktor 
Vladan \or|evi} i pisci Pera Todorovi} i Jevrem 
Vesi}. 
 Kada mu je \urov poziv na slavu doneo wegov 
potr~ko, nekakav ri|i i pegavi ka~kin, Jevrem nije 
mogao da veruje da tako {to ~uje. Mora da je neki jak 
razlog naterao doktora da spusti nos. Sve mu je bilo 
jasno kada je tamo ugledao Vladana, ~oveka koliko 
vrednog i temeqnog, toliko i radoznalog a jo{ vi{e 
vlastohlepnog. 
 Saznalo se vaqda da je Jevrem bio kod kneza u 
Smederevu i to je bio dovoqan razlog da povredi 
Vladanovu sujetu jer {ta ima kog vraga knez da pita 
nekog drugog i {ta }e mu svi ti {аrlatani okolo.  
 Tako je naterao \ura da na slavu pozove tu 
dvojicu navodno najpismenijih qudi u Srbiji te da 
tu s wima uprili~i turnir i ukrsti kopqa pa da se 
za sva vremena ra{~isti ko je ko u ovoj zemqi, po-
gotovo {to je ~uo da ga je onaj morfinist Pera naz-
vao u jednom pijanom dru{tvu diplomiranim bri-
com, jer hirurgijom su se do sada samo brice bav-
ile, a o piscu petpara~kih romana Jevremu da se i 
ne govori: naslu{ao se glupih i naivnih lagarija i 
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legendi o wegovoj tobo`woj hrabrosti i ne-
podmitqivosti a sad se eto pronose koje{tarije o 
wegovoj upu}enosti u visoku evropsku politiku. 
Tome se smesta mora u~initi kraj, ovako to vi{e ne 
mo`e i ta~ka.  
 O{tar hirur{ki rez! Odbaciti sve {to je 
trulo. Ako ne odse~e{ nogu do kolena kasnije }e{ 
morati do kuka, a ako i to propusti{, onda ne}e 
imati potrebe da se i{ta se~e. Bi}e kasno.  
 \uro pak nije imao kud. Nije mogao tek tako 
da prenebregne `eqe Vladana \or|evi}a svoga biv{eg 
na~elnika saniteta pa je morao da proguta ~emeriku 
i da u svoju ku}u i na svoju krsnu slavu pozove Peru, 
jednog dupedavca i Je{u jednog pokvarewaka i vero-
lomnika koji mu, uz sve to jo{ i `enu kitari. 
 Vladan nije ispustio priliku. Uzeo je re~ i 
naravno briqirao. Prosipao je poput kakvog pija-
nog rasipnika najraznovrsnije pikanterije dok su 
ga svi sa udivqewem slu{ali i pitali se otkuda on 
to zna, da li je to istina ili doktor samo koristi 
svoju bujnu ma{tu. 
 Oni koji su ga bli`e poznavali, znali su pak 
da je on ~udo.  
 Sve {to je ikada, igde, i{ta saznao ili pro-
~itao, sve je zapamtio, wegov mozak je bio sun|er 
koji sve upija a sve {to je upio u sebi zadr`ava. 
 Tako re~e da bi ba{ danas trebalo da po~ne 
Kongres velikih sila u Berlinu. Jo{ je znao i gde. 
U Radcivilijevoj dvorani. A sasvim je zbunio sve 
odreda kada je izdeklamovao imena u~esnika na-
pamet a da pri tome nije ni u kakvu ceduqu pogle-
dao, wemu podsetnik nije bio potreban. Izgledalo 
je kao da svakog od wih li~no poznaje i da je ba{ 
sino} sa svima wima jeo, pio i }askao.  
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 Nema~ku, veli, predstavqaju knez Bizmark, 
baron Verter i knez Hoenloe, Francusku Vadington, 
grof Sen Valije i Depre, Austro-Ugarsku grof An-
dra{i, grof Karoqi i baron Hajmerl, Veliku Bri-
taniju lord Bikonsfild drugim re~ima Benxamin 
Dizraeli, markiz Solzberi i lord Rasel, Italiju grof 
Konti i grof de Leone, Rusiju knez Gor~akov, grof 
[uvalov i baron Ubril, Tursku Karateodori-pa{a, 
Sadula-bej i Mehmed Ali-pa{a. 
 Najvi{e je u wemu, razume se, u`ivala we-
gova `ena Paulina koja je, nakriviv{i poput ptice 
glavu na jednu stranu, netremice gledala svoga sokola 
kako pobedonosno krstari iznad svih tih provin-
cijskih smetewaka i neznalica. 
 A sama \urova krsna slava bila je nekakva 
sme{a srpskih i evropejskih obi~aja {to je bio poz-
drav i podr{ka Dovijani}a ku}e istorijskom doga|aju 
koji se hiqadu kilometara severno u isto vreme od-
vijao. 
 Tu je bio osve{tani slavski  kola~ rase~en u 
znaku krsta i preliven crnim vinom, koqivo i slavska 
sve}a, ali umesto da dvore goste, doma}in \uro i 
doma}ica Varja sedeli su sa gostima a poslu`ivali 
su onaj pegavi deran i jedna sisata i guzata koka 
sredwih godina ali o~uvana i vra{ki spretna i 
okretna. 
 Jela su, naravno, bila evropska: ramstek na 
provansalski na~in, biftek sa gu{~ijom xigericom i 
triflama, rolovane }ure}e grudi sa {ampiwonima i 
be{amel sosom, vel{ki zalogaj, sote Stroganov, buzara 
od rakova, rimski woki, brodeto od tuwevine, pun~ 
od pomoranxe... 
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 Jedini ustupak nekom srpskom prosta~kom 
folkloru bilo je pe~eno prasence sisan~e ali bez 
glupe jabuke u ustima i na srebrnom pladwu.  
 Pilo se strano vino: silvanac, kaberne so-
viwon i pino noar. 
 Kao po dogovoru Jevrem i Pera su od svih 
tih jela izabrali upravo prosta~ku prasetinu samo 
da bi nervirali snobove u prvom redu doktora 
Vladana. To i nije bilo tako te{ko jer je ovaj jedva 
~ekao da neki od wih dvojice bilo {ta u~ini ili 
progovri pa da svom `estinom nasrne. 
 Prvi je prozborio Jevrem rekav{i da na tom 
kongresu ima vi{ak grofova, na {ta je Pera dodao 
da je i on to primetio i jo{ re~e kako su ona dvojica 
Francuza Vadington i Depre jedini bez plemi}kih 
titula, jedini su oni plebejci, burgeri, bur`uji, si-
tizeni, sitoajeni, pripadnici klase koja ima fakti~ku 
mo}. Oni ~ine da taj skup ne bude iskqu~ivo steci{te 
blaziranih i lewih aristokrata ~ije vreme je o~i-
gledno na izmaku. Svi ti kne`evi, grofovi, markizi, 
baroni, lordovi i pa{e uskoro }e nestati sa svet-
ske scene poput praistorijskih reptila a ovo im je 
vaqda zadwa prilika da ne{to u svojoj osionosti i 
nadmenosti pokvare. Mi smo baksuzi jer o na{oj sud-
bini odlu~uju dinosaurusi, zakqu~i Pera i prihvati 
se prase}e butkice.  
 - Vi ste montawar gospodine Todorоvi}u, jasno 
je kao dan da ste vi ovda{wi Sen @ist - rekao je 
doktor Vladan trude}i se da sa~uva spokojstvo mada 
je, videlo se to, kipteo od besa. 
 - Kad god ko nema {ta da ka`e potegne tu 
pri~u o jakobincima i `irondincima - re~e Pera. 
 - U Berlinu se okupqaju neki od najmo}nijih 
qudi Evrope, cvet evropske diplomatije... 
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 - Da, ta~no, ali samo zato da bi naterali Ru-
siju da povu~e trupe koje su nadomak Carigrada. Da 
spasu Tursku po svaku cenu, to oni ho}e.  
 - Tu je nema~ki kancelar Bizmark, danas naj-
mo}niji ~ovek u Evropi, tu je prvi ministar Diz-
raeli, ~ovek koji upravqa mo}nom Britanskom im-
perijom, najve}om svetskom silom...  
 - U redu, to smo ~uli, a ja ponavqam, da oni 
nisu tu zbog nas nego da bi spre~ili Rusiju da ne iza|e 
na Mediteran. Pitawe je gde smo mi, to je ono {to 
mene mu~i. 
 - I mi }emo imati svoje mesto, naravno da }emo 
i mi... 
 - Mi? Nas niko ne}e ni primetiti, kada 
re{e pitawe Rusije nas }e po obi~aju zaboraviti. 
Zar vi mislite, gospodine \or|evi}u, da }e grofovi 
umesto da idu na letovawe, na more, na planine ili 
u mondenske bawe hteti da sede po ovim vru}inama 
u Berlinu samo da bi ispravqali  na{e zamr{ene 
me|e i da bi se petqali oko toga da li }e ova ili 
ona smrdqiva balkanska kasaba pripasti nama ili 
Bugarima ili }e pak ostati pod turskom upraвом. 

(Био је ово одломак из мог романа Мрзовоља 
кнеза Бизмарка.) 

 
* * *  

 
 Владан Ђорђевић као књижевни лик? Не као 
епизодни, узгредни, него баш као главни лик, као 
протагонист, носилац радње, заплета и расплета.  
 Необичан, живописан, противречан, загонетан, 
јак и рањив истовремено, оштроуман и наиван, једном 
речју неукротив. Уместо да га покори како би га 
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учинио занимљивим и присним, ошамућени писац ће 
постати само његова лутка на концу . 
 Ту заиста нема места ни за каква измишљања, 
дометања, украсе и остале трикове којима се писци 
служе да би своје ликове удесили према улози коју ће 
под њиховом управом и замислима да одиграју на 
сцени. 
 Овој неукротивој људини то се не би допало. 
Никакве маскараде и шминке нису потребне, он је по 
лику сличан Фалстафу или Григорију Распућину, имао 
је свега чак и у сувишку, преливао се преко калупа као 
нарасло тесто. За њега је све било тесно, ни у какву 
модлу није могао да стане. 
 Неукротив попут Фјодора Карамазова кога ни 
тако вешт и упоран кротитељ и дресер као што је био 
његов имењак Достојевски није могао да савлада. 
 Ликови попут Светозара Марковића, Димитрија 
Туцовића, Јована Скерлића били су пак по мери, лако 
читљиви и предвидљиви. Код њих је све било 
кристално јасно па су Владана лако потиснули  
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MILENKO PAJI] 
 
 

LOLITE IZ JELEN DOLA 
 
 Седео сам у возу, као и обично, поподне, на 
повратку кући, у Пожегу. Ништа није наговештавало 
да ће ово кратко путовање по било чему бити другачије 
од осталих. Нити да ће овај дан бити посебан. Зурио 
сам кроз прозор у згариште шуме изгореле у летошњем 
пожару. Повремено листао нови број часописа „Поља“ 
са причом Јовице Аћина.. Једна девојка је ушла на 
успутној станици. Погледао сам је овлаш, једном, 
двапут... И тада је креснуло! Одједном сам знао да 
знам. То је био трен-бљесак! Та слика-варница покренула 
је (без моје воље) след мисли, низ речи. Разговетно 
сам у себи чуо глас приповедача. Почео је да ми 
шапуће причу о лепим девојкама из Јелен Дола. У том 
сјајном моменту луцидности схватио сам да је то што 
видим-причам право мало чудо. Покушао сам да обуздам 
распричани глас у себи. Плашио сам се да ће ми измаћи, 
да ће ми нешто неважно скренути пажњу и да ћу све 
заборавити као толико пута пре тога. Вратио сам филм 
уназад. Присетио сам се Јовицине приче о лутању по 
афричким суковима; она је била друго мало чудо... 
Тада сам схватио суштину – да су таква (и слична) мала 
чуда свуда око мене. И да се, у ствари, цео Свет састоји 
од безброј дивних малених чуда. То откриће ме је 
одушевило, усхитило. Куд год бих погледао, шта год 
бих помислио, чега год бих се присетио, шта год бих 
осетио, запазио, заустио – била су то све нова и нова 
чуда, мала или велика, свеједно. За сваки случај, да не 
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бих заборавио неко од њих, направио сам у глави 
списак малих чуда (да случајно не бих заборавио неко 
од њих), а тај списак био је уједно и план приче о 
микро миракулима и зачетак нове науке – чудологије...  
 Девојке из Јелен Дола. У станици Јелен До 
увек улазе лепе девојке. Јелен До је постао познат по 
лепим девојкама. Онда су се појавиле још лепше и још 
лепше девојке. После њих најлепше. Путници су се 
нагињали кроз прозоре, вирили, освртали се питајући 
се одакле ли стижу. Толико лепих девојака није имало 
ни једно село у Србији. Ни једно место на Свету. Бивале 
су све лепше и све млађе. Колоне Лолита силазиле су 
низ литице каменолома и улазиле у воз на релацији 
Чачак – Пожега, тамо и натраг. Више није било места 
за редовне путнике. У новој, црвеној композицији, управо 
пристиглој из Русије, седеле су, стајале, смејале се и 
довикивале - све саме Лолите из Јелен Дола... (Један 
истраживач-научник са Новог Зеланда утврдио је узрок 
овој појави. Он је изоловао састојак из папрати која 
расте у атару оближњег села Папратиште. Све лепотице 
из Јелен Дола умивале су се росом са лишћа ове биљке. И 
то их је чинило заслепљујуће лепим и неодољивим. За 
сушних лета, у несташици росе са папрати, постајале 
су сасвим обичне и повлачиле се у брда.) 
 Феномен назван празан џеп. Кад год останем 
без пара, однекуд капне по неки динар. Кад год ми се 
испразни џеп, а новчаник зине празан, изненада се 
појави нека уплата. То се тако често догађа, а увек ми 
је сасвим чудно. Прилив, долив, одлив, кружење новца 
кроз вреће без дна и шупље џепове. Помоћу чуда мој 
џеп никад није сасвим празан. Само чудо ме спасава 
од тоталне беспарице. Још нисам чуо да је неки 
песник-уметник банкротирао. Наша поетска корпорација 
увек је дефициту. Богат сликар је менаџер визуелне 
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уметности а не уметник. Богат писац, богат је речима, 
записима, белешкама. Његов трезор пун је пожутелих 
цедуља, у њему нема ничег материјалног. Само низови 
слова и произвољно поређаних речи. Ко још за то мари?! 
 Чудо (Речник синонима): Чуда Исусова. Чудно. 
Чудно чудо. Чудновато. Необично. Које се ретко, слабо 
налази или виђа. Изванредно. Несвакидашње. Чудо од 
лепоте. Чудо од детета. Чудо природе. Чудити се, чуђење. 
Зачудити, начудити, ишчуђавати. Чудо невиђено! Чар, 
чаробно. Очарати, очаравање. Изненађење. Чудотворац. 
Чудовиште. Врач-погађач. Бајалица. Легенда. Прича.  
 Мало чудо. Питам се да ли је ова синтагма 
могућа; да ли је логична, тачна? Јер, чудо не може 
бити ни мало ни велико. Ако је чудо, онда је Чудо. 
Чудо!  И тачка... Свако чудо, било наоко мало или 
велико, јесте аутентично чудо. То што их има тако 
много (и све више и више што пажљивије мотримо) 
показује (и доказује) да је живот право чудо! Када 
почнеш да их запажаш и убрзо савладаш ту дивну 
вештину (посматрање чуда), убрзо ћеш утврдити да 
су она, у ствари, свуда около, да их има тушта и тма. У 
стварности и нема ничег другог осим чуда...Свако 
чудо за три дана?! Да, али то само потврђује да је оно 
доиста мало, али да зато није мање важно. Оно је 
скромно, ненаметљиво, али битно толико да се може 
казати да је пресудно за смисао Света. Без чуда, макар 
и маленог - малечког, овај Свет био би једна ужасна 
бесмислена пустиња. Збирка малих чуда оставља нас у  
нежној нади да ће чуда кад-тад победити. А када се то 
најзад деси пробудићемо се у рају и цео Свет постаће 
рајски врт, као што је и било на почетку, шестог дана 
Постања...  Незгода је, права, велика незгода, што ипак 
има и грозних дана без чуда. Замислите те дане без и 
једног малог чуда?! Катастрофа!... Шта нас теши да 
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издржимо осеку, сушу, ово крдо мршавих крава? Ово 
бесчудно годишње доба?! Па само сећање на сазвежђа 
малих чуда. И то што слутимо да ће напокон стићи они 
штедри монсуни малих чуда. Стрпимо се невољно без 
својих омиљених чуда-играчака. Стрепимо-трпимо сања-
јући топлу, летњу кишу ружичастих чудо-бомбона. На 
брзину одвијамо шуштећи целофан и стављамо на 
језик слатко, мало чудо, да се растапа, да се љуби са 
језиком и непцима... 
 Табле са чудима. Дневне новине су пуне 
вести-чуда. Нарочито таблоиди, тзв. жута штампа. Они 
спремно производе себи својствена, баш лепа - жута 
чуда. Види шарене табле-колаже са изабраним чудима. 
Могу се само гледати, али и прочитати. Најбоље је 
после сваке прозаиде погледати по један колажоид. 
Смисаоне струне немогућим везама повезују читав 
спектар тема из садашњости и прошлости. Парадокси, 
стрип, апсурди, фотографије, нонсенси, карикатуре, 
преокрети, забуне – често изазивају осмех. По која 
сатирична бодља никад није на одмет... 
 Кино „Парадизо“. Прва чуда видимо, затичемо, 
откривамо у сну. По дефиницији, тамо их је највише. 
Зашто би, иначе, човек уопште спавао? Да би сањао. А 
зашто сања? Да би срео чуда. Како је то само савршено 
уређено?! Човек се умори и заспи, али мозак не сме да се 
заустави. Мозак мора нешто да ради; али шта? Нешто 
фино, лепо, забавно... Он производи снове. Тако попуњава 
свој „празан ход“. Ако ништа друго, бар да забави свога 
господара. Свога послодавца? Станодавца, да! Ви му дајете 
„стан и храну“, а он вам, ноћу, из захвалности, пројектује 
снове-филмове. Глава вам је као неки кино који ради 
нон-стоп, целу ноћ. На репертоару су само премијере. (И 
снови који се понављају никад нису апсолутно исти.) 
Спавајући, ви сте у свом приватном биоскопу. Без 
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тикета, сами, зурите у мрак испод капака и унапред се 
сладите. Жеља вам се испуни сасвим новим филмом са 
ММ у главној улози. Следи „Лолита“ Владимира Набу-
кова у вашој режији. А главни лик игра, наравно (ко би 
други?!) једна од небројених Лолита из Јелен Дола. 
 Историја сна. Затим: Историја чуда. Потребно 
је написати и Историју снова. Како је сањао човек у 
прошлим временима? Како се развијао сан? Снови пра-
човека били су неупоредиво сиромашнији и једноставнији 
од снова савременог човека. Визије виђене у сну изазивале 
су страх, плашиле су наше давнашње претке. А тек 
чуда?! Била мала или велика, она су га саблажњивала... 
како се развијала култура, тако су и снови постајали 
све бројнији, прозирнији, разумљивији, садржајнији. 
Уметност је пратила снове и обратно: снови су 
напредовали и усавршавали се паралелно са уметношћу. 
Може се рећи да су и снови прошли фазе усменог 
приповедања (митови, легенде, бајке), књижевних форми 
(прича, повест, приповетка, новела, роман), ликовних 
истраживања и остварења. Са појавом филма, живе 
слике су се почеле одвијати и у нашим сновима. Историја 
сна (као и Историја чуда) може се лепо и богато 
илустровати наводима из уметности-књижевности-филма. 
Лак је то посао: подела на доба, периоде и фазе. Па 
онда, доказивање разних постављених теза све док не 
постану теорије сна и чуда. Неопходан је опрез и такт, 
јер дешавало се не једанпут у прошлости да човек 
крене са лепом идејом, са искреним наумом, а на крају 
баладе ствар му се отме из руку, деформише, поквари. 
Побринути се тако да чуда остану невина. А да снови 
буду аутономни као што су одувек и били. 
 Пожега – Чачак, тамо и натраг 
 
15. август 2012. год.   
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@IVORAD NEDEQKOVI] 
 
 
ИЗЛАЗАК 
 
Излазак кроз уска врата. 
Знам марку аутобуса, годину производње, 
Путеве на којима је дизао прашину, 
Нерватуру прпошних села; 
У њих је доносио радост или тугу, 
Односио понешто чега и сад има. 
Мноштво је података, али о изласку је реч 
И не бих је преиначавао. 
Излазак, јутро, киша у опису мога дана. 
 
Испред мене излази жена с корпом 
Навршеном трешњама, друга подиже канте  
Пуне сира, девојка проноси мирисе,  
Нежност, преиначену помаму. 
Шта ја износим из блажене цркве 
На стајалишту у Краљеву, 
Наспрам пренасељеног гробља 
И његових мермерних огледала. 
Можда само овлашну помисао 
На датум у имену фабрике каросерија, 
Речити, сродни белег: 11 октомври 
И знање да је и он велика превара; 
Светли дан михољског лета, 
Кад је народ дизао устанак, 
Кад нешто је, тобож, ослобођено,  
Неки град, село, избегли људи, стабла 
Размештена око њих, инсекти у крошњама; 



 132

Други су људи, заувек ослобођени, 
Прошли кроз тесна врата и ушли негде  
Без иједне помисли; други су заувек други, 
Пред навалом правоверних освајача 
Који разбијају врата, уклањају тела,  
И улазе. Да би преобразили и крв и ум. 
 
Уистину, шта износим из овог брундања, 
Из мраморне поспаности. 
Зар опет причу о освајачима и пристајању,  
Зар само гробља, датуме, огледала. 
Зар своје огледало. 
 
 
 
МАЛЕ СВЕТКОВИНЕ 
 
И овај је дан сав од малих светковина: 
Мале су да мање не могу бити, 
Преко нам потребне,  
Нама малима у великом нашем свету; 
Сазданом од књига, од напора да преиначимо 
Јаву несвиклих јунака, и приближимо је, 
Такнемо у сањивој соби; у мало време 
Огромна, блиска времена уносимо. 
У њима истражујемо, научени 
Да језиком пред којим се инати лирика 
Проговара ово доба. 
 
Прене нас: звони, не зазире од интерфона,  
Шаље писма у ковертима украшеним  
Маркама с мотивима заштићеног биља, 
И изума моћних да скрену ток историје,  
Бујице зауздају; још сањају проналазачи. 
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У ковертима затичемо понуде и опомене, 
Претње, позиве да платимо рачуне. 
Да окружимо бројке на изборним листама. 
И кад питаш како ћемо, 
Као бајаги одговорим да нећу 
Изаћи из времена усељених давно. 
Ти нећеш ни из својих, ни из мојих,  
Ни из наших; онда смеху подаримо   
Отиске и из јавне библиотеке нашег сина  
Узмемо давно изумљена штива: чувашке 
И инуитске бајке. Дечак препоручује  
Лектиру, износи стрипове и дискове.   
Умилни ветрић зањише влати и врбак.  
Оживи ветрењаче; ено нас на крилу анђела. 
 
И како бисмо другачије, зар да одустанемо, 
Кад наши су дани од малих светковина 
Састављени. Наши дани; како је лепо, 
Једини, бити у њима, у молитви  
Да ни ти, Једини, никада не изостанеш. 
А кад заокружено буде све, 
Нека Твоја рука трагове избрише.  
 
 
 
ПОЗНО ПОПОДНЕ 
 
Лакомо силазим у позно поподне, 
Косином тек проходалог века,  
Изломљеним зраком. 
Ужурбан, у крцати подрум 
Изједначен са жеђима и глађу. 
Дарован да умору буде коначиште, 
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А речима засталим у ваздуху 
Заклон од неспоразума; о, добро знам 
Шта чине трезне речи, шта изломљени ум 
Може кад на њега падну, да их појми. 
 
Нисам никада рекао лупежу  
Да је лупеж, јер добро он зна шта је 
И где силази чим добије облик 
У сопственим обманама. 
Не морам изрећи одмакнутост,  
Живу ограду што стреми увис, 
Засађена у тлу по коме ходам. 
Никада с презиром подлацу не приђох, 
Јер на овој косини 
Таквих речи нема, у бодрости овој. 
 
Силазим бодро, урањам у мирисе 
Допрле из светлих буради, 
Из препуних шарених бачви 
Преобликованих прегнућем 
Творца невидљивих речи. 
 
И вољеној жени кажем да шпарао сам речи, 
А нашем дечаку да у невидљивости 
Очува стасали говор. 
Јер зло не зна да је зло, 
Јер јава не чује, 
Огрезла у ништавилу, у забораву. 
 
Онда прожмемо наслућени шапат 
И заједно с касним зрацима 
Одбијеним од посуђа ка нашим срцима 
Напајамо једно једино срце. 
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ADAM PUSLOJI] 
 
 
СРБИЈА ЈЕ СПЛАВ МЕДУЗЕ 
 
Свака река, речца, рекић 
излили се у Србији... 
као ђаво 
 
све живо плови, 
све мртве ствари плутају 
као утваре и авети 
 
Србија је Сплав медузе, 
проклета авлија – 
дно и врх, панике и зла 
 
мистика и јава – 
вид библијског Потопа, 
други, српски део! 
 
Онај који сваког 
човека ненавиклог на Потоп 
највише боли. 
 
 
15. мај 2014. 
 
 



 136

 
 

AN\ELKO ANU[I] 
 
 

GRUDVA BAGRENOVOG CVETA 
 
 

(Онима, по свету расејаним, 
који су остали  без отаџбине) 

 
 Џип са табличним ознакама UNHCR једва се 
пробијао узаним, макадамским путем, застртим ниским, 
зеленим славолуком густог, бодљикавог шибља. Друм 
је наликовао тунелу, и местимично се тескобно сужавао у 
непроход, у непознато. Возач је неколико пута излазио, и 
гунђајући у себи зебњиво одмеравао слепи путељак под 
врежастим веђама раслиња, ломио гране и ножићем 
коричарем званим шклеба или чакија, с муком секао 
уплетке купина и шипка. Већ је био предложио да 
одустану, да се врате назад, али странац, мрк и ћутљив 
Француз, одан и веран адресату оних таблица, није 
дао. А да је и пристао, свеједно би морао возити до 
краја, па ма где овај друм водио, јер је возило требало 
негде окренути, будући да се у рикверц није могло 
ићи.  
 Кад су према карти, коју је странац држао у 
рукама, стали на једном малом друмском проширењу, 
једином до сада, из аутомобила су изашла два мушкарца 
и жена. Зашли су у високу траву и грмље дивљаке испод 
пута, с десне стране, низбрдично, и убрзо крочили на 
невелик правоугаони заравнак, разровашену узвисину 
која је пре личила на голему хумку, заборављену 
могилу без знака и помена, загубљену у честару. Нису 
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ни слутили да су управо ушли куда треба, кроз отвор 
који су у сећању своме још чувала негдашња  врата, на 
источној страни, сучелице оном зашумљеном  путу. 
 „То мора да је ово“, рекла је жена, и из коверте 
извадила неколико фотографија и писмо. Потом се  
пажљиво загледала око себе, што је чинио и Француз, 
и додала, на језику оног странца: 
 „Да. Све је онако како пише, и како се види на  
сликама“.  
 Самоникла шљива, одметнута царица међу 
воћарицама у овим крајевима, која се, у одсуству сеоских 
сватова које је зачарао Аладин, беше заручила са 
бршљаном, сад је домаћиновала тамо где је некад  
била соба са огњиштем, на северној страни. Друштво 
јој је правила базга, невисоко дрвце-уљез које се башка-
рило у спаваћој, на југу. А тамо на оној страни где су 
се некад Источнику молила два тескобна прозорчића, 
на оном зараванку зараслом у пиревину и чичак, назирала 
су се два окрњена црепа, којима је ту лежати, уместо 
крстаче. Маховина закриваше њихов глинени стид. 
Њихово божје порекло. Чудно избељени и неслични 
својој природи, као да су се са неке друге планете 
одронили, у њиховој близини беласала су се три 
неједнака камена. 
 „Ха, ово су, болан, најдоњи!“, узвикнуо је други 
мушкарац, чељаде домаће својте, држећи у рукама онај 
осредње величине. Пришао је и странац, и загледао се 
у камен из доњег света. Пипаво га је дотакао, као да 
дира јежеву шишарку. 
 А она жена растворила је писмо и читала наглас, 
преводећи Французу, који је некуд одсутно гледао у 
расцвале багремове који само што не беху закорачили 
на ону узвисину. 
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 „Блиска рођака збега и сеобе, смрт, претекла је 
мога оца Радета да и по пети пут поднесе захтев за 
обнову куће. Скончао је у Бачкој, у Раткову, у дому 
једног добростивог Мађара. А баш данас су ме ови 
који су ме примили овде у Лепосавићу, поделивши са 
мном своје Божје давање, молили да им помогнем у 
прављењу барикада испред немачко-аустријских и  
мађарских припадника КФОР-а. Ваљда су рачунали на 
моје искуство. Иако сам срцем на њиховој страни, 
одбио сам тешка срца. Немам више снаге да нижем 
рану на рану. А баш одавде, из Рашке, моји су пре три 
века, бежећи од мрака који и данас овде смркава на 
Татарево око, на штапу понели своје негдашње презиме 
Богуновић, и побадали га у Старој Херцеговини, на 
Змијању, па у Далмацији и Лици, да би се примило ту 
где ви сада стојите. Шест пута је раскућавано то станиште. 
За време Пецијине буне, босанско-херцеговачког 1875-
1878, балканских ратова, Првог и Другог светског 
рата, и сада, у што се и сами можете уверити. Није му 
било суђено да мирно доживи старост и све оно што 
она собом доноси. Признајем, тешко је то разумети, 
вама који долазите са неовдашњих страна, то крвљење 
и крајинење, како би рекао песник из тих крајева Сима 
Милутиновић Сарајлија, за кога можда нисте чули. Као 
што видите, то је била мала, невелика кућа. Потлеушица. 
Бајта, какве се граде између ратова. Мора да осећате  
како вас њени зидови стишћу, а низак кров чучи  вам 
на темену, и нешто непознато вас гуши. А укућани би, 
(чујете ли њихове гласове, мора да их чујете, ја их 
увек чујем, само ухо своје треба приклонити ниже), 
расути по свету ко из продртог  џака, а и многи су на 
сигурном, под земљом, они би да вас нешто питају. 
Поставе многа питања, за која је сад већ, сигуран сам, 
касно. Прозорчићи, била су два, на страни оклен  је 
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Луна изгревала и јела, мало-помало, мој завичај, тескобно 
оивичавају видело. Сужавају поглед на два квадратића 
који гвиркају у шуму која је сад гушћа и мрачнија, 
него у време мога дечаштва кад сам, о дану Светог 
Георгија, ломио букове и грабове гране и забадао их у 
рамове врата и прозора. То је било светковање овог 
хришћанског копљоносца, и још више паганско празно-
вање пролећа, лишћара, белогорице. У мојој дечачкој 
машти кућу сам доживљавао као невесту која се 
венчава са Светим Ђорђем... 
 „Да читам даље, дугачко је..?“, упитала је жена 
која се, видело се, све више мучила са преводом појединих 
речи. 
 Странац је климнуо главом. 
 „..А на тој страни куда сте ушли, десетак 
корачаја испред прага, било је врелце. Бистар водени 
врутак обрастао у ракиту и шевар. Ви би можда рекли: 
локва. Барица. Сад се можда више и не види, јер га је 
шумица која се у гору захајдучила, закрила. На томе 
извору смо се, моје сестре и ја, јутром умивали и 
огледали. Другог зрцала нисмо имали. Око њега, на 
падинастој тратини, цвала је јагорчевина, висибаба, 
тратинчица, бела и плава љубичица. О Цветној недељи, 
претпостаљам да знате кад је тај празник, брали смо 
плаве љубице, потапали их у воду и умивали се да 
миришемо током целе године, и  будемо здрави и лепи 
као ово цвеће. У врелцу је живела жаба. У грму змија. 
Чуваркућа. Она је чувала нас. Ми  смо чували њу. А 
жаба и њено водено божанство, бдили су над свима. 
Заједно, на једном месту, на малом животном простору 
пребивали су њих двоје годинама. У земљи где се 
свако заједништво скупље плаћа него на неким другим 
местима. Не знам да ли да знате да се та држава у којој 
службујете некад давно, у прадавна времена, звала 
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Шумава. А село чије блато разносите на својој обући, 
назива се Градина. Многе су божје душе ту вековима  
ижицале... 
 Жена је напречац заћутала, мрштећи се, и нервозно 
гризући доњу усну, танку и бледу као црта кречом 
зарезана, јер није могла да нађе адекватан превод за 
последњу реч које није било у њеном новокомпонованом 
језику. Преслишавала се као лош ученик, у часу кад га 
је наставник ненадано прозвао.  Најзад се досетила да 
би јој можда одговарао појам „живеле“, и наставила:  
 „...ту вековима живеле. На јужној страни, иза 
тог багреника, живели су Јовићи. Замаклари. Пурари. 
Зонићи. На источној, иза Јовићевог кестеника, Марићи, 
неколико богаташких кућа. Па Јамари. Селаци. Вајагићи. 
Гаван до гавана. Босјак до босјака. И скроз горе, с обје 
стране градинског пута, све до места где је некада био 
аустроугарски Касар, бивше куће Владуша. Мудринића. 
Гакова. Па  чувених Летића, мајстора од сваког посла, 
и од неодречене речи као што је њихов потомак Бранко. 
Писац. И у врху, подно Грљавца, Ћуге, Ергарци, 
Миљатовићи, Пилиповићи... и заборавио сам који још. 
На западној страни Анушићи. Три танка дима. На 
северној Војновићи. Буре. И опет  Вајагићи...“  
 „Овај се баш расписао“, промрсила је бо-
јажљиво преводитељка.  
 „А ко је господин? Чиме се бави?“, упитао је 
Француз.  
 „Потписао се да је књижевник“.  
 „Пише?“ 
 „Да. Пјесник. А пише и приче, романе“. 
 Поета? Дивно! 
 Жена је изненађено погледала странца. Оно 
писмо у њеним рукама затреперио је као лист на 
ветру, кога није било ни за дечију вртешку од папира. 
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Сунчано, мајско подне  столовало је мирно на својој 
средишњој лествици. Стрпала је писмо, брже-боље, у 
торбу и отуд извадила књигу. Растворила ју је дрхтавим 
прстима на означеном месту, на пресавијеном углу 
странице чији реци беху подвучени хемијском оловком, и  
трепетљиком гласа узбудила ваздух: 
 „А хоћете ли да чујете шта је тај написао... 
хоћете ли ?“  – и већ је преводила:   
 „(...) Сутрадан ми Мојца донесе новине с написом 
о мени и фотографијом. Босанац – па онда се наводи 
моје име и презиме – преживео под необјашњивим 
околностима... 
 - Нисам  Босанац, кажем – То не постоји...(...)“ 
 „Јесте ли чули, молим вас?! Све је јасно да 
јасније  не може бити! И још је то преведено и на 
енглески!“, усплахирено је викала жена, машући 
књигом изнад главе, као да је горе претила некој сили. 
 Странац је ћутао, замишљен, јер није био 
сигуран да је баш све добро  разумео. Али  преводитељка 
се није дала збунити. Држала је већ другу књигу, и 
патетичним гласом, у коме је било ругања и ироније, 
читала, као да  се  с неким надвикује:  
 „(...)Моју  је  земљу прогутао азијски алигатор 
 На једном такмичењу у ждерству 
 У напуштеној војној бази 
 У ноћи  рогатог месеца...(...) 
 ----------------------------------- 
 Моју  је  дедовину купио  шверцер  хормонима 
 На лицитацији у једном малом  босанском  селу 
 Избрисаном са мапе гарежном гумицом 
 Простачки јефтино пазарио: 
 За напрстак свиле и лојани сапун  
 Он сад игра шпил са мојим књигама 
 Лукавим немкињама 
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 Пресеца свемир моје синтаксе 
 На тамно и светло 
 Тражи неналазиво 
 Моју  Градину 
 Грал њене укрштенице 
 Што се укрио у црну звезду језика 
 Место у коме сам се закњижевчио...“ 
 „Ето, шта се и  како овдје  пише“, загрцнула се 
жена. - „И ово је, извините, преведено на... француски!“ 
 „Ви сте се  баш припремили“, мирно је рекао 
представник UNHCR-a. Жена је прогутала замишљену 
пљувачку, дуго се борећи с њом као да је од тврдог 
предмета. Громуљица затомљених гласова, као грудвица 
кострети суво ју је загребала у грлу. Кашаљ је одао 
тежину њеног ћутања, мучнину њеног положаја, који 
је као камен притискао гласне жице.  
 „А како се зове та прва књига, и где се може 
набавити?“, упитао је странац. 
 Преводитељка га је један тренутак немо гледала, а 
онда невољно одговорила: 
 „То је његов роман Силазак Сина у сан. Ја сам 
га нашла у библиотеци. А објављен је у Бањалуци. 
Провјерила сам, нема више нигдје ни једног примјерка, 
хвала богу... Извините, нисам то мислила да кажем... 
Прича  се да је продат. Али се исто тако приповиједа 
да је напросто нестао, кад је издавача те књиге купио 
неки приватник“. 
 „Мислио сам на енглеско издање“, појаснио је 
Француз 
 „Оно је штампано у Београду. А има га, чула 
сам, и у кабинету предсједника Републике. И у команди 
KFOR- a, такође. И у свим амбасадама и конзулатима 
овдје. А доспјело је и у Конгресну библиотеку, у 
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Америци. Аутор га је дијелио на све стране, као 
летке. Бесплатно“. 
 Странац је нешто записивао у свешчицу 
тиркизне боје, с времена на време погледујући оне 
каменове и црепове, па грудве багремовог цвета. А 
онда  је одбројао десет, па петнаест корака од места 
где су закорачили на кућиште, разгрћући испред себе 
шибље и вињаге дивље лозе. Одлазио је и враћао се 
неколико пута, подешавајући дужину крока према 
некој својој  рачуници.   
 Жена и онај човек који је малочас храбро држао 
у рукама камичак из доњег света, и остао жив, 
зачуђено су га посматрали, не усуђујући се да ишта 
кажу. 
 „И-та-ко, круг-се за-тво-рио! Он је тамо гдје 
треба бити“, рекла  је гласно преводитељка, више за 
себе. На језику којега странац није разумио. Није се 
могло знати да ли је то прочитала из књиге која је била 
расклопљена у њеним рукама, или су то биле њене 
речи. 
 Недуго потом, сви су се ћутке запутили према 
аутомобилу. Носећи на длану цветну грудву, Француз  
је ишао иза њих, непрестано се осврћући на место на 
коме је пре неколико тренутака стајао.  
  
 



 144

  
 

MILOSAV \ALI] 
 
 

PTICA ZLOGODNICA 
 
 

 I pre nego {to je sunce posledwi zrak ba-
cilo preko bregova tro{ne zemqe u brdskim stranama 
izme|u Dubqa i Popine, u mrak {mugnu{e zmije, 
carevi mraka i o~aja, posle velike pripeke koja se 
danono}no vrtela na brdu, na kre~u i kamewu, kao 
prokletstvo. I dan kad minu, i no} kad po~e 
uti{ano da se pribli`ava, i krov crkveni {to se 
di`e iznad Popine, i to sve zajedno utrnu u letwe 
prozuklo sutowe, pa ve~er postade kao senka, kao 
ptica zlogodnica. Nikada sunce nije brzo ni 
zalazilo ovde, kao na pe~ewevcu, ono je bo`ji `ar 
pokazivalo narodu, da se kuka dok je `ivoga stvora 
ovde i nikad da se ne zna da li }e quta `ega odneti 
za sobom i sagoreti sve {to je posejano i izniklo 
ili }e posle we, qute kao vrcavo kamewe sa tocila 
vodeni~nih kamenova, zakresati gromovi sa oluji-
nom i odneti sav beri}et iznad dubqanskih strana 
i popinskih goleti, ulete}e zlosutni zmaj u mu-
wama i oblacima u Carine, pune vinograda i nara-
slih bresaka, uzdrma}e gromovi po Vrnujevi}ima, 
zakuka}e Bujakovac od te{kog grada. 
 I oti}i }e sve, pod |avoqom vatrom, s bo`jim 
blagoslovom. Poje{}e ala i vrana ono {to rodina 
i zemqa materica za~ne. Posle zakuka narod, i opet 
na Veliki petak pohrli u dubqansku crkvu, da se 
pomoli, i nek samo zacvile zvona iz ove znamenite 
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istorijske crkve, pa }e lak{e da im bude, i da pro-
bude nadu u novi dan koji }e ujutru sa Hristom da se 
rodi, i novi `ivot, i novi beri}et. 
 Budite umereni i skromni u jelu, pi}u i 
qubavi, uzvikivao je wihov sve{tenik Nenad u tim 
i u svim drugim vremenima kad bi se na{ao izme|u 
wih, Dubqana i Popinaca. Pomiwao je tada, i uvek 
pred vaskrsewe novoga godi{weg doba, proroka Mala-
hija i mu~enika Gordija, da se oni svete ovom i 
svakom drugom narodu za sve neumernosti ovoga 
sveta. 
 Qudi su po~eli da broje godine, spavaju}i 
pored otvorenih prozora, no}u, na svojim doksa-
tima, i mirisala hrastova {uma na `ir i trule`, na 
sve`e dahove zemqe, godine koje su im pro{le i 
koje }e da do|u. Ali ni{ta vi{e ne}e da donesu 
sobom te budu}e godine. Tamo u wihovim {umama, 
koje ~e`wivo miri{u no}u na {umske zveri, u ko-
jima leti uzbiraju crni slez za ~aj protiv ka{qa, 
krajnika i de~jih bogiwa, urlaju vukovi ponekad, a 
pod wihovim ukom mirno spava hajdu~ka trava i 
{taveq koji no}u zamiri{u kao tamwan iz Iz-
mirne. 
 Tu, u {umama, rastu trave koje leti beru, ~uvaju, 
su{e ih i stavqaju za gredama pod vajatima - ruzmarin, 
pelin, ren, pirevina, nana, metvica, kowski bosiqak, 
`u}anik, zova, bela rada, kaduqa, arnika, vewa, i 
drugo dragoceno biqe koje preko zime travari nose 
od ku}e do ku}e i le~e sve bolesti koje se javqaju u 
ovim krajevima. 
 Kad uve~e koko{ke ranije le`u oni o~ekuju 
lepo vreme, i radosno spavaju, ili uve~e obi~no mnogo 
kre{te vrane, i kada slepi mi{evi lete, i kada su 
ovce uve~e nesta{ne i vesele. Nenad je voleo da u~i 
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narod sre}i i dobroti, da vlada qubav me|u qudima, a 
uve~e iza|e iza Zaravni: slu{a kako petli u ve~e i 
no}u pevaju, a koko{i sa kqunom i sa noktima 
ra{~e{avaju, kvo~ke s pili}ima be`e u svoja gnezda, 
patke, guske i druge vodene ptice sa urnebesnim ga-
kawem se kupaju u Popinskoj reci, i u vodu se gwuraju, 
vrapci se igraju na putu po pra{ini, vrane na 
drve}u se biju krilima, pa im perje leti pod oblake, 
laste nad vodom i nad zemqom nisko lete, krilima 
lepetaju}i vodu i zemqu dova}aju, a i sam je Nenad u 
telu svome slabost ose}ao, i bolove u svojim udovima, 
kao da se sprema neka grmqavina, ne u vazduhu no u 
wegovom telu. 
 Nenad je sve ~e{}e po~eo da izlazi iz ku}e, 
u ve~erima kad zvezde bqe{tavo sijaju nad gorom, 
dok iza wegovih le|a prekrivenim tankom manti-
jom vosto~ni vetar po~iwe da duva sve ja~e, kao da 
}e ujutru, dok popinski i dubqanski kamenoresci 
jo{ spavaju tvrdim snovima, ovaj vetar sve zbrisati 
sa lica zemqe. Vetar no}u prestaje, a ujutru donosi 
suvo i ledeno vreme. Onda zaviori, pa raznosi si-
tan pesak, travu, seno i pra{inu, pa kad Nenad po-
misli na wih, odmah mu se o~i napuni{e suzama. A 
Nenad sve{tenik, naho~e u ovim krajevima, samo 
othuknu prema vetru i {umi, i namah se seti svoje 
majke, Ruskiwe poreklom, iz Ukrajune, koja ga je 
ovde donela i tu se nastanila, pod turskim, ruskim 
i serpskim be`anijama, zavijena u crnu maramu koja 
je u Nenadovim se}awima uvek nosila za mu`em 
Stepanom, koji je poginuo u boju sa Turcima, a 
imala je nekako crnpurasto, izboreno i namrgo|eno, 
azijatsko lice, koje Nenad nije voleo jer ga je 
podse}alo na wegove pretke Ukrajince. 
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 Ona, Natalija, ili Natu{ka, kako je ponekad 
sama sebi tepala, volela je da ovde, po nastaweniju 
u velelepnoj i woj uvek dragoj Serbiji, vozdigne 
svoj dom i da jedinog sina Nenada, koga je u prega~ama 
donela preko rovova, pod kur{umima i sabqama, 
uzmogne da izu~i za sve{tenika, i da poje ko sam 
Bog, a ona da slu{a, da u`iva u nebeskim pesmama, 
da, ~eznu}i za svojom plamte}om zvezdom koja smrt 
prikazuje, jednog dana se vo ve~no naseqenije voznese 
put nebeski i sjedini sa svojim Stepanom, za kojim 
je jako ~eznula i koji je ne retko prizivao no}u, da 
do|e iza {ume, posle ki{e ili u suton... Ona je ne-
kad govorila Nenadu, a sada, dok sve spava kao zak-
lano, u ovoj pustahijskoj dubqanskoj no}i, kad hu~u 
sove, on se prise}a: ,,Da poje{ pesmu svem ote~estvu, 
da se iskupquje{, da nas spasava{, pojavi}edu se 
mnogi zlo~esti qudi i razbojnici, a narod odstupi}e 
od svoje ~asti i pravoslavqa. Beda i u`as more-
plovcima, mete` i nepokornost me|u vojskom, put-
ovawa careva. Pojavi}e se novi carevi koji }e silom 
druge dr`ave otimati. [teta i teret veliki k 
narodu od strane vladateqa, muke i strasti minis-
tera i zapovednika bi}e skorbi nepoverewa i nikak-
vog blagopolu~ija me|u qudima." 
 A sutra }e ve} zorom tu|inski vojnici da 
nagrnu na dubqanski majdan ,,Bu~nicu", da zaplene 
sav kamen i da otpreme za Grac i Linc. Sta}u na 
okno, posred vrata, kao orao, i viknu}u: ,,Nazad, 
soldati!" A ispod mantije }u da izvu~em o~evu, 
Stepanovu, pu{ku - ko }e se toga setiti? - koju mi 
je majka sa~uvala, pa }u da ih uzmem na ni{an, jed-
nog po jednog, onako pospane, bunovne i zbuwene, i 
pobi}u ih sve, kao vrapce. Zagrme}e moja pu{ka, 
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o~eva garavu{a, pa }e dubqanske {ume da odjelnu 
kao nikad dosad. 
 Pa utonu opet u maj~ino govorewe pri jednoj 
jesewoj vatri, kad su pekli kukuruz: ,,Mnogi prilep~ivi 
bolesti koje }edu se pojaviti kao {to su bogiwe i 
u{trb u stoki i smrt qudima. Jedan car i wegov 
prijateq bi}edu sa velikim mislima optere}eni a i 
sa brigom, a podanici sa velikom `alo{}u i rukom od 
vladateqa i pro~e gospode bi}e optere}eni. Jedan 
vladateq ima}e mnogo skorbi i kao da }e sa smr}u 
okon~ati vojnu. Bi}e veliki bojeva vojni~ki zbog ~ega 
}e i narod biti u velikom teretu, {teti i slutwi, 
trgovina slabog uspeha i nesre}a jednog cara." 
 Da li je hteo jo{ da slu{a vetar ili wu, wen 
dragi ugasli glas, koji je nadolazio, kao slutwa: 
,,Bi}e bolesti i zemqotresa, bitke i ubistva, mnoge 
nepravde, i te{ke danke; bezakowa od strane 
vladateqa s pro}u podanika, bune produ`avaju}e se, 
velike prepirke me|u sopstvenom bra}om i prijateqima. 
Opusto{enije jednog predela. Pa kao {to }e mnogi 
opaki i zlonaravni qudi biti u velikim dostoinstvama, 
koje }e biti najve}a kuga narodu i podanicima." 
 A {ta ako su sve te wene slutwe poruke moga 
puta i moje uloge vo|e koju sam prihvatio me|u 
ovim dobronamernim br|anima koji mi beskrajno, 
do krvi veruju? Da li }e to ovaj predeo biti 
opusto{en? Da li }e moje glava da naraste do 
krvavih zvezda? Gukni, o`ivi, mrtva Natalijo: ,,Mnogi 
lopova bi}e i razbojnika po putovima. Bitke i oti-
mawa od bogati qudi. Znatnim qudima predstoje 
smrti, k vosti~nim stranama bi}e velike bitke i 
ubistva, pojavi}edu se mnogi razbojnici i lopovi tako, 
da pogotovu svi glavni putovi bi}e opasni, koje }e 
putnicima mnogo putove otego}avati. Razorenije i 
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opusto{enije jednog malog carstva i drugih gradova, a 
mesta i {tete grdne qudima, uobi~ajene prevare me|u 
qudima i prostim narodom, padawe onih koji budu 
gledali da obore druge, i koji kopa jamu drugom sam }e 
u wu pasti," 
 Da li }e{ da gleda{ sutra na{u smrt i na{u 
pobunu? Da li sve ovo nama, Dubqanima, krvavu 
pusto{ sluti{? Budi nam u pomo}i, sa svojom 
sve}om me|u nedrima i raspuklim grudima {to ti 
zamqom rasta~e maj~ino mleko. A {ta, opet, ka`e{, 
zemqana moja vernice: ,,Bi}e pomora maloj deci, 
smutwe me|u voinstva i nesuglasice, narodne bune i 
izbavqenije od mu~ewa jednog velikog naroda. Postav-
lenije jednog novog cara i uni~to`ewe mnogi up-
travitelstva, koji carstva i oblasti silom oti-
maju. Bi}e malo blago~astija me|u hristijanima. De-
mokrat prime}ava da }e biti mnogo boeca i ubistva. 
Carevi i vladateqi ote`~a}edu podanike sa velikim 
dankom, i mnogim drugim nepravdama. Umno`i}e se i 
vozvisiti mnogi ubito~ni qudi. Me|u narodom bi}e 
malo poverewa i straopo~itawa. A onda }e se po-
javiti skakavci." 
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SRBA IGWATOVI] 
 
 

SVETA BOGORODICA U DOWOJ KAMENICI 

za @ivojina Andreji}a 
 

 
Kod Bogorodice na dva stolpa 
onaj po{av{i za Pirot ili Sredec 
susre}e karavan 
pohitao za Negotin i Vidin. 
Uz Timok, i niz Timok. 
Uz Moravu - niz Moravu. 
Tako se hoda po zemqici 
dok oblaci plove po nebu. 
Samo Majka Bo`ija vekovima ne `uri 
iski}ena te`a~kim darovima: 
na vratnici venac od cve}a, 
na pragu gro`|e i zrele jabuke. 
Unutra, na zidovima, 
me|u gr~kim pismenima, 
~ita se, od milo{te spletena, 
poneka na{a stara re~. 
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TIODOR ROSI] 

 
IZVE[TAJ SPECIJALISTE 

 
Мој пријатељ 
Јован И, 
песник и лекар, 
кад сам му показао 
извештај специјалисте, 
обавестио ме је 
да имам емфизем плућа. 
 
Од исте бољке болују, 
рекао је, 
саксофонисти, тромбонисти, 
дувачи стакла, хронични пушачи. 
Од какве бољке болују, 
упитао сам, 
они 
што с говорнице мере 
моју и твоју душу? 
 
Био је 27. октобар,  
Сајам књига  
и падала је киша.  
Укинули су ми цигарете,  
забранили улазак у кафане,  
увели поподневни сан. 
 
Био је ружан дан  
кад сам с клинике 
свратио у бифе,  
да одагнам сан. 
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Спава мој народ, довољно је, 
рекао сам, 
и ушао да испијем пиће, 
гутам дим, 
смејем се киши. 
Око моје – 
рекао сам Миленици, 
другарици мојориз "Славије", 
ја сам тромбониста, саксофониста, 
трубач, дувач стакла – 
укинули су ми тебе. 
 
Сећаш ли се 
оних белих јутара 
и возова који су 
одлазили на север, 
рекла је? 
Рођен си у знаку близанаца, 
ваздушни си знак, 
и нормално је да се ваздух 
настани у твојим плућима. 
 
Био је ружан дан 
кад ме је моја Миленица узела за руку 
и повела ка „Славији", 
у собу на седмом спрату, 
да чекамо дан када ћемо  
ми: трубачи, дувачи стакла,  
саксофонисти, тромбонисти,  
ми Миленице,  
онима с говорнице  
да меримо душу 
 
1986. 
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СОПОЋАНСКА ЗВОНА 
 
Кад црна зима неслоге  
и братске зависти,  
с Турцима удари на Србију,  
игуман Сопоћана закопа  
златна сопоћанска звона.  
Боље под земљом  
да звоне мртвим ратницима,  
него да их Турци претопе  
и султаније, у кафезима, 
из њих једу дунавску кечигу  
и урме из Египта. 
 
Звонила су 
златна сопоћанска звона, 
на причест Кнежевој војсци, 
а онда их, од Косова до данас, 
више нико не чу. 
Крв с одсечене Кнежеве главе 
паде на њих, 
а не огласише се 
ни кад их пошкропи 
крв Вождова преко крви Кнежеве. 
 
Кад би се нашао ко,  
да братску руку 
врати у корице, 
изнад Србије, с Истока, 
уместо сунца, 
засјала би Кнежева глава, 
а у рују, на Западу, 
зашла Вождова. 
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Кад би се нашао ко, 
да живом водом душе, 
састави главе с телима 
Вождову и Кнежеву; 
кад би се нашао кум, 
да опрости куму, 
што га је убио – 
изронила би 
златна сопоћанска звона 
и позвала нас, 
на јутарње умивање; 
да вратимо братску руку, 
у корице мача 
и одагнамо 
црну зиму неслоге. 
 
10. јун 1997. 
 
 



 155

 
 

SRBA \OR\EVI] 
 
 

POZDRAV PRIJATEQU 

 
Ako si mrtav  
A znam da jesi 
Bio sam kraj tebe kada si umirao, 
Zatvorio ti blage o~i 
One su me poslu{ale, znale su 
Da prijateqa treba poslu{ati 
I tvoje ruke su me poslu{ale 
Kada sam ih skrstio preko tvojih grudi. 
Sada te molim 
Ako ti je ve} du{a tamo gore 
Ne budi tu`an 
Kad smo ve} mi tu`ni 
I ne orkrivquj nikoga 
Za na{u nespretnost 
Koju smo ~inili 
Dok smo se od tebe 
Opra{tali. 
Uzgred znaj 
Zakasnio si da nam saop{ti{ 
Mnoge druge stvari kao i to 
[ta da ispi{emo na spomeniku 
Tako da sada pognute glave 
Stojimo pored ove glatke 
Mermerne plo~e 
I u sebi psujemo  
Ovako nemilosrdan  
@ivot! 
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PROPLANCI 

 
Wihova zelene boja 
Samo pti~ijem govoru 
Dozvoqava ulazak 
U svetili{te divote 
Tu nema pretakawa godi{wih doba 
Ve} samo te~e zlatasto bogatstvo zelenog 
U neme o~i besmrtnog neba 
Vra}aju}i se ponovo kao 
Beskona~na divota uzvi{enih ose}awa 
 
Proplancima nisu potrebne nikakve 
metafore 
Praslike 
Sve dok istrajavaju 
U jednoj zelenoj ta~ki 
U kojoj kriju svoj uzbudqivi lik 
 
I kada budu do{li drugi qudi 
Druga vremena 
Druga~iji govor 
Koji ne}e krasiti 
Ni jezik ni zube pesmi 
Proplanci }e lepotom 
Svog nemu{tog jezika 
I daqe strastveno uzbu|ivati 
Zemqu i nebo. 
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GLAVA 

 
 
Fijuknu se~ivo 
Sa ramena 
Spade glava 
 
Xelat strogo 
Gleda 
Gde se otkotrqa 
 
Glavu 
Nezaiteresovano 
Prati 
Zelena trava 
Miluju}i je 
Svojom bojom 
 
Nebo je pitalo 
[ta sada Bog radi 
 
Vetar se pravio lud 
Staviv{i ruke u xepove 
Kro{wi 
Okolnog drve}a 
 
Jedino je masa na trgu 
Urlala od zadovoqstva 
I svako bi da je dodirne 
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MILISAV SAVI] 
 
 

O KRATKOJ PRI^I, KRATKO 
 

1. Кратка прича је чедо богиње сажетости. Сан јој 
је да се сведе на једну једину реченицу, чак реч, 
у крајњем случају на слог, на слово, на интер-
пункцијски знак. 

2. Неко ће рећи, чедо богиње сажетости је афоризам. 
Не, јер мати афоризму јесте богиња мудрости. 
Кратка прича ништа не тврди и не доказује, 
мудрост јој је у томе што јој до никакве мудрости 
није стало. Воли убојите коментаре на коментаре 
већ написаног и ненаписаног. 

3. Кратка прича лети на крилима лакоће.  
4. Везник И врло је важан за тај лепршав лет 

приче. У значењу И шта онда, И шта је после 
било, И како се завршило. Прича тај везник обично 
не поседује, прави власник му је читалац. 

5. Кратка прича обара с ногу завршетком, као 
нокдауном, како тврди Мика Пантић, и сам 
мајстор-приповедач. Остаје се без даха, и не 
може се доћи себи ни после одбројавања до 
десет.  

6. Тај завршни ударац легитимише се и најављује 
почетком. Који обично бива варка. Јер почетак 
кратке приче никад не најављује какав ће бити 
завршетак. 
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7. Кратка прича не воли мирне воде већ брзаке 
који се обрушавају у водопаде. 

8. Недореченост јој је сестра. Три тачке, било 
видљиве било невидљиве, најчешћи је интер-
пункцијски знак кратке приче. Ако не три тачке, 
онда свака белина. Белина између речи, белина 
између параграфа, белина маргина. Читати кратку 
причу значи дописивати је. Ауторство приче 
подједнако припада и писцу и читаоцу. 

9. Кратка прича је колекционар крхотина, фрагме-
ната... Свет је, по краткој причи, у сталном 
распадању. И на причи је да прикупља остатке 
разбијених крчага, ваза, статуа и свега другог 
што представљало или могло представљати тај 
свет. Али није јој циљ да од фрагмената било 
шта реконструише. Није јој циљ да од тренутака 
прави вечност. Менаде нису покупиле и 
сахраниле Орфејеве растргнуне делове, они су, 
разбацани, наставили да певају. 

10. Кратка прича воли речице, и видљиве и не-
видљиве, попут „ммм“, „хм“, аха“, „их“, „ај“, 
које су саставни део нараторског гласа, поузданог 
или непоузданог, свеједно. Те речице су ту да 
сумњају у причу, да је иронизују, да је комента-
ришу, да је оспоравају... Оне често нису ништа 
друго него цоктање или мљаскање, као приликом 
испијања доброг вина. 

11. Кратку причу треба и писати и трошити у 
малим количинама. Инфлација је претвара од 
пробране посластице у сплачине. 
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DRAGUTIN MINI] KARLO 

 
KAKO JE OTAC POPU[IO ZAHVALNICE 

 
 Није да нисмо били поносни на оца, који је био 
истакнути друштвени радник и писац, али мало нам је 
сметало што то никако није умео да уновчи. Путовао 
је по земљи на отварања културних институција, на 
књижевне вечери, на разна жирирања, и отуд увек 
доносио некакве захвалнице. Неке су, додуше, биле на 
скупоценом папиру, а неке, богами, и у кожној футроли, 
али пара није било. Јесте да је било вести по новинама, 
али мала вајда од тога. 
 Отац је био јако поносан на те захвалнице, па 
је, у почетку, неке чак и рамио и вешао по дневној соби. 
Мајка се није љутила, него је поносно показивала 
комшиницама. Све до тренутка кад смо једног месеца 
остали без пребијене паре од његове скромне плате. Мајка 
је одједном побеснела, поскидала урамљене захвалнице и 
у те рамове сложила неке породичне фотографије. Тек 
да рамови не зврје празни. Очеве захвалнице је ставила у 
један велики и стари кофер, наложивши оцу да их ту 
слаже одсад, јер „не вреде ни гроша“. Отац је хтео 
нешто да каже, али је ућутао и све остале захвалнице 
пажљиво ставио у онај кофер. 
 - Па, добро, ћале, има ли неке кинте од тих 
твојих наступа? - питао сам га једном онако уличарски. 
 Отац се мало намрштио : 
 - Није, сине, све у парама - рекао је некако тужно, 
као да и сам не верује у то. 
 - Онда, у чему је њихова вредност?- питао сам 
даље. 
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 - Тек ће се видети њихова вредност. Друштвена 
– одговорио је отац. 
 Мајка је била још суровија: 
 - Вуку те по књижевним вечерима и сличним 
глупостима, не дају ти паре за изгубљено време, чак те 
и људски не нахране, него добијеш нека јефтина пецива 
и киселу воду. А други имају масне хонораре и путне 
трошкове, уместо тих хартијетина. 
 - Нека, нека, видећете ви вредност тих хартијетина, 
како кажете – мало се брецнуо отац. 
 А онда је дошла очева пензија. Мања и од мале 
плате. У кући је порасла тензија. Мајка је једном у 
очајању повикала на оца: 
 - Па, где ти је та вредност од свих оних захвалница? 
Дај уновчи то, макар да не умремо од глади. 
 Отац се прво снуждио, а онда је ђипио, дохватио 
онај кофер и истрчао на улицу, добацивши нам: 
 - Видећете ви шта ово вреди. 
 Није га било дуго, све до сумрака. А онда се 
појавио без кофера. У њему се пробудио онај стари 
сатиричар, онако у очајању: 
 - Е. Ипак је ово вредело нешто. 
 Мајка и ја смо скочили, очекујући свежањ пара, 
иако у то чудо никада нисмо веровали. 
 - Све сам продао, чак и онај стари кофер- рекао 
је тријумфално отац.  
 - Коме, за колико? – мајка и ја смо рекли у исти 
мах. 
 - Један црнпурасти господин са коњском запрегом 
усред велеграда откупио ми је све ђутуре. Питате се за 
колико, па од тих пара сам могао да купим ову 
паклицу цигарета. Мало ли је у данашње време - рекао 
је отац мало шеретски и са уживањем запалио „марлборо“. 
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MI]O CVIJETI] 
 
 
ВОДОСТАЈ РЕКА 
 
У другом,  сасвим удаљеном граду, 
Волео сам, тачно у пет до дванест, 
Да слушам вести о водостају река; 
Глас који са Радио Београда преноси, 
О актуелно стање и мерне величине. 
 
Бејаше у томе равном, женском гласу, 
Неког посебног мира и спокојства, 
Као да све наше реке мирно теку 
И на своме телу носе златни песак. 
 
Понекад би ми се тако учинило 
Као да се сами бескрај оглашава: 
Замишљао сам себе на таласима 
Великих вода, пловим кроз земље 
И градове, у далеко и непознато. 
 
Када би и данима лиле јаке кише 
Или се отапали велики снегови, 
Па изненада надошле велике воде, 
Запретиле опасности од поплава, 
Без узбуђења радио глас јавља, 
Као да сасвим мирно теку воде; 
Знао сам и за твоју на обали кућу, 
Стрепео да твоје не однесу дворе. 
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И сада понекад укључим исту станицу, 
Да саслушам извештај о водостају река, 
У другом радио термину, у дванест и пет, 
Далеко од Саве, Дунава и других вода; 
Као да онај исти, давни женски глас јавља, 
Да теку сасвим мирне или надошле реке. 
 
У чекаоници, као на пролазној станици, 
Где нисам, сасвим, спокојан ни свој,  
Како пожелим да сам на пустој обали, 
Да гледам како теку пловне реке, 
Пратим шта доносе и односе воде. 
 
2007. 
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BO[KO RU\IN^ANIN 
 
 

PILORAN 
 
1 
 
pile 
novoborci 
garvane 
povesti 
sinovite vuke 
ledene savesti 
 
samohrane 
majke 
raspetih grobova 
vezle 
pesmodarke 
crnih rodoslova 
 
bolna im se 
du{a 
kameno 
preliva 
u `alnu sudbinu 
`alnijeg prediva 
 
 
 
2 
 
lu~ono{e 
bolah 
~emer ve~e 
snuju 
nerodim poqima 
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bude}i oluju 
i umilnim 
`arom 
ni~e 
grobno `ito 
da nahrani tamom 
vreme nezasito 
 
gluvi 
pelikani 
opkolili grobe 
svevi{wim 
slutwama 
da im sne orobe 
 
 
 
3 
 
smrtuju 
biqari 
otvaraju dveri 
zanosnih 
jarina 
grobne neizmeri 
 
a brizgaju 
lanci 
prao~inskih muka 
niz bri`ne 
vekote 
gorkih medenluka 
 
u `iznom 
`rtvilu 
sudbenica pije 
otrovne 
vodice 
rane a`dahije 
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TRAJU, TRAJU LEPI DANI 

 
 

 Da su doga|awa u Bawi privla~ila pa`wu i 
gra|anstva diqem na{e nam Srbijice, a neskromni 
ka`u, i {ire, moglo se videti po izve{tavawu Poli-
tike, naj~itanijeg srpskog lista, kome se verovalo 
uglavnom. Ako bi ko od me{tana propustio {to 
va`no, mogao se izvestiti o tome u sutra{wem iz-
dawu Politike. Posete, gostovawa, izbori lepotica, 
kra|a i prekra|a devojaka, otvarawe sezona pu{tawem 
u probu novih kada sa toplom bawskom vodom, sve 
se fino dalo na}i u dnevnim vestima nare~enih 
novina. 
 Madam Klodin volela je prelistati Poli-
tiku ne samo radi bawskih vesti, no i zarad 
prestoni~kih de{avawa od kojih je odvojena bila, 
sa neizvesnim povratkom. U Bawi, bila je od onih 
koji nisu morali ni nositi ni raznositi, ni me-
siti, ni me{eno slu`iti, ni tegliti, ni tu|e pe-
glati. Po koji ~as francuskog, po koja bele{ka i 
pred sobom vremena i mogu}nosti za pra}ewe 
bawskog mete`a, da ~esto ni vreme nije mogla lako 
savladati. Kad neko od zna~ajnih persona udostoji 
svojim prisustvom le~ili{te zbog koje~ega {to 
fali, izmi{qenog ili stvarnog, prosto se oseti 
`ivost o~itavana u pripremama, u i{~ekivawu, u 
nadmetawu da se visokom gostu ugodi. 
 Klodin je, sede}i sa Mihajlom u parku is-
pred vile ,,Savka" bila svedok uzrujanosti, ne samo 
osobqa vile nego i upravnika Bawe gospodina 
Petkovi}a i komesara gospodina To{i}a pred 
dolazak predsednika Vlade generala Petra @ivkovi}a. 
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Vila ,,Savka" odabrana je jer se nalazila usred 
parka blizu kupatila i tople mineralne vode. Mi-
hajlo je dopustio sebi da uputi primedbu samo za 
Klodinine u{i: 
 - Mogao je na{ predsednik imati vi{e ob-
zira i ostaviti Uskrs porodicama da ga provedu uz 
doma}ine. Ovako se ovi jadni ~inovnici i posluga 
satiru klawaju}i se do zemqice crne u `eqi da mu 
ugode. No, predsednici se ne osvr}u na svoje pot~i-
wene. A ovi, iskazuju nemerqivu zahvalnost {to im 
se pru`ala prilika da budu od koristi vlasti. 
 Vlast je vlast i uvek se znalo po onoj narod-
noj, ko kosi, ko vodu nosi. Baw~anima se uve}avao 
promet pri svakoj krupnoj poseti. Svet je dolazio 
sa svih strana da ba{ tad provede praznike i da se 
le~i svoje radoznalosti, uz {to bli`e prila`ewe 
va`nom gostu. A kad je sveta, tu je i punih pan-
siona, i ku}ne radinosti, i kafana i uli~nih 
tezgi koje se brzo rasprodaju. Ne, nisu se Baw~ani 
`alili na posete velikodostojnika. 
 Klodin je iz Politike saznala da gospodin 
@ivkovi} planira za prvi Uskrs ve}i izlet za 
Kaleni} i Kru{evac napraviti. Nije bila ve{ta 
da smisli kako bi se koloni nezvana prikqu~ila 
iako je bila `eqna da poseti oba sredi{ta srpske 
istorije i duhovnog daha. Mihajlo ju je za tren osta-
vio na klupi bawskog paviqona, ispod ,,Savke", i 
oti{ao unutra da ne{to oposli, re~e. Vra}a se 
ne{to kasnije, uzima ruku mlade madam. Qubi joj 
prst po prst, ne haju}i za poglede i sa{aptavawa. 
 - Suta idemo, za Kaleni}. Bi}e{ predstavqena 
kao mlada Francuskiwa, profesorica kwi`evnosti, 
koja je ludo zavolela Bawu i u woj ostala, koja voli 
srpsku istoriju i `eli da pi{e o woj. Sede}e{ u 
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kolima sa gospo|om upravnikovicom i sa mnom, 
naravno. 
 - Ali kako si uspeo, Mihajlo mili? 
 - Tako {to sam i drugima mio, i {to je 
predsedni~kom obezbe|ewu novac jo{ miliji, a i 
francuske gospo|ice, lude za na{om zemqom, pred-
sedniku su najmilije. Dakle, sutra idemo. 
 Morala se ~uditi i odati priznawe wegovoj 
spretnosti kojom neke prakti~ne stari re{ava u 
svoju korist. Sve ~e{}e je zbuwuje pomisao da bi 
bez wega bila poluizgubqena. [to joj nije laskalo. 
I nije htela da mu prizna, nikako. Nije htela da da 
va`nost toj bezna~ajnoj (~uj, bezna~ajnoj) okolnosti 
vi{e nego {to zaslu`uje. 
 Nije se draga Mihajlova ujutru razvla~ila 
kao kakva lewivica, celi dan do podne, ne znaju}i 
{ta }e sa sobom, nego se pripremala da zablista. 
Doterana, skupqene kose, malom francuskom beret-
kom malo nagnutom, otkrivena vrata diskretnog de-
koltea po kojem je {al od modre ~ipke dosezao samo 
do polovine. Mihajlo, doteran kao za svadbeno 
slikawe, ~inilo se da je si{ao sa nekog modnog 
francuskog `urnala. Klodin ga je gledala, on je 
gledao wu. Ako su to bili pogledi a ne `iva vatra 
dva podrhtavaju}a tela. Mora}e se primiriti ako 
ne `ele da ih gospa koju su od mu`a odvojili, da bi 
se vozila sa wima, ne odmerava neprijateqski, a 
bo'me i ne opomene. Dosta je {to ih je pitala u kom 
svojstvu putuju. Mihajlo, ubedqivo: 
 - Kao verenici, pozvani od gospodina pred-
sednika da mu pravimo dru{tvo. 
 Klodin je pri{apnula: 
 - [ta to zna~i? 
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 - Wima privid ispravnosti dvoje zalutalih 
koji sede uz va`ne i ~asne gra|ane. Nama, ne mogu 
ni u snu da zamisle koliko vi{e zna~i. 
 Wena ruka se nije pomerila sa wegove mi-
{ice dok ne stigo{e. 
 U ugodnoj vo`wi kroz {qivike, borje i 
hrastove, i dokone izlive u~tivosti koji ni{ta ne 
zna~e, do{lo se do tvorevine dvoranina despota Ste-
fana, bogougodnog Bogdana, skrovitog Kaleni}a. Ko-
nak, zapaqen po~etkom veka, obnovqen je, a prido{li 
su se mogli pona{ati u skladu sa svojom znati`eqom, 
ne remete}i pritom manastirska pravila. Gospodin 
predsednik sa svitom, pozdravqa se, obilazi posed, 
ulazi u manastir u kome su obavi kratka molitva i 
paqewe sve}a. Gospoda odlaze na doksat konaka da 
se okrepe. 
 Klodin slu{a ti{inu i broji na freskama 
vojnike nebeske vojske, koji su u stavu mirno, pri-
brano, kao da o~ekuju odlu~uju}i boj. Svadba u Kani 
op~iwava je. Hristos i Bogorodica, mladi par, 
kum, mladi}i koji poslu`uju. Jo{ vidi dvojicu 
starijih qudi. Mladenci privla~e svu wenu pa`wu 
ritualom kojim su izme{ana dva vremena, ne-
hri{}ansko i hri{}ansko. Glave mladenaca prik-
lowene su jedna uz drugu. Wena ruka pru`ena je po 
bogato izvezenom stolwaku. On vrhom no`a ubada 
nevestu u prst. Krv pome{anu sa vinom probaju iz 
iste ~a{e. ^udesna prepletenost narodnog mita i 
biblijske pri~e, vino i krv, telo i du{a, sjediwe-
nost u otmenosti }utwe. Klodin, zaneseno, unazad 
se povla~i iz unutra{wosti svetih odaja, i ~ini 
ne{to {to dugo nije. Krsti se i dopu{ta Mihajlu 
da joj obri{e suzu izdajnicu sa vrha jagodica. 



 170

 Mihajlo, iza we, meri vreme. Odmerava wu, 
pa svadbu u Kani, pa opet wu, svu nepribranu. Ne 
dav{i joj da se pribere, vodi je izvan u`eg ma-
nastirskog atara, iznad manastira, u tamni gaj pod 
kojim snivaju u grobovima bo`je sluge. Klodin je 
uzbudila Svadba u Kani. Mihajla je izbezumila 
wena suza na rumenom joj licu. Ona ne misli da je 
mesto neprimereno radwi koja sledi. On bi to i u 
hladu crkve da su sami, i da nije gaja pod nebesima 
bilo. Samo su ptice prhnule navi{e, i vrhovi 
hrastova i bresja oglasili {umor, i mo`da, neki 
gu{ter spasao sebe zle sudbine. Drugi nisu osetili 
talasawe zemqe, bili su ~vrsto na woj. Trava se gi-
bala, i trsila, i u zemqu zbijala. Kad su, ~ini im 
se, sva zvona zazvonila, u wih se upleo Klodinin 
cik i Mihajlova grlata nedefinisana vokalno so-
nantna kombinacija. 
 Ako je nevidqiv Bog bio prisutan, nije 
mogao zameriti. Mogao se sme{iti. Toliko radosti 
oko svetog mesta mo`e, ka`u, samo po Wegovoj voqi 
da se zadesi. Dvoje zgu`vanih na zelenoj travi is-
pravilo je svoje ode`de, osmehnuto, bez pomisli o 
grehu. Jer, ne ~ita li se: Bog se qubav zove. Pov-
ratak je bio tih, i blag. Mogli su ih voziti u 
Kru{evac, mogli su ih vratiti u Bawu. Mogao je 
gospodin @ivkovi} prosloviti nekoliko finih 
fraza sa Klodin, na francuskom. Mogla je wihova 
suseda sumwi~avo vrteti glavom zbog slamki koje je 
uo~ila u Klodininoj kosi. Svejedno {to je moglo. 
[to se Klodin ti~e, trebalo je samo da u vo`wi 
ose}a Mihajlovu ruku preko ramena, da promi~u 
kroz sela ispod lebde}e svetlosti nebesa, i }uti. 
 

Gordana Vlahovi}  
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MIROSLAV CERA MIHAILOVI] 
 
 
И ОВОЛИКО ЈЕ ДОСТА 
 
у време кад су се 
онако како једино ваља 
песме још увек писале 
пазило се да те не ухвате 
они што пречицом шаљу у бајбукану 
тек да је малчице омиришеш 
да се пресабереш  
разуме се за твоје добро 
 
морало се баш довијати 
увежбавало се читање између редова 
неговало задовољство одгонетања 
 
данас на срећу 
све је у знаку белосветске демократије 
ужива се у издашној њеној благодети 
будне органе безбедности 
замениле су елитне јединице партија 
специјалци невладиног сектора 
снајперисти истраживачког новинарства 
независног наравно 
 
толико је све усавршено 
да се о апсурда и то показало сувишним 
електронски надзор је чудо 
боље рећи чудо над чудима 
картицом сами себе откуцавамо 
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на банкомату у градском превозу 
за рачунаром у сопственој кући 
Бог ће знати којекуда 
 
никоме више на памет не пада 
себи да компликује живот 
да се заноси поезијом 
од нас је и оволико доста 
ни то се није очекивало 
  
нове су генерације нове поетике 
кога још занима традиционално  
давно превазиђено песништво 
на сцени је живот  
чисти перформанс 
модерна су времена 
модерно се упражњава песничење 
  
решиш ли да се латиш оловке 
не претеруј не подривај глобалну идеју 
не показуј слабост пред искушењем 
то се од тебе не очекује 
ваљда толико знаш 
за толико си паметан 
не чачкај 
за твоје добро 
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СКРИВАЊЕ ПАМЕТИ 
 
паметно је говорио Броз 
легенда над легендама 
када би после више деценија паузе 
посећивао неке крајеве почивше нам домаје 
 
након што би истакао очигледан напредак 
у сваком баш сваком погледу 
не штедећи хвале за домаћине 
не би пропустио да нагласи 
 
када сам последњи пут долазио 
овде је било педесет посто неписмених! 
данас је ситуација потпуно обрнута! 
 
тако се рођени геније прослављао 
безбрижан и неоптерећен  
неуморно на себи радећи 
 
да чудом неким у тренутку васкрсне 
изнова би га Срби обасули цвећем 
бридели би дланови од аплауза 
 
сервилни криво насађени 
не би шкртарили ни у чему 
благодаривши генијалном Вођи 
 
задовољан обављеним послом 
одлазио би потпуно спокојан 
пун себе како Вођи и приличи  
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без сумње у богомдану мудрост 
презриво би кроз дим хаване бацио  поглед 
на тај скрушен стрпљив и скроман народ 
 
усладио му се лов у мутном 
сигуран да су Срби  
пословично штедљиви на памети 
 
поучени његовим искуством 
данашњи извођачи политичких радова 
рачунају на ту углавном чињеницу 
 
давно су будзашто 
продали душу ђаволу  
па би и народу рог за свећу 
 
али народ разликује црно од белог 
прљаву осети работу 
не узима све здраво за готово 
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VERA MAJSKA 
 
 
САЊАРИЈА 
 
Сребрно језеро сребрне рибе 
Сребрни чамац у коме моја сестра 
Лови сребрног смуђа 
Лебдим над њом шапућем јој 
Да ње и мене одавно нигде нема 
Али да је могуће да ћемо поново постојати 
Певати ноћу играти валцер и танго 
Пошто поједемо по главицу лука сребренца 
 
Она ме не види и не чује ме 
Напокон је упецала сребрног смуђа 
Спрема себи касну вечеру 
У сребрном тигању у својој сребрној кући 
Поред Сребрног језера 
 
Ја летећи кружим око ње 
Да настављам ко зна чија сећања 
Јер на дну сребрне стајаће воде 
Лежи незнанац у сребрном ковчегу 
А нас две смо само кошмарне слике његовог сна 
Који траје вечно. 
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ВЕЧНО ЧЕКАЊЕ 
 
Чаробница над златним копном 
лебди с лиром и чека. 
Хоће ли ико стићи њој 
која поставља замке сенкама 
док јој се надима срце 
жудњом за сапутником бесмртним? 
Зар њој од вечности следује 
само лира и светлост? 
Прастара сама и уморна 
препушта се таласима ваздуха 
и чаробним сузама 
испира тамне тренутке. 
Неће она дочекати никог 
свирком јеком и трајањем 
своје надземне самоће. 
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DRAGANA DENI] 
 
 

SAZVE@\E RATNIKA 
 
 

 Oduvek sam razmi{qao o sebi kao {titu. 
Postoje qudi koji svoju energiju zra~e, poput talasa 
ili poput strela. I oni koji je ~uvaju, stvaraju}i 
za{titni oklop. Ja sam jedan od tih. Stvaram ener-
getski {tit za sebe i one kojima je za{tita pot-
rebna. Zato sam odlu~io da pristupim Svetskoj Or-
ganizaciji Spasa. Ovo je vreme straha! Opasnost je 
svuda prisutna. Negde brutalno ogoqena do fizi~kog 
stradawa. Naj~e{}e kao psihi~ka tortura i egzis-
tencijalna ugro`enost. Ili samo kao nagove{taj 
negativnih dru{tvenih promena. Dirigovani uti-
caji i potpuna kontrola iz centra mo}i opasno 
ugro`avaju qudsku slobodu. Osnivawe nove svetske 
Organizacije sa ciqem za{tite planete od svih 
vrsta oru`anih i ne-oru`anih napada, kao i uti-
caja negativnih zra~ewa, shvatio sam kao posledwi 
apel razuma. Zaista mislim da je ovaj svet na rubu 
katastrofe i da se sve pozitivne snage moraju 
udru`iti i suprotstvaiti hegemoniji velikih sila. 
 Pre pristupa Organizaciji, bila je neophodna 
detaqna provera mojih fizi~kih i psiholo{kih 
karakteristika. Da li mogu da izdr`im napore, da 
savladam prepreke, da odolim izazovima? Da li 
umem da iskora~im iz sebe i ra{irim svoj {tit i 
kolika je wegova odbrambena mo}? Zato sam sada 
ovde, podvrgnut slo`enom postupku neuropsiholo{kog 
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ispitivawa. Nalazim se u izolovanoj kabini, povezan 
za vi{e tipova monitora. Izla`u me razli~itim 
vidnim, slu{nim i mirisnim dra`ima i studiozno 
prate moje reakcije. Najnovija tehnologija omogu}ava 
da se moje mentalne slike registruju na ekranu, dok 
ostali aparati prate moje vitalne funkcije i bio-
hemijske parametre. 
 Zvuk ki{e u kabini… Slu{ao sam ki{u kako 
uporno pada, kako jednoli~no dobuje o limene zidove. 
Nije bilo vetra da pomeri ki{nu zavesu, da je zanese 
u nekom pravcu i promeni joj ritam. Nije bilo ni 
glasovam ni {apata, ni koraka. Mo`da taj zvuk 
ki{e i nije trajao dugo, ali meni se ~inilo da dobuje 
satima i da nikada ne}e prestati. Osetio sam 
miris ki{e, miris vla`ne zemqe i raskva{ene kore 
drveta. Osetio sam da sam potpuno mokar i da mi je 
natopqena ku{uqa pripijena uz telo. Naje`io sam se 
od hladno}e. Tada su o`ivele slike iz potisnutog 
se}awa… 
 Bilo je to sumorno i ki{no prole}e. Bom-
bardovawe moje zemqe je trajalo danima, a i ki{e 
su padale danima. Imao sam petnaest godina ali 
sam sve razumeo. To da zemqa u kojoj `ivim nije u 
milosti svetskih mo}nika i da je moj narod omra`en 
dobro osmi{qenom i organizovanom medijskom propa-
gandom. Da je moj `ivot neposredno ugro`en, kao i 
`ivoti meni najdra`ih. Da je budu}nost toliko 
neizvesna da je besmisleno o woj razmi{qati. S tim 
saznawima `iveo sam svoj najosetqiviji, mladala~ki 
period, prili~no usamqeno. Razni strahovi su 
paralisali moju potrebu za dru`ewem. Sirene za 
uzbunu su se ~esto ogla{avale, tako da vi{e nismo 
bili sigurni da li je vreme vazdu{ne opasnosti 
pro{lo ili tek po~iwe. @ivot se svodio na da-
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nono}no i{~ekivawe jezivog zvuka i odlaske u 
skloni{ta. U stvari, `ivot je tekao na drugom mestu a 
ono {to se nama, u Srbiji, tada de{avalo bilo je 
stradawe. 
 @iveo sam u ku}i, koja se nalazila blizu 
reke i blizu mosta, na glavnom putu koji je naseqe 
povezivao sa gradom. Jedne olujne no}i je dobro us-
mereni projektil prepolovio most i on je, kao 
asimetri~na, rawena ptica, ostao da le`i po-
topqen u mutnoj vodi. Te no}i se na{a ku}a tresla 
iz temeqa i popucala su stakla na svim prozorima. 
Ujutru sam si{ao do reke i nemo}no gledao poki-
danu, metalnu konstrukciju mosta. A Morava, nabu-
jala od obilnih ki{a, kao da je poku{avala da pok-
rije svu tu sramotu, obru{enu iz mo}nih, ne-
dodirqivih visina na obale na{ih malih `ivota. 
Nije se moglo na drugu stranu. U grudima sam 
ose}ao narastaju}i talas mladala~kog bunta. Ki{a 
koja neprestano pada, {iroka, mutna reka i sru{en 
most. O~ajni~ki sam `eleo da stignem do druge 
obale. I… tada sam uradio ono {to sam jedino mogao u 
tom trenutku da uradim. Bacio sam se stisnutih 
pesnica u vodenu bujicu i plivao, plivao, plivao… 
Ni{ta nije moglo da me zaustavi! Za{to su ru{ili 
mostove? 
 O{tar i jednoli~an zvuk me je trgao iz te 
borbe sa vrtlozima i talasima. Shvatio sam, otre-
saju}i znoj sa mokre kose, da na kontrolnoj tabli 
treperi crvena lampica. Isteklo je vreme za moj prvi 
zadatak. Udahnuo sam duboko i osetio kako poste-
peno popu{ta onaj pritisak u grudima i kako mi se 
usporava sr~ani ritam. Mogao sam slobodnije da 
di{em! Polako sam se osloba|ao nagomilanog besa, 
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besa nemo}i i nemo}i iz straha. Popeo sam se za jedan 
stepenik na lestvici provere. 
 Tada je ceo ekran ispunila neobi~na, trio-
dimenzionalna slika, sastavqena iz vi{e prek-
lopqenih delova. Po~ela je polako da se rotira u 
prostoru, otkrivaju}i deo po deo, kao da tra`i 
vreme svoju pri~u. 
 Video sam ruku ratnika, odse~enu iznad 
lakta, koja jo{ uvek ~vrsto dr`i slomqeni ma~. 
Svaki zglob na toj {aci bio je jo{ uvek napet, kao 
da se sprema da neprijatequ zada posledwi udarac. 
Zatim se pojavila majka koja u naru~ju dr`i mlitavo 
telo devoj~ice, poput krpene lutke. U`as najve}eg 
gubitka, ve~ito zarobqen u crtama wenog lica i 
wenom vrisku. Jasno sam ~uo taj vrisak koji 
parali{e sve oko sebe. Jedino je razjareni bik rata 
ostao nedodirnut i prete}e ustremqen. Na 
ra{irenim dlanovima prekinute linije `ivota i 
linije qubavi i sve one putawe Sunca i Meseca. 
Nema vi{e putawa izme|u praznih zagrqaja. Kow, 
proboden kopqem, sa o~ima koje se gase i glavom 
koja pada niz omek{ale sapi. Kow na kolenima… 
Ponovo ruka sa svetiqkom u kojoj plamen jo{ uvek 
treperi i mo`da neki novi `ivot posle ovog 
stradawa. Cela ta crno-bela kompozicija se okre-
tala polako uz muziku Posmrtnog mar{a. Uzvi{eni 
Betoven! Uzvi{eni Pikaso! A iz one odse~ene ruke 
i slomqenog ma~a, iznikao je cvet. Lepo oblikovan 
cvet sa laticama i listovima i mirisom na rascve-
talo prole}e. Ko mo`e da zabrani prole}u da se ze-
leni i rascvetava? 
 Ja sam od tog sumornog i ki{nog prole}a 
morao naglo da odrastem. Uz stravi~ni zvuk sirena, 
uz ru{ila~ke eksplozije i detonacije, uz brujawe 
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aviona koji su neprestano nadletali moju zemqu. 
Morao sam da prekinem sa svim obi~nim stvarima 
u `ivotu. Nigde se nisam ose}ao sigurno. Tamo gde 
je tekao `ivot deca su odlazila u {kole, na igrali{ta 
i {etali{ta… Odlazili su na `urke, igranke, pred-
stave, koncerte. Smejali su se opu{teno, pevali i 
plesali. A ja sam ~uvao svoje strahove i svoju 
samo}u. 
 Tog dana smo sestra i ja bili sami u ku}i, 
kada se oglasila duga sirena za uzbunu. Odmah za wom 
usledila je grmqavina projektila i pogo|enih ciqeva. 
U`asnut, pomislio sam da smo i mi jedan od tih 
ciqeva? Sestra je po~ela prestra{eno da vri{ti, a 
ja sam je uzeo za{titni~ki u naru~je, poku{avaju}i 
da je smirim. Stvari su padale svuda oko nas. 
Posu|e i kwige i slike sa zidova… Krenuo sam prema 
podrumu dok se stepeni{te quqalo. 
 - Ho}u u skloni{te! Ho}u u moje skloni{te! 
– vri{tala je sestra uporno. 
 Tada sam shvatio gde treba da je odnesem, U 
dvori{tu, ispred ku}e, stabla jasmina, hibiskusa i 
forzicije, dodirivala su se kro{wama i pravile 
kolibu. Moja sestra je u taj cvetno-zeleni prostor 
prenela svoje igra~ke i svoje qubimce. Ona je bri-
nula o wima a ja sam brinuo o woj. ^im smo za-
kora~ili u weno skloni{te, vri{tawe je prestalo. 
Negde blizu, negde sasvim je odjeknula eksplozija. 
Moja sestrica se nije ni trgla. Grlila je svoju 
omiqenu lutku crvene kose i tiho joj ne{to {apu-
tala, sva posve}ena novoj ulozi. Gledaju}i je tada, 
si}u{nu i hrabru, nau~io sam da je najmo}nije 
uto~i{te ono koje pronalazimo u sebi i da se hu-
manizam zasniva na potreni da {titimo druge. 
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 Svetu su uvek potrebni novi ratovi, novo 
odmeravawe snaga i dokazivawe mo}i. Svetu su pot-
rebne nova Gernika i nova Srbija. Samo se smewuju 
krizna `ari{ta i mesta ratnih sukoba. S obzirom 
na mogu}nost savremene vojne industrije, zar nismo 
svi na ovoj planeti postali taoci narastaju}eg ludila? 
Zar to saznawe nije dovoqno za bu|ewe vi{eg ste-
pena svesti, koji bi to~ak `ivota oslobodio ru{i-
la~kih te`wi? Koliko bi to olak{alo kretawe! Uvek 
sam mislio da prava mo} nema potrebu za dokazivawem 
i dominacijom. Istinska mo} je o~igledna i ne-
nametqiva. Ali, to se izgleda odnosi samo na mo} 
qudskog uma, na blistavu svest o sebi i svetu oko 
sebe. Ono {to je oduvek stvaralo i stvara probleme 
je zakon sile, a sila ima druga~ija pravila i 
ciqeve. Krajwe je vreme da se suprotstavimo za-
konima sile i svemu {to obuhvata to nehumano za-
konodavstvo. U suprotnom, ne}e imati ko da nam 
oprosti inertnost. Zar se priroda ve} ne buni i 
zar nas ne opomiwe u~estalim i mnogobrojnim ka-
taklizmama? Kao da se pita otkud nam hrabrosti. 
Otkud nam hrabrosti ili ludosti da je uzne-
miravamo dok ona izvodi svoj bo`anski ples? 
 Na ekranu je jo{ uvek stajala slika tri 
ukrasna `buna u dvori{tu roditeqske ku}e. Materi-
jalizovano se}awe iz mog detiwstva. Venac od belih, 
`utih i ru`i~astih cvetova kroz koji su duvali 
vetrovi sa raznih strana a koji je uporno prkosio i 
ki{i i bombama. Bilo je to uto~i{te i ose}aj 
smirenosti me je preplavio kao talas. Mo`da sam se 
osmehnuo i po`eleo da zaspim sa tom slikom u sebi? 
O{tar zvyk me je trgao i ozna~io kraj jo{ jednog 
zadatka. A onda je slika polako po~ela da bledi i ek-
ran je dobio indigo-plavu boju. 
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 Muzika je bila moje slede}e iskustvo! Pre-
poznatqiv zvuk sudbinskog kucawa na vratima samo}e, 
odse~an i uporan, bez vremena za dvoumqewe. 
Muzika je zablistala slikom svitawa, rumenilom 
na istoku i jutarwom sve`inom. Udahnuo sam opi-
jeno tu sve`inu, kao posle te{ke, zagu{qive i 
ko{marne no}i, i zakora~io u novi dan. Na nebu se 
postepeno smewivale sve nijanse plave i sive. Ne-
kad sasvim vedro, nekad sa mawe ili vi{e oblaka, 
nekad olovno tamno, prete}e i zloslutno. Muzika je 
snagom svojih akorda mewala boje na mom nebu. 
Pro{ao sam kroz sve dnevne faze. Ose}ao sam na 
ko`i promenqivu ja~inu sun~evog zra~ewa, od 
blagog milovawa do opekotina, od igre senki do 
bqe{tavog slepila. Najzad sam polako utonuo u 
smiraj dana, u suton kada se mewa `ivotni ritam i 
kada, sa mese~evim menama, o`ivqavaju nepoznati, 
tajanstveni svetovi. Napeto sam i{~ekivao. Tonovi 
Sudbinske simfonije po~eli su da isijavaju svet-
lost sa svakom novom zvezdom koja se ra|ala na 
tamnom nebu. Svemo}na muzika! Magija muzike! Na 
ekranu sam, me|u zvezdama, ugledao svoj lik. Mik-
rokosmos zarobqen u ogledalu ukr{tenih putawa 
svemira. Sve te putawe ulivale su se u jedan veliki 
spiralni krug. Iz tog vrtloga, u muzi~koj zavr{nici, 
izronila je slika ratnika, sa {titom u jednoj i 
ma~em u drugoj ruci. Shvatio sam {ta mi je sve 
vreme nedostajalo! Sada sam bio potpuno spreman! 
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BRANISLAV VEQKOVI] 
 
 

NEKOLIKO TRAGA^A 

 
 

Koliko je dana pro{lo u no}i dok smo ve~erali 
i koliko je trava u brzom rastu ispred nas. 
Koliko smo lovci brzog rasta okru`eni umornim 
udovima, okru`eni se}awima tihog rasporeda 
stvari u na{im sobama. Koliko sati lave`a 
u u{ima lovaca, a koliko u brzom umu bistre 
lavine koju ne imenujemo po tragu, ve} po 
strahu wenom. 
 
Bi}emo i lovci i lovine, sede}emo za istim 
stolom u visokim travama, u nebu visokom, 
ve~era}emo licem prema suncu, nas nekoliko 
traga~a za pravom sre}om. Lovi}emo samo 
razli~itosti u zelenoj tami zelene {ume, 
gde tela su ispuwena cevima i cev~icama, 
`ilama kucavicama, eteri~nim uzdasima, 
mnogobrojnim rasprsni}ima. 
 
U zelenoj posteqini {ume, {uma je zelena 
ta~ka, zvezde su nebeski krici. Pratimo 
{umu po ubrzanom disawu zelenih ta~aka, 
po rasprsnu}u krikova. Merimo lako}u vetra 
na usnama, lako}om ispijawa izvorske vode. 
Lako}a jedne polovine tela boravi u visokim 
`eqama. U jednoj polovini jedna je polovina 
glave. Jedna je ruka. Jedna je noga. Jedno je srce 
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Nas nekoliko traga~a za pravom sre}om, 
pratimo otkucaje srca koji se primi~u 
rastu brzih trava. Za istim stolom punimo 
otkucaje zelenim ta~kama, nebeskim kricima, 
okru`eni pogre{nim rasporedom ose}awa,  
bolno, jedni druge, re~ima dodiruju}i. 
 
Vrbovac, 
juli 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z 
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MILAN VU^I]EVI] 
 
 
ПОЗНИ ДИПТИХ 
 
          „ ... Старио је полако али усамљивао се брзо... “ 

Миодраг Б. Протић 
 
 
1. 
 
... ноћна ведрина о куцању 
срца и кружењу крви 
у огромној Хемингвејевој риби 
која лагано израња из океана... 
                                    из дубина 
омиљеног текста у очеву презаву 
и огорчено (о)тужну повијеност 
док ми са искреним дивљењем 
поново указује на тај одломак... 
када сам први пут подвлачио 
                            ове редове, рече, 
имао сам утисак као да подвлачим 
светлост од које је све настало... 
а сада... сада знам да сам ужасно 
и дрхтаво претеривао, па ипак... 
 
те чеоне ентропије, 
                          ти писци, 
те магле описа 
рибље кости 
и сунце 
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о заанђелно црним једрима... 
 
готово да му завидим на тој импровизацији, осећању... 
 
или су то најпознија тињања оне врсте 
усамљених и умирућих којој и он припада... 
 
сенке биљака у његовој соби, 
 
потом, као да корачамо кроз заумни пепео 
о свесветлости и соли... 
нашу потмулу загриженост... 
 
 
 
 
2. 
 
                 давни портрет 
 
 
...низак, широких рамена, ужагреног погледа... пре две ноћи 
спасио је живот једном старцу који је скочио у Мораву... 

пецао сам 
доле, испод моста, причао ми је наслоњен на наш дотрајали 
аутомобил... одједном, зачуо се пљусак... потом сам видео 
како је нешто изронило и нестало... нисам размишљао, 
бацио сам штап на песак и запливао... али да знаш, да је 
дедица покушао да ме одвуче доле, треснуо бих га по оној 
ћелавој главици и пустио да се утопи... на срећу, био је слаб, 
лак... спасилац се осмехнуо презриво, лукаво, сетно... 
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изнад отворене свеске гледам у неке заједничке фотографије, 
пар њих ме, још увек, неумољиво подсећа на бледе тихе 
испражњене осињаке... око којих је, прерушен у сивкаста 
сеновита спасења зујао апсолут...  
 
 
 
ЦРТИЦА, МЕТЕОРИ 
 
                           игра папирићима 
 
... враћајући се из зимске шетње присећам се сунцем 
 
преплављених литица Метеора... оса у пузавицама на топлом 
каменом зиду изнад понора... цвећа у свеже окопаним лејама 
и тамних углова препуних шибља и високе траве, у којима ме 
сјајно прамење паучине подсетило на болесно плућно крило 
колеге који је давно уплашено и брижно викао на ученике 
који су се попели на камени зид и дрско махали рукама 
изнад амбиса зовући нас... као анђели набрекли  
од химни, бесконачности 
 
и пива, 
у нешто бело и плаво, у своја топла 
 
уска грла изван 
светлости и тишине... 
 
ипак, после дугог „ наличја спокоја “, стабла у зимски  
сумрак поново видим као окоснице неких неизрецивих 
позних оса... као окристаљени мук жудње за нестајањем, 
као древне снежне ублаге свести... сукнула видела 
тишина и тишина, оса  и оса, светлости  
                                                                     и светлости... 
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NEBOJ[A LAP^EVI] 
 
 

ПАРАБОЛА О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА 
 

Ако новине објаве 
Забрану окупљања, 

на брзину ћу записати 
све мисли, 

брзо поспремити 
собу упрљану мастилом, 

папириће 
и ројеве стихова 
понети на језику. 

 
Ако новине објаве 
Забрану окупљања 
твоје јутарње тело 

окупати свежим соковима, 
и покрити 

масним страницама 
Хенрија Милера 

и сачекати да женка 
прождере мужјака. 

 
Ако новине објаве 
Забрану окупљања 

тај пртљаг ћу однети на трг, 
где неће бити никог, 

да коначно поравнамо све рачуне, 
све ломаче за библиотеке 
претворене  у прах и пепео, 
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мноштво језика одсечених 
пљује само један стих, 

 
довољно је зрно 

да никне... 
 
 
 

НАОЧАРИ ЏОНА ЛЕНОНА 
 

Сиви плочници Велике Јабуке 
гледано кроз диоптрију ленонки 

претварају се у боју крви. 
Ту боју не могу 

испирати ни водени топови 
Њујоршких комуналаца, 

из лабораторија протетике - 
сенка у крилу науке... 

 
један човек 
издалека 

гледа убиство 
другог човека, трећи  

четвртог, 
 

од петог 
је аритметичка прогресија 
нарасла до бројанице 

млечног  пута 
ту настаје оптичка варка, 
да ли је све велики прасак 

ил вечна музика... 
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RADO[IN ZAJI] 
 
 
ШТА СМО У ОВОМ ЧАСУ  
 
Шта смо у овом часу  
неизбежно затечени 
                    силом невидљивом 
                    у облаку васељенском 
                    с ово мало снаге 
у опсени света пропадљивог  
шта смо но на хлебу зрно соли 
                    на трпези  
                    кашичица масти 
шта смо овакви  
               Господу неприметни 
шта смо у времену променљивом 
но прах шкољке 
              у језеру непојамном 
заварани спас-славом 
                причом давном 
о спас-трену 
у злом часу затечени 
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IVKO MIHAJLOVI] 
 
 

TRINAEST AFORIZAMA 
 

Ostavili wive, pa oru po politici! 
◊ 

Ko ima jasno definisani stav, neuklopiv je u sistem. 
◊ 

Najve}a nesre}a je kada ti materwi jezik postane 
strani. 

◊ 
Fenomen: gleda{ Srbina u o~i, a on te ne la`e! 

◊ 
Preska~em obroke. Ve`bam za nove rupe na kai{u. 

◊ 
Takmi~ewe u praznim obe}awima, to je srpski 
politi~ki vi{eboj. 

◊ 
Ko o ~emu, snovi o dru{tvenim mre`ama. 

◊ 
Ko je bez dlake na jeziku, wega o~iste. 

◊ 
Kafanska pri~a je roman-reka. Sirotiwa je stra-
te{ki partner narodnih kuhiwa. 

◊ 
Bli`wi me kude iz straha da me ne pokvare. 

◊ 
Vrzino kolo je najotka~eniji ansambl. 

◊ 
^u~aw po ~u~aw, do|oh na svoje, re~i poltron. 
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ZORAN ]IRI] 
 
 

ZAUSTAVNO VREME 
(odlomak) 

 
 
 Оно што прво привлачи пажњу кад се мало боље 
завири у унутрашњост главне свлачионице за домаће 
првотимце јесте оно што упућени ходочасници зову 
„нишвилски зид плача“. Један темељно изглетован и 
трајно свеже окречен зид, боје људског меса потопљеног 
у негашени креч, на којем су окачене реликвије за 
гледање из далека. Икона Светог Николе пнеуматском 
тројеручицом отиснута на моравској тисовини; импо-
зантни портрет патријарха Павла рађен воштаним 
темперама на махагонијем обложеном картону; до 
њега нешто световнији и ратничкији али подједнако 
импозантан портрет Маркана у одликованој униформи, 
насликан уљаним бојама на платну што су, према 
локалној париској легенди, пазарени на Монмартру 
под будним и цењеним оком Миће Поповића.  
 Испод тих узвишених приказања, налази се не 
мање светачки призор: старински ’бојена’ фотографија 
грандиозних димензија, на којој су, принципом прета-
пајуће фотомонтаже, цивилно дизајнирани Маркан у 
блиском, насмејаном друштву са Сепом Блатером, Ми-
шелом Платинијем и војводом Живојином Мишићем. 
 Наспрам тих висећих визија је у плаво измоле-
рисани зид прекривен светлуцавим фотографијама пин-уп 
женскиња, познатих топ-модела и естрадних звезда - 
иначе у медијима прозваним „врло специјалне прија-
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тељице клуба“, којима је заједничко то што се све оне 
много више разумеју у Маркана него у фудбал. 
 Kао супротност том сексепилном гламуру, изнад 
врата су – длетом и чекићем урезане – химничне громаде 
од речи, које се могу видети и са малокалибарске 
раздаљине: 
 
ОВО ЈЕ НАЈВЕЋИ KЛУБ ЗА KОГА ТРЕБА ИГРАТИ 
ОВО ЈЕ НАЈВЕЋИ KЛУБ KОЈИ ТРЕБА ВИДЕТИ 
И АKО ПОЗНАЈЕШ СОПСТВЕНУ ИСТОРИЈУ 
ДОВОЉНО ЈЕ ДА ТИ СРЦЕ ЗАKУЦА ЈОШ ЈАЧЕ 
 
 На средини свлачионице постављен је амбулантни 
сто за масажу са појачаним сунђером, без рупе за браду. 
Око њега су сабијени играчи, некако стидљиво ознојени, 
обучени у додатно поцрвенеле дресове клуба, са разли-
читим нијансама црвене – од крваво ружичастих мајица 
до загасито модрих шортсева. На свим дресовима, без 
обзира на држање онога који га носи, уочљив је грб 
ФK „Јединства“ са пет оцила обручених петокраком 
звездом. 
 „Дакле, ево их“, зачује се метална срдачност 
командантског гласа. „Сви који су одиграли своје“. 
 Исијавајући строгу елеганцију у заслепљујуће 
белом оделу, Председник хода кораком рођеног вође, 
посматрајући своје заблудело стадо нимало чобанским 
погледом: као да их разврстава на погинуло мртве, 
клинички мртве, вегетирајуће мртве, коматозно мртве 
и оне прикључене на апарате за одржавање на издисају. 
Прилази испупченом постољу на којем су пободена 
три барјака са клупским заставама, које некако спарушкано 
висе надоле као увенуле висибабе. 
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 Обраћа се једном од двојице пратилаца обучених 
у црвена одела са белим кошуљама, црвеним краватама, 
црвеним ципелама и белим чарапама. 
 „Укључи вентилатор. Нек се завијоре заставе“, 
проговара јуришну команду. 
 Пратиоци размене погледе да провере на кога је 
ред, не би ли погодили на кога је од њих двојице помислио 
Председник када је отворио уста. Одлука пада у истој 
десетинки непроживљене секунде и други пратилац 
подразумевајуће спретно укључи огромни вентилатор. 
Заставе сместа залепршају као да су у рукама оних 
који освајају стрмоглави врх непријатељске планине. 
 „Председниче, да укључим музику?“ Први пра-
тилац пита, жарко жељан да и он буде од неке користи. 
 „Нека. Није ово проба хора.“ 
 Раван, злокобно наштимовани глас толико звучи 
одречно да је и глувом баруту јасно да се ратни ко-
мандант одрекао сваке упарађене двосмислености. 
 „Мислио сам због буке“, први пратилац пожртво-
вано сецира своју телохранитељску логику. „Да се не 
чује много споља“, додаје показујући главом да иза 
зидова може доћи до нежељене забуне, па и узбуне. 
 „Шта има да се чује? Мој пригушивач је 
фабрички нечујан.“ 
 „А да спремим зогер и кесе?“, први пратилац не 
одустаје од наума да ништа није важније него бити 
употребљен од стране главног газде. 
 „Ти си чистач, ниси хигијеничар“, прекорно га 
подсећа његов једини газда, помало уморан од увла-
качке упорности потчињених. „Поштуј ту униформу 
коју носиш.“ 
 „Свакако. Наравно. Извините.“ Први пратилац 
се клања као да му се ескадрила беспилотних летилица 
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срушила на главу. „Ово се више неће поновити, 
Председниче.“ 
 Видевши какве све нуспојаве може да изазове 
прекомерна употреба стероида, Маркан игнорише свог 
навалентног пратиоца, уосталом као и оног другог што 
чека на нове наредбе у пози бацача диска, и полагано 
се усредсређује на играче укипљене попут голих лутки 
у излогу радње с текстилном робом оба пола. 
 „Шта оно би, сиви соколови?“ 
 Замрзнута, тешка тишина притиска са свих страна; 
закопани вриштећи страхови се мешају са хипнотисаном 
препуштеношћу на милост и немилост Јединог и Све-
могућег и Најстрашнијег. Задовољно њушећи ту упокојену 
покорност, Маркан врши језовито спокојну смотру, 
змијолико се мигољећи с краја на крај све пећинастије 
свлачионице. Kроз спуштене прорезе његове ситне, 
округле очи одашиљу непрозирни сев који пролази 
кроз играче, фиксиран на неку много важнију и зато 
теже уочљиву мету. 
 Опасно видовит, застаје испред укусно урамљених 
фотографија својих вамп-навијачица које је његова 
продорна мушкост учинила славним именима за ви-
шекратну употребу, како на дуплерицама, тако и у 
вип-сепареима; остаје загледан у њихове дорађиване и 
усавршаване облине замишљајући их какве су биле у 
данима пре треће менструације. Од тога му лице поприми 
задимљени сфумато израз: префињена чежња се прошета 
руку под руку са платинастом патином на Декамероновом 
тргу. Маркан се опушта патентираним Маркановим опуш-
тањем налик медитеранском сутону. Раскошни ренесансни 
дух оставља презреле девојке да продају пубертетске 
хормоне ћосавим старцима и рутавим старицама. 
 „Неко ћути као заливен“, говори равнодушно, 
као да чита написани текст. „Неко ћути као пичка. 
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Неко ћути као злато. Неко ћути као камен. Али док га 
не рокнеш пијуком или фијуком – не можеш да знаш о 
каквом се ћутачу ради.“ 
 Уздахне тронуто спуштене главе; потом се 
исправи и поново примети своје играче; изгледа зачуђено, 
с гримасом која дозива грч сећања: као да своје момке 
дуго, дуго није видео у фудбалској опреми, поређане у 
шпалиру кроз који ће једном проћи непознати калемар 
са наоштреним маказама и плавим каменом у 
распршивачу. 
 „А онај луди Алекса ми је говорио да ће од вас 
створити ’легионаре’.“ Док поспрдно наглашава задњу 
реч-титулу, командантов оловни глас омекша за четврт 
реденика и нека горштачка сета заискри у тугаљивом 
цинизму.  
 „Али, као што је казао војвода Путник, када је 
рапортирао старом краљу: ’Многи су позвани али само 
су се поједини одазвали’.“ 
 Председниково лице се смрачи као што се 
смркавају председничка лица у ванредним стањима 
или пред објаву рата и мира. 
 „Биће од вас добрих клошара. Само што није 
баш сваком записана дуга каријера.“ Пуцне прстима 
дајући знак првом пратиоцу да му донесе оно што треба 
да му донесе. „Морам да видим шта стоји у вашим 
уговорима. Kоме следује регрес за гробно место, коме 
бонус за опело, а коме венац и сандук.“ 
 Први пратилац доноси дебелу фасциклу и 
предаје је Председнику као да му предаје „атомски 
коферчић“ са црвеним дугметом за општечовечански 
напад. 
 Маркан прилази снебивљивом Вецку који укршта 
истовремено и очи и колена јер је први играч у реду, 
ако се броји са Марканове позиције.  
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 Тешко је приметити било какву радозналост у 
Маркановом држању док разгледа Вецка од главе до 
пете, без икаквих додира, чак му не завири у уста да 
провери стање каријеса на порцеланским пломбама. 
Затим незаинтересовано загледа папир који је узео из 
фасцикле. Млако климне главом, тек да се не прозева, 
што му је у овом тренутку непотребан напор, затим окрене 
комад хартије, запљуне га на полеђини и са контролисаном 
жестином залепи Вецку на чело папирнату мету са 
исцртаним круговима који се сужавају према жељеном 
центру што представља онај коначни циљ. 
 „Ево ти продужење уговора, брате Вецко,“ каже 
равним гласом и прелази на следећег у низу.  
 Ритуал се понавља. Ритуал који казује своју 
причу: Мајстор од сваке коже направи добре ципеле, 
калфа удара ексере на ђон, а шегрт приноси материјал 
за калуп. 
 „Паркинг сат ти откуцава, брате Окета. Немој 
да се много удаљаваш“, упозорава играча који се 
панично сагиње да дохвати одлетелу папирнату мету и 
врати је на своје чело. 
 „Ево, с овим ћеш лепше да позираш на терену, 
брате Kриви“, сваком следећем има шта да каже док га 
они нетремице гледају, фасцинирани количином пљувачке 
коју њихов Председник има у својим као тама 
мрачним устима. 
 Kод петог или шестог играча, Маркан застаје, 
не зато што му играчи сада више личе на чивилуке. 
Изгледа као да је збиља задубљен у документ на који 
је дошао ред да га извуче из фасцикле. 
 „А-ха, тебе ми је довео приватни предузимач 
Мирко.“ Набира чело присећајући се детаља једног од 
многобројних неписаних дилова које је склопио у 
свом нефингираном заувек пословном животу.  
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 „М-хм“, с председничком маском навученом 
преко трослојне образине, чангрља неписане клаузуле 
по глави која је и другим мислима забављена, како то 
бива с великим мозговима у удобним лобањама. 
 „Предузимач Мирко ми је ктитор“, наглас 
саопштава оно чега се зачас сетио. „Зида ми цркву у 
родном селу. Брате Авдо, теби уговор још траје. Пази 
само да те Мирко не уштроји јер мора да ми стави 
мошти неког свеца. Не знам где набављају муда за 
такве украсе, али знам да то мора да ми комплетира.“ 
 Погледа у другог пратиоца извијајући језик у 
правцу првог, како би им тестирао моћ опажања и 
закључивања. Послушност уме да затупи неке суптилније 
рефлексе а то керберским душама не сме да се 
дозволи. 
 „Подсети ме да одемо до села ових дана. Морам 
да проверим како су ми отац и мајка испали на 
фрескама.“ Kада заврши обраћање издахнутом ваздуху 
који се стврдњава око сваког његовог даха, поново се 
фокусира на утроњаног играча којем је сваки фокус 
исцурео из видокруга и сишао у говњиви део гузице. 
 „Неће да ваља ако ми родитељи не личе на себе. 
Дао сам оним црквеним дуњђерима кило фотографија да 
их што тачније нацртају. Е, сад, ако Миркови мајстори 
забрљају, онда ни он ни ти нећете да личите на себе. 
Разумеш Божји ред, брате Авдо? Наравно да разумеш, 
видим те колико си богобојажљив. Е, па, кад је тако, 
потруди се да Му мало више служиш у другом 
полувремену.“ 
 Подиже истурени палац према небу где би, 
како Добра Kњига каже, Свевишњи требало да се 
забавља људождерско људоликим светом који је 
створио из доконе забаве: привилегија у којој једино 
Он ужива. 
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 Наставља се Марканова процесија и постројавање 
прожето опроштајним речима које јесте да обећавају 
смрт после смрти, али су изречене без икакве усиљене 
или патетичне љубазности. 
 „Ни сопствену сахрану ниси одрадио, брате Бане“, 
помирљиво ромори док прилепљује запљунуту папирнату 
мету на Банетово ниско чело, сакривено шишкама и 
исперутаним љуспицама. „Не знам да ли да ти моментално 
раскинем уговор“. Маркан се подбочи у искушењу, 
забијајући палчеве за појас, тамо где урбани каубоји 
носе пригодне футроле са „скраћеним смитом“. Опет 
убацује своје пратиоце у активно размишљање да ли је 
брзина светлости пролазнија од овоземаљског живота. 
„Шта ови копају у ’Генерал Лешјаниновој’?“ 
 „Уводе оптички кабл за новог оператера“, први 
пратилац испаљује одговор предухитривши будућност 
свог колеге пратиоца. „Оног што сте са њим онај сателит 
закупили.“ 
 „Ма немој“, узвикује изненађено човек са 
сателитским акцијама. Потом додаје мрмљајући себи у 
браду: „Већ дотле дошла обнова и изградња. А Роман 
ми ништа не јавља. Ех, једном Рус, увек Рус.“ Довршава 
рачунџијско казивање, преиспитујући свој субјекат у 
туђим објектима и обратно. А онда му пажњу заокупи 
некакво дубоко и уплашено дисање. Не, никакав одбегли 
бели медвед није дошао да му се умиљава не би ли га 
ратни командант регрутовао међу своје, већ Бане 
безуспешно покушава да залепи папирнату мету која 
упорно пада с његовог згужваног лица.  
 „Не могу да ризикујем да те затрпам уз ту 
технологију. Ако дође до сметње на везама, одмах ће 
да те ископају. То би био недопустиви шок. А нећу 
ваљда да ми се претплатници траумирају.“ 
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 Одмахујући руком самилосно и нехајно, Маркан 
долази до следећег из кошмарног тима снова какав 
само у хроничној несаници може да се састави. Таман 
се накашљава да скупи довољно пљувачке за ново 
запљувавање стрељачког уговора, када му - сервилно 
попут конобара у „Орачу М“ - прилази други пратилац 
тутнувши му у руке некакав папир са печатима и 
потписима. Навикао на проучавање импровизованих 
мапа и шифрованих депеша, командант Маркан баци 
рутински поглед на највећи штамбиљ у горњем десном 
углу испресавијеног документа. 
 „Откуд код тебе клаузула о здравственом оси-
гурању? Пази, пази, па тебе је довео доктор Жмигић. 
Отуда оволика брига за твоју тртичну кост. Види, 
брате Ђорђе, јебеш лекарске налазе. Знај да бих због 
тебе упрљао онај силни фротир што сам њиме 
обложио туш кабине да се боље педеркате. Разумеш 
колико ми је стало до тебе, чмару један?“ 
 Осећајући да је коначно наступио час за конкретну 
акцију, други пратилац се поново препоручује за 
тренажу, дренажу и масажу шмирглом. 
 „Председниче“, узбуђено проговара, као да декла-
мује добровољачку заклетву. „Прљање није потребно, 
верујте ми. Могу ја да покупим зогером, а кесе су гарант 
непромочиве. Онај нови ’Блек енд Декер’ ради бешумно с 
најтвђим трупцима, а не оставља ни пиљевину ни 
смолу.“ 
 „Рекох ти, немој да ми се истичеш. Ето, сад си 
постао опасни паметњаковић. А где ћеш га тако 
обрађеног? Да га продаш неком фенси ресторану као 
питонов бут с костима?“ 
 „Али“, загрцну се молећиво запитани други 
пратилац који није пуно размишљао о редним бројевима 
јер их газда није облачио у дресове већ у уни-
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формисана одела. „Зашто бих то радио поред онолике 
депоније?“ 
 „Шта, ти би га на депонију?“ Маркан звучи 
малкице узрујано. „Пази какве мудраце ја запошљавам. Је 
ли, а је л’ ти пало на памет да сваке недеље долазе 
камиони из ’Приградске Чистоће’ и односе то ђубре. И 
да не може тек тако да им промакне твој пакет. Kога 
ће дотле пси луталице да растргну и изглођу и растуре 
остатке свуда унаоколо. Па ће после, онако превентивно, 
да ме испитују пиљари из Еколошке полиције. Плус 
што ће комплексиране убице из Удружења за заштиту 
животиња да ме оптуже за тровање паса. Пошто за 
сваки пронађени леш у овом граду сви надлежни се 
прво мени обрате за помоћ. А фрајер би га лепо бацио 
на депонију, милина једна. Што га боље не однесеш на 
Патологију, да барем студенти вежбају обдукцију на 
њему?“ 
 „Али, Председниче, зашто да га носим на Пато-
логију кад је депонија ваша и тамо ни студенти, ни 
кучићи, ни ђубретари не смеју да дођу без ваше 
дозволе?“ 
 „Kако то мислиш да је депонија моја?“ 
 „Па, купили сте је. Заједно са каменоломом у 
Kалач брду.“ 
 „А је ли?“, једва успева да се не зачуди. „Да, 
да“, брунда чешајући затегнути подваљак. „Сећам се 
да ме је онај туберански адвокат гњавио за некакве 
’некретнине будућности’.“  
 Премотава различите филмове на различите 
почетке не би ли препознао где је заплет.  
 „Јесте, дао ми скоро нешто на потпис. Али 
гадно ми да му приђем па потписујем преко курира.“  
 Са премотавања филмова прелази на монтажу 
исечених делова. 



 203

 „Значи, депонија је купљена“, објављује вест 
без добошарења. Глас му мења интонацију, нијанса 
свечане радости заискри на горњем непцету, мада му 
израз лица остаје непрозиран у својој сивкастој 
смрачености. 
 „Биће то елитно насеље. ’Видиковац Маркан’, и 
то на сунчаној страни Јасењака.“ 
 Тај замишљени призор га одобровољи исцедивши 
му тријумфални осмех какав је патентиран само за 
„храбре људи са храбром визијом“. 
 „Али прво треба ђубре да се очисти. И тамо и 
овде.“ 
 Враћа се папирима који су скоро па ускомешали 
његов колективни досије, прочита само наслов и речи 
исписане великим словима, а онда се обрати обамрлом 
играчу чије се име спомињало заједно са неким 
цифрама и јединицама за мерење празне запремине. 
 „Дакле, брате Ђорђе, одрадићемо ово други пут. 
Послао сам Хитну помоћ у бербу јагода из пластеника. 
Ајде сад лепо намести главу да те не промашим“, даје 
му упутства запљунувши папир из све тање фасцикле. 
Док му лепи папирнату мету на чело, окреће се према 
првом пратиоцу. 
 „Подсети ме да питам мајку да ли има још 
нешто да јој оперише доктор Жмигић. Kаже да има лаку 
руку али шта стара жена зна о анестезији? Него да 
видим ја шта ми је остало од мајке, па да одлучим шта 
да остане од доктора Жмигића.“ 
 Најзад стиже и до последњег преосталог из 
првих једанаест, цокћући да му се не осуше уста од 
учесталог запљувавања и искашљавања. 
 „Стајке, Стајке“, врти главом саосећајно и неу-
мољиво. „Одбранио си три зицера. Али си ипак примио 
гол. Зато је ред да примиш и ову причест.“ Лепи му 
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папирнату мету пажљиво, без грубог пљескања, а то 
не чини због умора од толиког понављања једне те 
исте радње. 
 „Ово ти је да схватиш да за твог Председника 
не постоје неодбрањиви голови. Гол постоји или да му 
га забијеш или да га неко теби забије. Разумеш 
математику? Е, онда се помоли да твоји пали другови 
забију у наставку гол више противнику. Да не би остао 
трајно забијен уз стативу где ти је прозујала она лопта.“ 
 Ненадано, очинском нежношћу потапше стра-
жарски уштогљеног голмана, масирајући му кључну кост. 
 „Свиђа ми се што не изговараш наглас ’амин’. 
То значи да се озбиљно молиш. И треба. И пусти друге 
нека се крсте, а ти пази шта радиш с рукама.“ 
 И тада, нека мистична, древна, из срца земље 
ископана тишина завлада, попут немог лета гавранова 
изнад бојног поља којим је протутњао живот, остављајући 
свуда трагове свог мртвог постојања, док пихтијасти 
ваздух нечујно дрхти, а зидови свлачионице се боје 
небеским миром и недодирљивошћу угаслих и непо-
мичних звезда падалица.  
 Маркан је господарски замишљен, без иједног 
трзаја на окамењеном лицу исклесаном од леденог 
мермера и осушене иловаче; загледан у имагинарну 
мапу света са обележеним налазиштима нафте, дијаманата, 
уранијума, какаовца, тартуфа, земног гаса и цветних 
поља мака. Из дубине својих сефова обраћа се тим 
неукротивим даљинама, питајући се да ли ће до краја 
својих живота у дресираним дресовима, ови Алексини 
„изабраници“ успети да схвате како се у овој игри не 
бира противник већ борба. 
 „Kада је противник јачи постоји само један 
начин како се може победити. Стара добра ’навлакуша’. 
Kолико већ дуго дилате ’рс’ и ’мет’ за мене, а то још 
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нисте научили. Kако је то могуће? Па, могуће је јер сте 
ви изгубљени случајеви. Али би била греота да одете а 
да не научите шта је права навлака. Оне зубне вам 
ионако не важе јер немате муда да загризете месо. 
Зато ћете колико вечерас да гризете траву.“ 
 Окрене се према својим корпулентно сеновитим 
пратиоцима, вазда гладним газдинских наређења, 
устрепталих од жеље да учине још нешто више за 
њега, нешто нечувено у историји оданости служења. 
Гледајући их како се муче да се одупру нападу 
послушног а подивљалог адреналина, Маркан запада у 
милостиво стање тестирања милости: пљесне рукама 
онако како то чини „мадам“ када даје знак за почетак 
нове тачке у еротском кабареу. 
 „Момци“, обраћа им се неочекивано пријазним 
тоном, „вежбајте мало, без трчања, само дриблинг и 
асистирање. Да ови семенкари виде шта је фудбал.“  
 Двојица пратиоца аутоматски начине наклон 
Председнику и крену да се боксују. Kористе меканију 
варијанту јагодинског кик-бокса, због скупоцених шани-
раних ципела и исто толико скупоцених шанираних 
одела, пристиглих из мрске и оцарињене туђине. Што 
не значи да поштено не задају ударце један другом у 
мишићаво месо. Тупи звуци шкрипе пригушено, праћени 
тек нешто оштријим стењањем које води рачуна да 
случајно не надгласа Председника, уколико он пожели 
да шапне неку урликасту наредбу или испусти спонтани 
крик уживања у призору чисте и ненамештене макљаже. 
 Маркан направи неколико корака у стилу 
судије што оцењује уметнички ниво борбе и спретност 
у извођењу и примању ниских и високих удараца. 
Потом се пропиње на врховима прстију, притом 
истежући леђа – да провери како му зарастају унутрашњи 
конци од скорашњег хируршког крпљења. Тек једна у 
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низу сличних интервенција - када га је закачило неколико 
шрапнела од бомбе што ју је неки по либералном 
лудилу чувени анонимни анархиста бацио на титанијумски 
оклопљени „председнички мерцедес“. Задовољан како 
му функционишу везе у венама и мишићима, без 
накашљавања и уздаха, потмулим ћутањем призива 
древно страхопоштавање поклоничке гомиле, те 
поучним, охлађеним тоном отпочиње своју проповед. 
 „Kада је Ханибал прешао Алпе, форсирао је 
реку По и кренуо ка Риму. А онда је дошао до места 
Kана, где га је сачекала далеко моћнија римска војска. 
Али, Ханибалу то ништа није значило. Он је ишао на 
све или ништа. У том тренутку је имао четрдесет 
хиљада војника, а Римљана је било скоро дупло више, 
преко седамдесет хиљада. Пре почетка битке, Ханибал 
је свог брата Хаздрубала послао са тешком коњицом 
да се склони и сакрије од непријатеља. А својој лакој 
коњици је наредио да по сваку цену издрже ударе 
римске коњице, и да их одвуку за собом. Али тако да 
се у облику потковице повијају. На ободима ’потковице’ 
ставио је своје најснажније људе. Од почетка битке 
Римљани напредују, и како иду даље тако убацују 
нове трупе. Легија за легијом. И то тешка оклопна 
пешадија. Потискују Kартагињане и виде да је победа 
готова ствар. Само треба пробити дно потковице и 
зато убацују све своје трупе у напад.“ 
 Без икакве сценске најаве, Председник направи 
епску паузу у свом говору како би подигао стиснуту 
песницу увис; чини то с вишком симболичког набоја - 
као да подиже пајсер Светог Петра у тренуцима када 
овај лови утекле из пакленог раја, док му змајевске 
муње осветљавају ударце. 
 „Али, Ханибал има перфектан тајминг. А 
тајминг је најважнији фактор у свакој победи. Дакле, у 
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тренутку када је римска лака коњица већ одвучена 
толико далеко да је практично одвојена од оклопне 
пешадије, Хаздрубал са тешком коњицом удара са 
леђа свом силином и римске легије више немају куд. 
Били су толико сабијени да буквално нису могли да 
користе оружје.“ 
 Још једна веома драматична драмска пауза, 
налик минуту ћутања. 
 „За непун сат времена поклано је преко шездесет 
и пет хиљада римске пешадије. А када се римска лака 
коњица вратила, пошто је, коначно, пробила дно 
Ханибалове потковице и протерала картагинску лаку 
коњицу – дочекала их је комплетна картагинска тешка 
коњица, плус оклопна пешадија. И потпуно их уништили 
до последњег. То је највећи војни пораз и највећи 
војнички масакр у античкој историји.“ 
 Очаран визијама које му је пробудила ова 
прича из давнина, ратни командант занесено клима 
главом, док му помало уцакљени поглед блуди, вероватно 
пратећи вечно прометни пут свиле, опијума и зачина 
којима се свако следовање може учинити сварљивим. 
Kораци су му сад спорији: одавање поште Ханибаловим 
слоновима. Kоначно остаје укопан, налик на поглавицу 
који покушава да се сети где је закопао ратну секиру. 
Мада би он свој усправни непокорно-непомични став 
радије описао као „споменик камиказама које су пре-
живеле“. Kада заврши са вежбама вертикалне левитације, 
поново ставља до знања да примећује оне који су до 
малопре били непримећени на бојишту, што никако не 
значи да су се докопали табора преживелих. Мерка их 
са пикантном мешавином сарказма и гађења: његови 
будући бивши сервирани као бајата сува храна на 
првомајском уранку. Они га гледају нетремице, без 
даха, немоћни да разлуче да ли их он то развлачи и 
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завитлава из заслужене обести или их припрема за 
нешто озбиљније. Не усуђују се ни да помисле на другу 
могућност јер она пружа ужасно много немогућности. 
 За све то време председничких скоро па 
психоделичних медитација, двојица његових пратилаца 
не престају са „показном вежбом“, ударајући се без 
забушавања и кад се нађу у клинчу. То га подсети да 
поука има поучни додатак. 
 „Дуго се веровало да се овакво и оволико 
навлачење џиновског противника не може поновити. 
Али, време чини своје као што и жеља за победом 
чини своје. Пуно, пуно векова касније, служећи се 
истом тактиком, пуштајући да се надмоћни противник 
’уклини’, генерал Жуков је извојевао пресудну победу 
у Другом светском рату, у бици код Kурска. Будући 
маршал је успео да у своју потковицу навуче елитне 
оклопне јединице фелдмаршала Мајнштајна, фелдмаршала 
Рундштета и генерала-пуковника Томе Фон Ајзенауа. 
Опет је на делу био исти сценарио. Немци ударају на 
руске положаје, у дну потковице, где су постављени 
артиљерија и пешадија. А по ободу брда су били врхови 
потковице, ту је Жуков поставио седам одбрамбених 
појасева. Можда немачка команда није препознала 
тактику потковице јер је дно било дугачко чак седамдесет 
километара. После неколико дана продирања, Немци 
освајају ивичне градове на дну потковице: Гомељ на 
левој а Орел на десној тачки. Тада Немци, рачунајући 
да је куцнуо час за финални удар, крећу са две хиљаде 
тенкова. То су биле њихове најелитније ’панцер’ дивизије. 
Е, у том тренутку, Жуков склања дно потковице. Размиче 
артиљерију и пешадију а Немци настављају продор 
тенковима. Али, одједном се пред њима створи три и 
по хиљаде руских Т 34 тенкова, и у чеоном судару 
мрве немачке ’тигрове’ и ’пантере’. Јер, немачки 
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тенкови су у неповољнијем положају и могу да иду 
само ’сведеним правцем’. А са брда, артиљерија, која 
је чинила ободе потковице, немилице уништава немачке 
позадинске јединице. На крају битке погинуло је око 
милион и по Немаца.“ 
 Маркан мљацну те нехајно одгледа забезекнуте 
играче што су се претворили у руске навијаче. Некако 
му у свести дође препозната слика у којој хирург с 
дистанце разгледа картоне и анамнезу болести хроничних 
лежећих пацијената, док се сестре врцкају око њега да 
му олакшају законски незаобилазну визиту. Одмахује 
руком да отера тај призор од себе, обраћајући се све 
нижој таваници.  
 „Битка код Kурска је трајала три недеље. А ви 
имате четрдесет и пет минута да васкрснете. Ако и не 
успете, ето, барем нећете умрети у незнању.“ 
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VEROQUB VUKA[INOVI] 
 

NA PUTU ZA KALINOVIK 

 
Sa Morave po}i tamo preko Drine 
Ka vilovom dolu ka cvetu kaline 
 
Ka predelu gde su propevale rime 
Kaloperu je~mu mile posestrime 
 
To du{i je slasno al ti moram re}i 
Nije tako lasno Romaniju pre}i 
 
Tu te mo`e sresti Starina Nova~e 
Da te pita {ta si nau~io |a~e 
 
[to ~ita{ u slovu qubostiwskog krina 
Da li zan{ napamet Starog Vujadina 
 
Se}a{ li se smrti Majke Jugovi}a 
Lazareve kletve ruke Obili}a 
 
Kraqevi}a Marka Qutice Bogdana 
Pali{ li im sve}e svakog Vidovdana 
 
 
GOSPODI, GOSPODI 

 
1. 
Prosti mene gre{nom Gospodi Gospodi 
Zalud postih danas na hlebu i vodi 
Jer ono {to mrzim to mi srcu godi 
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Jer mi telu prija {to mi du{i {kodi 
Jer u`ivan strasno u svojoj slobodi 
A svezan sam sa pet ~ula koje vodi 
Onaj {to se pravi u gresima rodi 
[to u Tebe gleda a po tami hodi 
Zbog nas trnu re~e: U ranu me bodi! 
Prosti nam gre{nima Gospodi Gospodi 
 
2. 
U blatu se vaqam iz pra{ine kri~im 
Strastima se hvalim lukavstvima di~im 
Svoj `ivot provodim u ispraznoj pri~i 
Koja se pretvara u maglu i pri~in 
I mada sam pri tom Qubostiwin @i~in 
Tvome podobiju ja sve mawe sli~im 
Razobli~enog me opet uobli~i 
I u kwigu Tvoju negde ukori~i 
Pesmu du{e moje i wen vapaj li~ni 
Gospodi Gospodi ve~ni i troji~ni 
 
3. 
Za trpezom zemnom rad sam da se gostim 
Da misli obla~im u smehovni kostim 
Da zurim u ekran svetske bestidnosti 
Da uz vino tra`im u svojoj vinosti 
Izgubqeno doba de~je nevinosti 
Avaj meni usred ta{te oholosti 
Avaj meni usred lewosti i zlosti 
Prosti {to sagre{ih po svojoj slabosti 
Podaj da se prenu potrvene kosti 
Gospodi Gospodi pomiluj oprosti 
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Eseji i ~lanci 

 
 

MIROSLAV EGERI] 
 
 

ISTORIJA - SUDBINA I USUD 
 
 
Говорећи у својој приступној беседи „Књижевност 

и историја данас“, 29. марта 1978. године у Српској 
академији наука и уметности, писац Добрица Ћосић је 
веома живо означио природу трагизма коју узрокује 
опседнутост историјом: „У последња два века, у свим 
европским нацијама, националне и духовне кризе 
исказиваће се и опседнутошћу историјом. А родило се 
и једно патетично обоготворење историје. Свет у којем 
је 'Бог мртав', свет у коме су најосетљивији завапили: 
'Није ли умро и човек'? – подстакло је ону праисконску 
склоност ка мистерији. Улогу Усуда, Бога, Вечног 
закона, преузела је Историја; нека свемоћна и свеопшта 
сила над људима која уништава све што покушава да 
јој скрене правац. У трагичној визији овога века, та 
мистификација историје њеним обоготворењем, израз 
је и немоћи да се нађу стварни покретачки чиниоци 
трагедија народа и људи у нашем времену“ (Стварно 
и могуће, „Отокар Кершовани“, Ријека, 1982., стр. 159-
160). 

Шта је управо наша књижевност и, у њој, роман 
као протејска форма са највећом моћи обујимања људи 
и времена? Она је, у суми сума, потврда индивидуалне 
слободе; она је свест о битним истинама о људској 
беди и величини, о људском страдању и чињењу зла у 
историјским догађајима на нашем тлу. Ако то није, и 
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кад то није, она је испод хоризонта стваралачке 
самосвести. Писац Корена, Деоба, Времена смрти, 
Времена зла, у дубљим наслагама историјског и ства-
ралачког искуства српског народа уочава и фиксира за 
трајање она сазнања на чијој јасности, оштрини, могу 
да се зидају и нови подухвати и, могуће, илузије. 
Писац у наведеним реченицама уочава подстицајну, 
митотворну чињеницу несразмерно великог жртвовања 
српског народа за слободу и независност. Али, у исто 
време, стрепи пред таласима заноса који прате сва 
честита и велика жртвовања. Отуда и дискретно ослањање 
на присебан, рационалан став Томаса Мана: „Роман 
као модерно уметничко дело представља ступањ критике 
након ступња поезије. Његов однос према епу јесте 
однос 'стваралачке свести' према 'несвесном стварању'. 
И треба додати да роман као демократски производ 
стваралачке свести нимало не мора да заостаје (од епа) 
по својој монументалности“ (Стварно и могуће, стр. 169). 

Са жељом да обујми свој век (XX век), да 
напише његову истиниту историју, Добрица Ћосић 
није пренебрегао, на срећу наше књижевности, унутарње 
захтеве уметности романа, захтев занимљивости, то 
јест непоновљивости, привлачности игре: „Књижевност 
не преузима само стварност, не позајмљује само величину 
живота и историје; она и свој садржај и своју величину 
позајмљује животу и стварности. Тако људска прошлост 
вишеструко егзистира у људској садашњости; са порастом 
духовности, духовности развоја опште културе, расте 
и присуство прошлости у духовној садашњости нашег 
света“ (Стварно и могуће, стр. 182). Та дијалектичка 
игра, унутар ње, безгласно разумевање потреба живота 
и потреба романа, живота и литературе, као да ствара 
својеврсни напор и логику живог у творачкој има-
гинацији. Литература јесте духовна игра, потреба духа 
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да освоји нови простор изразом, али то је игра која 
има подстицајни извор у животним потребама људи. 
„Имагинарна људска историја је отуда по много чему 
стварнија од стварне историје. Јунаци имагинарне 
историје људске: Прометеј, Едип, Антигона, Дон Кихот, 
Хамлет, Фауст, Ана Карењина, Браћа Карамазови, 
Филип Кворлс“, на пример, нису прагматичне формуле 
решавања темпоралних проблема људске стварности, 
али на вертикалној оси људског постојања јесу згуснута, 
заоштрена питања човековог смисла, природе и средстава 
људског постојања, и остваривања вредности у кретању 
поколења. Проносећи кроз време интензитет људске 
драме, претварајући објективно време у драмско време, 
роман омогућује да у одређеном степену људски 
проблем постане заједнички проблем оних који се 
замишљају над смислом људи у њиховом протицању и 
смислом тог протицања. 

 
2. 
Делом Добрице Ћосића простире се, да поно-

вимо, снажно осећање трагизма људског постојања. То 
осећање, наравно, није последица само романсијерове 
рационалне представе о трагизму српске историје, коју 
смо у тежишним линијама могли видети посредством 
пишчевог дискурзивног разлагања о природи романа и 
историје. Друга су изворишта тога трагизма и интензитета 
те емоције. Наиме, овај романсијер полази од поставке 
да је људски живот трагичан, да је Човек – трагично 
биће: „Човек је трагично биће. Трагично не само зато 
што му је биолошка и социјална егзистенција свагда 
угрожена, што је смртан он и свако његово дело, што 
су му моћи ограничене а жеље неограничене, што је 
распет између задовољства и бола, љубави и мржње, 
знања и тајни, што може да постоји само у заједници 
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која му је и извор патњи и несрећа, што ни највећим 
жртвама не може да оствари друштвене и своје идеале; 
човек је трагичан управо зато што све то зна, а не 
може ништа, па ни то своје знање да измени“ (Стварно и 
могуће, стр. 183). Ова поставка о трагизму човековом 
само је један духовни оквир за могућу романсијерску 
авантуру. Објективне датости тог општије схваћеног 
човековог трагизма тек преведене у драматичне датости 
дела показују природу романсијерове имагинације, њене 
распоне, њен, ако смемо рећи, живи творачки елан. 
Другим речима, свака трагична егзистенција не може 
се свести на општу трагичност. Она може бити обухваћена 
њом, али су линије конфигурације, степени и покрети 
унутар ширих целина, са неоспорном индивидуалном 
бојом, ритмом, тоном. Једно је трагично осећање 
младића кога потреса додир са тајнама света; и жеља 
да у њему буде као неко и нешто; друго трагично 
осећање војсковође који зна несразмере војски које се 
сударају и при чему је она којом он командује 
неупоредиво мања од непријатељске; једно је трагика 
интелектуалца који решава вечне проблеме добра и 
зла над раскриљеним књигама које о томе говоре, 
друго пак трагика сељака који је оставио њиву, или 
недовршену кућу, и кренуо у војску да брани и њиву и 
кућу. Мисао која изгрева и мисао на заласку нису 
идентичне мисли; дух који слуша само откуцаје 
часовника и онај који слуша зрење времена нису ни 
исте вредности ни квалитета. „Романсијер који је свестан 
тих разлика нужно је свестан и разлика у трагичном 
тону или 'боји' којим су прожете различите трагичне 
егзистенције.“ 

Од романа Далеко је сунце, преко субјективне 
епопеје Време смрти и романа о злу идеологија Време 
зла па до Времена власти, романа о насиљу власти над 
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човеком, романсијер Ћосић трага за истином „о 
граници која се не сме прекорачити“, којом се, у 
античкој трагедији, брани божански поредак, иза које 
наступа пропаст и смрт, а коју човек са свешћу о 
исходу свог чина прекорачује због неког свог човечанског 
смисла. Човек, који је, већ тим што је кратковек, трагичан, 
зида, ако смемо тако рећи, трагично на трагично, пре-
корачује границе властите моћи и бива кажњен. У 
античкој трагедији казну одређује Зевс, или извршиоци 
Зевсовог начела, а у модерна времена казну врши – 
историјски процес, или тренутни егзекутори историјског 
процеса. Људи и народи који имају карактера, осуђени 
су да искусе трагичну судбину. „Скоро свака генерација 
(у српском народу) имала је да решава исто судбинско 
питање: има ли смисла борити се за слободу по сваку 
цену? Услови су били тако окрутни да је одговор 
могао бити само категоричан: да или не. У оба случаја 
трагичан: морала се прекорачити граница моћи, а 
исход одлуке често није представљао и победу мотива 
одлуке. Кад је добијао народ, губио је човек; али 
никад у српској историји није добијао човек кад је 
губио народ. Тај трагизам у националној историји 
основни је мотив и највиши духовни и поетски израз 
како народне епске поезије, тако и поезије и прозе 
врхунских српских писаца – Његоша, Андрића, Црњанског 
и других“ (Стварно и могуће, стр. 185). 

Оно што треба нагласити, што је подстицајно за 
мисао о књижевности, јесте да крај свег трагизма, чији 
је извор у контрадикцијама људског постојања, трагично, 
преведено у причу, у роман, бива, баш у смирености 
израза, у судбини човека којом је дух овладао, извор 
посебног задовољства. Дух читаоца прати тај коштац 
човека са историјом као бивањем, живи као своја 
разноврсна искушења којима је то кратковеко биће 
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изложено, али и са неком врстом поноса што постоји 
мисао која обухвата и човека и његова искушења. И 
што човек посрће и устаје, са свешћу да нема краја тој 
борби његових мајушних снага са слепим снагама 
космоса и историје. Даља истраживања Ћосићевог 
дела још увек предстоје. Али већ сада може се јасно 
видети да једно од битних поља његових напора у 
српском роману мора да буде истражено: поље идеја 
које је приложио модерном српском роману. Неке од 
тежишних, које смо овде само дотакли, траже даљу и 
потпунију разраду. 

Може се рећи: ово романсијерско дело у целости 
следи судбине и духовно рафиноване поруке српске 
епске традиције: „борба за слободу народа и појединаца 
није таштина; настојање човека да, речено андрићевским 
језиком, изнесе терет властитог идентитета у складу са 
највишим етосом своје традиције, није узалудно настојање 
чак и кад није успешно; дух који не пристаје на јарам 
није одсуство рационалног става већ служба нечем што 
превазилази кратку и пролазну твар у којој човек живи 
на земљи.“ Ћосић је својим делом фиксирао за трајање 
неке од темељних врлина у српском националном ка-
рактеру из којих је, не једном, ницао и низ трагичних 
српских опредељења, колективних и личних, победа и 
трагедија. 

Тим својствима се његово дело, по нашем 
увиду, придружује низу оних значајних подухвата пре 
њега, чији је циљ био: уметношћу романа овладати 
човековом судбином и тако радити за стварање нове 
човекове самосвести на нашем тлу. Јер, према мишљењу 
писца „једино уметношћу човек нешто своје, изгубљено у 
времену прошлом и порекнуто у времену садашњем – 
спасава ништавила и преводи у тренутак вечности“. 
Ми који смо пратили са захвалношћу, каткад и са 
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стрепњама, напоре овог романсијера у описаном 
смеру, можемо рећи да је благородно испунио свој 
подарени циљ. 

Таласи читалачког народа који ће се надносити 
над његовим романима, и онда кад они постану духовна 
историја наших напора ка стварању, сведочиће тихим 
унутрашњим дијалозима са њима, спорењем или 
сагласностима, колико су одговорили на налоге века и 
духа у том веку. 

Што се нас тиче, уверени смо у непрекинуту 
живост тих дијалога. 
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TIHOMIR PETROVI] 
 
 

BESEDNIK 
 
 

 Op{te uzev, svaki ~ovek je po sebi govornik. 
Podrazumevaju}i govorni~ke osobine jesu op{te-
zdravstveno stawe, normalno funkcionisawe ~ulnih 
organa i op{ta psihi~ka smirenost; neophodni su 
artikulacija (,,duboki udisaji i jake grudi", V. M. 
Lomonosov), jasno i razgovetno izgovarawe re~i i 
slogova, stabilnost glasa, rezonantnost i melodi~nost, 
standardna govorna akcentuacija. Izgled i telesna 
nao~itost su po`eqne osobine, neretko su osnova 
za prve i relativno dugotrajne impresije. Osloba|awe 
od prepreka kao {to su bolest, umor, poti{tenost, 
apati~nost, boja`qivost, ose}aj nelagodnosti, strah, 
ostra{}enost, namr{ten habitus i sli~ni komuni-
kacijski {umovi, nu`an su uslov. 
 Znawe, obrazovawe i inteligencija ~ine ,,go-
vornu li~nu kartu" po{aqioca poruke. U prirodi 
i dijalektici retorike jesu obu~enost, socijalna 
inteligencija, o{troumnost, mo} logike, kreativna 
usmerenost mi{qewa, tanko}udnost, kultuvisani 
senzibilitet, imaginacija, bogata `ica dara i 
samopouzdawa. Tu|e ili vlastito izlagawe zahteva 
poznavawa govornih obrazaca i komunikativnu 
verziranost. Intelektualna doraslost auditorijuma 
potvr|uje se u stepenu informisanosti, na~itanosti i 
izo{trenom ukusu. Manifestuje se u koordinaciji 
pokreta tela, pokretqivom licu, izglan~anom gestu 
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i u gospodstvenoj uzdr`anosti. Druk~ije re~eno, u 
harmoniji misli, ose}awa i glasa. Kaziva~ bez 
obrazovawa je samo ,,plitka glava". 
 Neka vrsta nacionalnog radnika u starin-
skom smislu, predstavnik javne re~i i pregalac na 
poqu jezi~ke kulture, besednik je institucionalno 
ovla{}en da ~uva govorne vrednosti. Naoru`an svom 
silom retorike, po temperamentu umetnik re~i, on 
treba da poseduje prirodnu predispoziciju, izvornost 
duha koji poti~e iz kolevke, onu pravu re~itost koja 
se, po Paskalu, ruga {kolskoj, nau~enoj i name{tenoj. 
 Iza re~i treba da stoji ~ovek. Samo ~estit, 
iskren i po{ten ~ovek sme da govori, isticali su 
stari. Maksime: ,,Kakav ~ovek - takav govor" (Ci-
ceron) i ,,Nijedan ~ovek ne mo`e dobro govoriti, ako 
sam nije dobar" (Kvintilijan), ,,Po besjedi se ~ovjek 
poznaje" (Vuk Karaxi}), ,,Ono si {to ka`e{" (Hajde-
ger) i druge kazuju o neodvojivoj povezanosti ~oveka 
i wegovih govorni~kih kvaliteta. 
 Besednik je figura prema kojoj se zauzima 
simpati~an ili rezervisan stav. Ispoqeni li~ni 
kvaliteti, radinost, vrlina najbesprekornijih, kao 
nebo ~istih, re~i iz kojih zra~i savest, kredi-
bilitet, daju psiholo{ku podlogu uspe{nom govoru 
i ~ine misao slu{anijom, prijem~ivom i delot-
vornijom. Poverewe se poklawa individui od re-
nomea, respekta i presti`a. Dru{tveni polo`aj i 
zvu~nost titule unapred pot~iwavaju svojim re~ima. 
 Sugestivnost, prerogativi mo}i (,,pozitivne 
mo}i") da se deluje na publiku, uveliko zavise od iz-
vora iz kojih poti~u. U zavisnosti, naime, od imena i 
atmosfere u kojoj se govori, re~ druk~ije zvu~i. 
Ista re~ u ustima razli~itih pojedinaca razli~ito 
deluje. Ukoliko iza we stoji snaga i ~ovek, pre nego 
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{to se kro~i na podijum ,,oseti se vazdu{ni udar". 
^uvenost, imix, harizma kao li~ni magnetizam, 
lako pretegnu nad argumentacijom i ~ine iskaz u 
o~ima slu{alaca vi{im no {to jeste. Izgra|ene 
li~nosti i kada govore jednoli~no bivaju prihva}ene 
kao veli~ine; wihove se re~i slu{aju pa`qivo, go-
tovo u pobo`noj ti{ini. I prazne fraze verba-
lizovane ustima ~oveka od reputacije, dobijaju na 
te`ini, imaju snagu odluke. Ne smetaju na~iwene 
pogre{ke ili zamuckivawa. 
 ISKRENOST, MISAO, ZNAWE, U^ENOST 
I PAM]EWE. Ose}awa se pobu|uju otvoreno{}u i 
iskreno{}u koja daju re~ima prizvuk neiscenirane 
istine. Govornik vlastitim uverewem pokazuje 
istinoqubivost prema publici i kada se, primera 
radi, priznaje propu{ten neki podatak, sud ili 
bitna stvar. Nepreporu~qivo je izviwewe. 
 Govor je mentalna aktivnost pra}ena rasu|i-
vawem, ~iweni~kim sudovima, logi~nim mi{qewem 
i operacijama. Karakteri{e ga zavidan stepen pove-
zanosti misli slivenih u zajedni~ku celinu. Sam 
po sebi instrument misli (gr~. λόγος - re~, misao), 
misao materijalizuje i ~ini drugima pristupa~nim. 
Nema govora bez mi{qewa i jasnih misli. 
 Zamr{eno klup~e mnogih misli koje padaju 
na pamet disciplinovano se koristi i re{ava. 
Prolaze}i kroz sito sumwi i osporavawa, ponu|ena 
kao `rtva, misao zahteva obim samerqiv vlastitoj 
sadr`ini i mestu u odeqku. Ro|ena iz motivacione 
sfere svesti (sklonosti, potrebe, pobude, afekti, 
emocije), treba da je jasno formulisana, kondenzovana, 
samostalna, neposredna i slobodna. Weno pravilno 
i jasno razvijawe u re~ i stavqawe u slu`bu, daje 
retorici rezon i opravdawe za vi{e mesto na 
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vrednosnoj lestvici qudskog stvarawa. Zahteva se 
ono {to je najte`e: samosvojno i izra`ajno ispo-
qavawe razra|enih misli i impresija u celini i 
do kraja, ulep{avawe, `iva forma govora. 
 Valorizuje se korisnost izlo`enog, osmi{qena, 
visprena i kratka re~. Slu{ala{tvo osvaja mudrost, 
pametne stvari i re~i od nepobitne ta~nosti i vi-
soke op{tosti, ono {to zadivquje i daje izlagawu 
unutra{wu lepotu. Pred neobi~nim vi|ewem sveta, 
dosetkama, sna`nim i neusahlim mislima stoji se 
dirnuto i sa najdubqim ose}awem. Efektna, raz-
borita misao, koja svetli svojom istinom i jak uti-
caj nekog mesta u govoru izvla~e slu{aoca iz 
opu{tenosti i zaustavqa mu dah, ispravqaju ta-
kore}i na svoje sedi{te. 
 Mnogoobuhvatna misao, sna`na i istinita, u 
ravnoj meri racionalna i precizna, unosi kao jednim 
potezom u ~ovekovu svest spektar predstava i slika. 
Izgra|ena u jedan naro~it oblik, podesna za lako 
izra`avawe re~ima, ,,lepa kao ru`a", urezuje se u 
pamet kao etiketa i osvaja srca. Od stepena izrazi-
tosti i podesnosti fraze zavisi wena preciznost. 
 Govor prate relativno nerazra|ene govorne 
celine, nepodignute na kvadrat, ogoqene do skeleta, 
bez afektivne pozadine, nepro`ete poezijom. ^esto 
bogatstvo i sjaj re~i maskiraju prazninu i `rtvuju 
glavnu ideju. Prvou~iteq retorike govorio je ,,samo 
one re~i zaslu`uju na{e priznawe koje najdubqe 
odra`avaju na{e misli". 
 Logi~nost i haoti~nost u ~ovekovoj glavi, znawe 
ili neznawe, kulturu, intelektualnost - sve to - pre-
nosi sam govor. Naime, op{ta pogodba jesu inteli-
gencija, iskustvena umnost, intelektualno qubo-
pitstvo, jake veze sa predmetom, otvorenost za 
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novinu i obnovu. Poznavawe ~iwenica, bitnih po-
dataka, nau~nih procesa, principa iz zakona o 
prirodnim i dru{tvenim fenomenima, razumevawe 
prakti~nog i svakodnevnog `ivota, re~ju, ,,zaokru`eno 
obrazovawe", jedna kultura enciklopedijskih raz-
mera, jesu dovoqan uslov za objektivno i pouzdano 
prosu|ivawe. Ne samo znawe ,,sve od ne~ega i 
ne{to od svega", nego specijalisti~ko obrazovawe 
koje besednika izdi`e iznad ostalih. Iz govorniko-
vog pogleda treba da zra~e o{troumnost, {kolovan 
duh, jaka logika; dok neutemeqenost, prizvuk sumwe 
i verovatno}e oduzimaju frazi od te`ine i tradi-
cionalog ,,sedewa nad kwigom", uskra}uju poziti-
van odziv na poruku ili kriti~ku reakciju. Govor 
ima mo} vatre, ka`e Volter, ukoliko joj kao gorivo slu-
`i znawe. (Veliko govorni{tvo, kao i plamen, zahteva 
gra|u da bi se zapalilo, ~arawa da bi planulo, i 
tek pri sagorevawu zasvetli, tvrdio je Tacit.) 
 Retori~ar u svakoj ta~ki besede treba da je, u 
pore|ewu sa auditorijumom, nekolikostruki pozna-
valac teme. Samo stru~wak, u smislu nezavisnog 
mislioca, ima pravo da nastupa. Upu}enost u ma-
teriju, temeqitost, obu~enost i erudicija prijatno 
iznena|uju, mogu da zadive. Znawe kao retori~ka 
odredba bri{e strah od pojavqivawa pred publikom 
i uobli~avawa re~e, hrabri i sna`i. 
 Elokvencija je u naoru`avawu, u {irini znawa 
iz nimalo srodnih oblasti, ne u stilu i jeziku. ,,Ko je 
siroma{an u mislima ili nema dovoqno znawa o 
predmetu o kojem ho}e da pi{e, taj neka ne tra`i pomo} 
u stilistici" (Tomo Mareti}). Ciceron je prvi upozo-
rio: ,,Svi su u onome {to znaju dovoqno re~iti." 
 Osredwi ili slab govor posledica je mawka-
vosti poznavawa predmeta: ,,Ne raspravqajte ni-
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kada o stvarima koje ne poznajete" - upozorava Emil 
Kue - ,,jer }ete uvek govoriti samo gluposti." 
 Skromno poznavawe materije, ~iwenice ovde-
onde ispabir~ene, mogu dovesti do prekida komu-
nikacije; kao {to pretvarawe govora u lekciju, 
razmetawe znawem i superiornost mogu prouz-
rokovati komunikacijski {um. Demonstracija sa 
prizvukom nadmene u~enosti, samouverenosti, dosto-
janstva ili insistirawa, pozivawe na qude od 
glasa, ekstremni izrazi i odve} drasti~ni gestovi, 
koji pla{e ili izazivaju strahopo{tovawe, stavqaju 
druge u nepo`eqno svetlo, nabijaju komplekse, 
posti|uju, izuzetno vre|aju. ,,Igrawe" temom i ma-
terijom radi stilskih bravura i odu{evqewe pub-
like, uzdizawe iznad, ostavqa impresiju bavqewa 
svojom li~nosti i poigravawe drugima. Orator - 
mudrija{ u takvom spletu okolnosti izgleda teatralno. 
Govor mo`e imati dejstvo ukoliko je overen fak-
tima i znawem, na takav na~in da se mo`e prihva-
titi zdravim razumom. Igra slu~aja ili blistav 
trenutak nisu pouzdani besedni~ki saveznici. 
 Beseda je gra|evina od jezi~kog materijala, 
pa je poznavawe gramatike jezika azbuka za weno 
dr`awe. Govori se prema strogim akademskim 
odredbama, sre|eno i logi~kom re~enicom. Govorni 
subjekt se dr`i najo{trijeg skupa pravila po ko-
jima se gradi lingvisti~ki sistem i principa po 
kojima nastaju ispravni iskazi u jeziku kojim se 
slu`i. Imaju se, u prvom vidu, sto`eri gramati~kog 
sistema: imenice (koje imenuju neki predmet, neko 
bi}e, neki zajedni~ki ili vlastiti pojam) i glagoli 
(koji imenuju radwe, stawa ili bivawa - re~i koje 
unose `ivost, zanimqivost, razumqivost). 
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 ,,Govorqivost" gramatike jeste u konstrukciji 
re~enice koja omogu}uje razumevawe smisla koji se 
`eli izraziti. Sintaksa koja se bavi odnosom znak 
- znak odre|uje red re~i i pravac govorne melodije 
(weno vrhunsko pravilo glasi: ,,Jedna re~enica - 
jedna misao - jedna sekunda") od zna~aja je za ov-
ladavawe izgovorenom mi{qu. Na jezi~kim i stil-
skim zakonitostima zasnivaju se razumqivost i 
stilska doteranost. Bitna je naju`a morfolo{ka 
veza re~i i izraza, misli i ose}awa, wihova {to 
ve}a bliskost. - ,,Vezati me|u sobom pojmove koji 
jedan prema drugome stoje kao dva gladna psa pred 
neoglodanom ko{}u" (Bogdan Popovi}) zahteva znawe, 
umewe i ose}awe za jezik. Te{ko}a je u tome {to 
emocionalna stawa, svet diskrecije i intime, ne-
maju gramati~ke oblike. 
 Nose}i u sebi mogu}nost razvoja u najrazli-
~itijim pravcima, prose~no inteligentna osoba 
mo`e da usavr{i prirodne sposobnosti i postigne 
zapa`ene rezultate. Marqivost i darovitost su 
tome temeqi. Govorna ve{tina, isto tako, nije 
iskqu~ivo stvar prirodne obdarenosti, sirovog i 
nepro~i{}enog talenta, nego je ~esto ishod ste~enog 
znawa, izra`ajnih sredstava i ve`bawa. Za razliku 
od pesni~kog ume}a, ona nosi ne{to do zanatske 
obu~enosti i nau~ene konvencije. Disciplinovana 
obuka i rad jesu sjajan put do samopouzdawa i napretka 
u svim oblastima rada i `ivota. Posve}ewe zahteva 
usavr{avawe, nesmaweni `ar i upornost truda koji 
se ne donosi ro|ewem. Poznata je Demostenova be-
sprekorna upornost na izgra|ivawu duha i glasa, na 
ja~awu grudi i korekciji pokreta. U nemogu}nosti 
da izgovori glas r, anti~ki orator je podmetao 
{qunak pod jezik. Isto tako, zahvaquju}i istra-



 226

jnosti. Maksimilijan Robespjer postaje znameniti 
oratot, iako za to nije imao uro|ene sklonosti. 
 Govorno ume}e u smislu umetnosti jezika i 
mehani~ki nau~ene radwe osvaja se kao i sve os-
talo, postepenim napredovawem, bez neke krivuqe, 
od najranijeg doba do kraja `ivota. Usvajaju se znawa 
i iskustva, nazi|uje cigla po ciglu na kojima se te-
meqi retorika, ovladava jezikom, samopouzdawem i 
spremno{}u, kultivi{e vlastita li~nost. Obra-
zovawem i naporom vlastite misli, neu~aureno{}u 
i `e|i za metodolo{kom sve`inom, sti~e se komu-
nikacijska vi~nost. Puna misaona aktivnost, rasu-
|ivawe, razmi{qawe, upore|ivawe i stvarala~ko 
anga`ovawe, otklawaju prepreke na putu savladavawa 
ovoga vida kreacije. I snaga govora je u istrajnosti, u 
nezadovoqstvu postoje}im i nezaustvqivosti u radu. 
 Institucija {kole i u~ene kwige nude zavi-
dan kvantum znawa. Leksikoni, enciklopedije, ~a-
sopisi, listovi, vizuelni i auditivni mediji, 
upotpuwuju akademsko znawe. Samousavr{avawe se 
sti~e i izolovanim (van{kolskim) putem. ^itawem 
i kontemlacijom pro{iruje se znawe, izgra|uje se 
kultura usmenog i pisanog izra`avawa, asimiliraju 
nove re~i, oja~ava misao i izraz, otklawaju pre-
preke u ciqu kultivisawa i polirawa ukusa. ^itawe 
je vrhovna {kola za govor - i pisawe. Radio (govor 
spikera) i pozori{te (govor glumaca) delotvorno 
uti~u na govornu kulturu i interpretativnu fino}u. 
Literarna dela dobrih pisaca razvijaju ose}awe za 
jezi~ko-stilsku istan~anost, o`ivqavaju i vaspita-
vaju ose}awe za lepo, uz to, {ire vidokrug pros-
transtva, o{tre moralnu `i`u.  
 ^ovek sa svojim biolo{kim kapacitetom ne 
mo`e da primi niti razlu~i beskraj podataka, ono 
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{to jeste od onoga {to nije, {to neprestano zasipa 
sve ve}im talasima. Jama~no, u~i se svakodnevno i 
na svaki na~in. Oratorsko ume}e, gipkost i ce-
lovitost misli, osim iz retori~ke teorije, gramatike 
i stilistike, ovladava se ,,~itawem" nenapisane 
kwige `ivota. Sam `ivot podsti~e na radoznalost, 
otvara vidike i postavqa pitawa. Posmatra se, 
povezuju ~iwenice, zakqu~uje, rasu|uje, istra`uje i 
pronalazi. Neposredna opservacija, kontakt sa qu-
dima i oslu{kivawe narodnog govora, bogato iskustvo 
i jezik. (,,Vi{e figura se iska`u jednog pija~nog dana 
na pijaci, nego za mnogo vi{e dana po akadamijskim 
skupovima", Dimaris.) 
 Memorija je kognitivni proces koji omogu}uje 
pam}ewe prethodnih iskustava paralelno sa usva-
jawem novih iskustava i informacija. Posredi je 
slo`en proces koji ukqu~uje ne samo aspekne, nego 
i auditivne, mehani~ke i taktilne elemente. Naime, 
ulan~ana asocijativnost, koncentracija, sposob-
nost intenzivnog razmi{qawa i razumevawa na 
vi{em nivou, u binarnim opozicijama, sinteti~ki 
duh i druga intelektualna obele`ja, omogu}uju slovo 
po logi~nom redosledu, bez kolebawa i sigurno. 
 Nudi se vi{e konkretnih re{ewa za u~ewe i 
pam}ewe. Strategije se svode na kodirawe, markirawe 
i sortirawe informacija. Najpouzdanije je osmi{qeno 
prepri~avawe i ponavqawe. Glasno ~itawe, pevawe, 
crtawe, slu{awe, improvizacija, mapirawe, pravqewe 
bele`aka, proveravawe pam}ewa od po~etka govora, 
jesu u praksi provereni pristupi. U~ewe naizust je 
vid pam}ewa i samopoznavawa. 
 Logi~no pam}ewe osna`uje samostalno izla-
gawe usvojenih ~iwenica, u isto vreme, razmi{qawe o 
sadr`ini. Kao faktor podsticaja sigurnosti u sebe 
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i sabirno mesto utisaka i ose}awa, ono ne op-
tere}uje svest kao memorisan govor, ne pretvara duh 
u skladi{te re~i, ne stvara napetost niti sputava. 
Dr`e se u glavi osnove govora i red ideja koje vaqa 
izlo`iti; misao se podvrgava kritici, ukoliko 
postoji opasnost od pogre{nog memorisawa. Ra-
zumevawe teme i motivacija jesu psiholo{ki ~inioci 
koji najja~e uti~u na pam}ewe.  
 Govor se interpretira prema spremqenom 
rukopisu. Napamet nau~eno donosi sigurnost i 
ose}awe zadovoqstva koja otprilike ima glumac na 
sceni. Prednost je, u odnosu na ~itawe, mogu}nost 
da se gleda u publiku. 
 U~ewe napamet nije govor kao usvojeno naj-
dubqe uverewe, ne{to {to izvire iz dubine besed-
nikovog bi}a. Fiksirawe pa`we na memorisane 
re~i, a ne na osnovu ta~ke, ne dopu{ta stvarawe 
kontakta sa publikom, niti registrovawe wenog 
prisustva. Re~i koje dolaze po se}awu demaskiraju 
odsutnost, nesigurnost, deluju neubedqivo, gube se 
mnogi prirodni kvaliteti qudskog opho|ewa. Ono 
{to se kazuje kao nau~ena uloga, ponekad bez ikak-
vog u~e{}a svesti i voqe, mo`e delovati gore od 
pro~itanog. Bubano za sebe, kao vlastito ili tu|e, 
pretvara besednika u recitatora, koji put u onoga 
koji ~uje samog sebe.gawa, lutawe po povr{ini aso-
cijacijama, rizik i nesigurnost koji se prenosi na 
slu{ala{tvo. Refleksivno usvojeno lako se zabo-
ravqa pred drugima, nestaje u presudnom ~asu. ^esto 
ima izrazito negativan ishod. 
 Ne postoji, smatra se, lo{a memorija, nego samo 
izve`bana i neizve`bana. Treningom se izo{trava 
sposobnost zapa`awa, povezivawa ~iwenica i snala-
`ewa; sti~e se potrebna sloboda i rutina, otklawaju 
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gre{ke, iskqu~uje zabuna i zaborav. Prezasi}eno 
ve`bawe dovodi do pam}ewa govora napamet sa svim 
negativnim reperkusijama. 
 Imperativ je zamam}ivawe ~iwenica od samog 
po~etka u~ewa i to ta~no. Nau~eni materijal, poru~uju 
prakti~ari, ,,izgovara se naglas, opet, i opet, i opet". 
Razli~itim mnemotehnikama usavr{ava se intelek-
tualna ili senzitivna memorija. 
 Najboqe se zadr`ava u svesti ono ~emu je 
posve}eno vreme za wegovo usavr{avawe. Empirijska 
je datost da se utro{i najmawe ~etvrtina do polovine 
od ukupnog predvi|enog vremena na utvr|i vawe i 
ponavqawe materije. Vi{estruko je provereno da 
pretvarawe kratkotrajnog pam}ewa u dugotrajno 
zahteva najmawe {est do osam nedeqa. 
 Koliko god da je besednik siguran u svoju 
memoriju i svoju koncepciju, vreba opasnost da 
do|e do neo~ekivanog zastoja, preskakawa i zabune. 
Nepouzdana i labava memorija dovodi do materijal-
nih gre{aka, proma{aja, lutawa misli i za~iwawa 
vlastitog razgovora. 
 Usled nepromi{qenosti i gubqewa koncen-
tracije, misao pobegne ili zapo~ne na jedan, a 
zavr{ava se na drugi na~in. Takve govorne sekvence, 
mo`da bi se moglo re}i, nalikuju, po Rusoovim 
re~ima, qubavnom pismu koje po~iwe bez znawa o 
~emu }e da se govori, a zavr{ava se bez znawa o 
tome {ta je kazano. 
 Zaborav izaziva nelagodnost i optere}uje in-
telekt. Zaboravqawe je, kao i pam}ewe, neophodno. 
Pam}ewe svih pojedinosti onemogu}uje misaone 
procese kao {to su sa`imawe, sinteza i generali-
zacija. (,,Ono {to dr`im u biblioteci ne dr`im u 
glavi", Ajn{tajn.) 
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ALEGORIZACIJA JEDNE ZAVISNOSTI U 
ROMANU NOVAC MARTINA EJMISA 

 
 

 Roman Novac koji je engleski kwi`evnik 
Martin Ejmis objavio 1984. godine je od strane 
presti`nih kriti~ara ~uvenog ~asopisa Tajm maga-
zin uvr{}en me|u sto najboqih romana na anglo-
saksonskom govornom podru~ju napisanih od 1923. 
godine do danas.* Ono {to je, uz pomenuti podatak, 
poslu`ilo kao inspiracija za pisawe ovog prikaza 
bila je namera da analizom romana Novac ispitamo 
slo`eni postupak kojim autor defini{e stawe jedne 
vrste zavisnosti aktuelizovane kroz kontinuirani 
kolaps subjektiviteta i objektiviteta individuuma 
kao sastavnog dela jednog socijalnog sistema. Na~ini 
na koji su okviri dru{tvenih sistema name}u poje-
dincu, oblikuju}i i izobli~avaju}i pri tom wegovu 
egzistencijalnu paradigmu, sagledani su kroz proces 
alegorizacije. 
 Kao uvod u ovu temu dobro mogu poslu`iti 
promi{qawa drugog engleskog romanopisca D. H. 

                                       
* Martin Ejmis (1949) jedan od najpopularnijih savremenih 
engleskih pisaca. Ispovedni roman Iskustvo (2000) doneo mu 
je jednu od najpresti`nijih kwi`evnih nagrada u Velikoj Bri-
taniji takozvani Xejms Tejt Blek Memorijal. Wegovi naj-
poznatiji romani su Novac (1984), Londonska poqa (1989), 
Vremenska strela (1991) i @uti pas (2003). 
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Lorensa, Ejmisovog prethodnika, koja se odnose na 
sferu materijalnog u antitezi sa sferom duhovnog. 
U pomenutom eseju, kako Lorens uspostavqa funda-
mentalnu razliku izme|u onog {to naziva ,,istinskom 
humanom individuom" i ,,dru{tvenim bi}em". Dok 
je, Lorens ka`e, ,,~ovek i daqe ~ovek odnosno istinska 
humana individua on svojoj osnovi zadr`ava jedan 
stupaw nevinosti i naivnosti koji se opire svim 
poku{ajima analize." Podela, a sledstveno tome i 
rascep subjektivne i objektivne svesti dovela je do 
napu{tawa pomenutog idealnog stawa, koje Lorens 
pak zami{qa kao ,,ose}awe poistove}enosti sa 
univerzumom." Nestankom pomenutog idealnog stawa 
~ovek se degradira do stadijuma ,,dru{tvenog bi}a" 
podlo`nog vladavini novca. 
 ,,Novac je", ka`e Lorens, ,,~ovekov dana{wi 
pratilac pa za wega mogu biti vezana i ~ovekova 
najintimnija ose}awa." On me|utim, uprkos svemu, 
ne mo`e postati deo ~ovekovog ,,ogoqenog ja." Uko-
liko ~ovek po~ne da gubi ose}aj pripadawa `ivom 
kontinuumu univerzuma, on biva pogo|en ose}ajem 
straha pri ~emu se poku{aj da se za{titi od spoq-
nog sveta name}e kao jedina logi~na reakcija. One 
se, prema Lorensu, ispoqava u ,,gomilawu bogatstva 
jer materijalno bogatstvo, odnosno novac, oli~ava 
jedino spasewe. Spasewe je direktan odraz bo`je 
milosti pa je shodno tome novac zapravo sam bog. 
,,U ovakvoj situaciji, ~ini se, prvobitna ,,nevinost" 
qudskog bi}a izgleda zauvek izgubqena. Svaka pobuna 
protiv Mamona osu|ena je na propast a ,,sam pobu-
weni ~ovek, li{en svoje nevinosti, podse}a na 
neku vrstu kastriranog bi}a svedenog na kakav be-
spolni entitet." 



 232

 Lorensovo pripovedawe je ustrojeno prema 
dobro poznatoj mitolo{koj matrici gde se pri~a o 
~ovekovom padu projektuje na topografiji sopstva, 
{to }e re}i da se poreklo pri~e o edenskom jedin-
stvu li~nosti identifikuje sa wegovom najdubqom 
su{tinom. Upravo pomenuti pad (koji se uspostavqa 
kao neka vrsta negativnog otkrovewa) ozna~ava ulazak 
u stawe straha ili otklona od su{tine sopstva. To 
palo i podeqeno qudsko Ja vaspostavqa neku vrstu 
pseudo bo`anstva koje Lorens svojim silogizmom 
identifikuje kao novac. U strahy od spoqweg sveta 
(koji se sada konstitui{e kao out|ena sfera ili 
drugost) ~ovek se trudi da obezbedi {to ve}e pris-
ustvo la`nog boga koriste}i ga kao {tit. U tom 
berkstvu u sferu materijalnog ~ovekovo materi-
jalno, odnosno neautenti~no Ja odnosi prevagu nad 
autenti~nim. Iako to autenti~no Ja izgleda zauvek 
izgubqeno {to je nagove{teno re~ju ,,kastracija", 
Lorens ipak nagove{tava mogu}nost neke vrste 
,,arheolo{kog otkri}a" ili, jezikom alegorije re~eno, 
regeneracije izgubqene mu{kosti ~ove~anstva budu}i 
da qudski rod nije svestan skrivenog potencijala 
prvobitne nevinosti koja uprkos svemu postoji u 
wegovoj prirodi. 
 Lorens se i u drugim svojim spisima osvr}e 
na stawe ~ovekovog ,,ogoqenog ja" identifikuju}i 
ga sa telom koje, iako ,,kastrirano", svedeno na be-
spolnost, nalazi snagu da se regeneri{e i povrati 
svest o sebi {to predstavqa povratak u stawe 
prvobitnog bla`enstva. 
 Ukoliko zanemarimo Lorensovu sklonost ka 
moralisawu i pojedine ve} pomalo zaboravqene 
aspekte wegovog mitolo{kog pristupa, mo`e se re}i 
da su wegovi sudovi o dvojnosti ~ovekovog bi}a ap-
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solutno celishodni u analizi romana Novac Mar-
tina Ejmisa. Posebno se to odnosi na Lorensove 
kqu~ne termine kao {to su sopstvo, pad, strah, 
nevinost koji se mogu smatrati kqu~nim i u 
Ejmisovom romanu iako su tu, zaodenuti ruhom 
ironije, li{eni teleolo{kih svojstava Lorensove 
romaneskne mitologije. Roman Novac se mo`e sma-
trati studijom o neuautenti~nom Ja u stawu straha 
koje prati ~ovekov pad, o tragawu za la`nom 
sigurno{}u koji pru`a pseudo-bog - novac ~iji je, 
{to je osnovni paradoks, tvorac sam ~ovek. Ejmis 
se dakle koncentri{e na pitawa koja je Lorens ek-
splicitno postavio ali i na one koje je ovaj pisac 
samo nagovestio. U pitawu su, dakle, odnos izme|u 
novca i neautenti~nosti (odnosno dezintegracije) 
sopstva, potom savremeno dru{tveno bi}e kao posrnuli 
entitet; novac kao transcendentalni entitet (i 
problemi u alegorijskom diskursu o novcu), utopijska 
predstava sopstva sjediwenog sa svojim telesnim 
aspektom i spremnog da postane izvor vlastite 
sre}e. 
 Jedan od Ejmisovih primarnih ciqeva jeste 
neautenti~nost ~ylnosti u savremenom dru{tvu. U 
Ejmisovoj sumornoj distopijskoj predstavi sopstva, 
~ulnost i ne postoji u stadijumu pre transformacije 
u pornografiju - ona je ve} pornografska. Termin 
,,pornografija" upotrebqen je u romanu u {irem 
kontekstu u zna~ewu ~ulnosti koja se transformi{e u 
puku konzumaciju, potro{wu koju odre|uje spoqa{wi 
ozna~iteqski sistemi umesto da je emanira samo 
sopstvo u ravni telesnog. Ona je na taj na~in pred-
stavqena kao nosilac ili palimpsest, u onoj raz-
meni znakova koje Bodrijar, u delu Dru{tvo i 
potro{wa, naziva ,,predeterminisanom `udwom". 
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 Ukoliko se roman Martina Ejmisa posmatra 
kao alegorija i alegorijska interpretacija pomenu-
tih kategorija, ne mogu se prenebregnuti wegove 
dodirne ta~ke sa istoimenim romanom Emila Zole. 
 Tuma~ewa po~iwemo situacijom iz romana 
koja je bogata alegorijskim zna~ewima. Junak ro-
mana, Xon Self dobija dva poklona. Prvi je plas-
ti~na lutka `ene, dar anonimnog sagovornika koji 
ga putem telefona neprekidno uznemirava u nameri 
da kod wega izazove potpunu pometwu. Poklon je na 
prvi pogled sasvim prikladan, jer je Self po 
sopstvenom priznawu zavisnik od pornografije. 
Plasti~na lutka, poput Bodrijarove ,,seks lutke" 
mo`e biti shva}ena kao alegorija Selfove seksu-
alne `udwe, kao arhetipski objekt wegovih por-
nografskih poriva. 
 Ukoliko prvi poklon posmatramo u svetlu 
alegorije, drugi se mo`e nazvati alegorijom samom 
po sebi. Taj poklon Selfu daruje Martina Tvejn, 
koja je ovaplo}ewe samog autora romana. Ova li~nost 
simbolizuje nadu u bu|ewu iskrenih qudskih emo-
cija i sve weno delovawe usmereno je u ciqu otva-
rawa mogu}nosti da se ispri~a alternativna pri~a 
o `ivotu glavnog junaka koja bi, kao daleko hu-
manija, zamenila ovu koju ~itamo. Kwiga koju ona 
poklawa Selfu, @ivotiwska farma Xorxa Orvela, 
poznata je kao jedna od najefektnijih alegorija u 
istoriji engleske kwi`evnosti. Self, koji ina~e 
ne ~ita kwige, ipak se odlu~uje da pro~ita delo 
budu}i da je to uslov koji treba ispuniti da bi po-
novo video Martinu. Stavqaju}i ovim putem na 
probu Selfovo strpqewe, Martina Tvejn `eli da 
Selfovu `ivotnu pri~u pretvori u pri~u koja 
sadr`i zna~ewe. Self najzad dovr{ava kwigu sa 
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te{kom mukom ali je ne razume. On ne mo`e do-
preti do alegorijskog zna~ewa, jer nije sposoban da 
se u svom razumevawu odmakne od doslovnih zna~ewa 
re~i. 
 Orvelova alegorija se, kao takva, ne pretvara 
u objekat Selfovog konzumerizma kao {to je slu~aj 
sa ispraznim pornografskim sadr`ajima u kojima 
u`iva. Self, dakle, postmodernim jezikom re~eno, 
ne raspola`e onim vrstama ~itala~ko/potro{a~ke 
strategije koju zahteva sam tekst. On nije u stawu da 
se preorijenti{e na druga~iji (recimo esteti~ki) 
na~in aproprijacije koji tekst zahteva budu}i da 
{tivo samo insistira na otklonu od ~itao~evog 
sistema vrednosti konstitui{u}i se kao drugost u 
odnosu na wega. Tako wegova interpretacija biva 
ote`ana budu}i da je potreban druga~iji instrumen-
tarijum za ono {to tekst emituje kao vi{ak zna~ewa, 
dubqe (ili vi{e) zna~ewe i zna~ewe koje nije od-
mah dostupno. 
 Otuda imamo legitimno pravo da i sam Sel-
fov iskorak u ono {to ona naziva ,,kwi{kim kon-
templativnim `ivotom" smatramo nekom vrstom 
alegorije.* Re~ alegorija se zapravo pojavquje u ro-
manu kad Self pri~a sa Martinom o svom forma-
tivnom ~itala~kom iskustvu. 
 Pomenuto Selfovo iskustvo je zapravo jedna 
vrsta odraza u dvostrukom ogledalu, odre|eni mi-
zanscen koji daje kqu~ za tuma~ewe dela. Treba, 

                                       
* Slavni Xorx Orvel u romanu figurira i na drugi na~in 
budu}i da je Martina Tvejn wegov roman 1984. ukqu~ila u 
spisak kwiga koje treba pro~itati i imati uza se kao neku 
vrstu ,,pribora za pre`ivqavawe u 20. veku" poja~avaju}i na taj 
na~in distopi~nost samog romana. 
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me|utim, imati na umu da roman @ivotiwska farma 
ne funkcioni{e kao mizanscen ve} tu funkciju 
preuzima sam proces ~itawa. Self, dakle, ~ita 
kwigu a alegorijsko zna~ewe mu ostaje nedostupno. 
Na sre}u tu je Martina Tvejn, kao autorovo drugo ja, 
da bi ponudila obja{wewe. Ukoliko je ova epizoda 
minijaturna kopija samog romana, i ako je roman 
odista jedna alegorija, onda je ovde re~ o ,,alegoriji 
i{~itavawa samog sveta." Self nikako ne uspeva 
da i{~ita vlastiti `ivot a kako to ~itawe po-
prima egzistencijalnu auru taj neuspeh dovodi do 
odgovaraju}e kazne. Upravo u tom smislu Ejmisov 
roman Novac predstavqa alegoriju neuspe{nog 
i{~itavawa sveta koji, iako pun znakova, ne mo`e 
da se tuma~i alegorijski jer se autoritet tuma~a do-
vodi u pitawe ili ga preuzimaju drugi ozna~iteqski 
sistemi. 
 Osim pomenuite aluzije na Orvela roman 
nudi i druge mogu}nosti alegorijskog ~itawa. I 
sam roman se, kao celina, preporu~uje kao alegorija 
i to na vi{e na~ina naru{avaju}i pri tom, kao 
istinito postmoderno delo, i same mogu}nosti ale-
gorizacije. Kao prvo, Ejmisov roman nam se name}e 
kao ekstenzivna alegorija - alegorija novca. Na to 
nas upu}uju dva karakteristi~na mesta jo{ s wego-
vog po~etka gde se alegorija personifikuje. Na ta-
kav primer nailazimo u monologu glavnog lika koji 
izjavquje ,,inflacija }e, vele, o~istiti ovaj grad. 
Novac }e zasukati rukave i ra{~istiti sve". Novac 
dakle u ovoj alegoriji poprima obli~je vrhovnog 
regulatora `ivota, nekog ~ijoj totalitarnoj mo}i 
niko nije umakao 
 ^itawe romana kao alegorije novca zavisi od 
statusa pojma novac u alegorijskom jeziku. Po{to 
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analiza fikcionalnog i filozofskog diskursa o 
novcu (o ~emu svedo~e dela Zimela, Marksa i 
[penglera) pokazuje da je u najmawu ruku diskuta-
bilno mo`e li se novac kao kategorija sagledati u 
svojoj dvostrukosti. S jedne strane novac je objekt 
alegorije ali i neodvojivi deo wenog koncepta a sa 
druge, na {ta i Georg Zimel ukazuje, on nas za-
pawuje svojom esencijalnom prazninom, {to }e 
re}i odsustvom svake sadr`ine i beskona~nom 
mo}i transformacije. On je pozicioniran izme|u 
materijalne realnosti i sveta ideala. On sam po 
sebi podse}a na jezik, na semioti~ki sistem u 
vrednosnoj ravni koja je ni{ta drugo do wegova 
transcendentalna ozna~enost. Alegorizacija novca, 
shodno tome ukazuje na alegorizaciju jezika koji se 
sam vaspostavqa kao strategija za sticawe novca. 
Ona mora biti auto-referentna, dekonstrukttivna 
alegorija (upravo onakva kakvom su je opisali Val-
ter Benjamin, Pol de Man i Mari Kriger) koja se 
sama od sebe udaqava kao jezik i koja je svesna 
neizbe`nog neuspeha samog alegorijskog ozna~avawa. 
Ejmisov roman sadr`i svest o ovome i on se okre}e 
sistemima obele`avawa koji nemaju ni~eg zajedni~kog 
sa realno{}u koju te`e da prikriju umesto da ot-
kriju. 
 Kriti~ar Henig ukazuje na ~iwenicu da ale-
gorijski narativ Ejmisovog romana interpretira i 
jednu stariju pri~u i to onu iz Danteove Bo`anstvene 
komedije budu}i da postoje brojni referentni pojmovi 
kao {to su: pas, broj 666, a onda i ~itavi pasusi 
ukojima se govori o posrnulom ~oveku, dowem svetu 
sa du{ama umrlih, zlo~inu i ispa{tawu. Pripov-
eda~ki postupak, me|utim, nije alegorijski u tra-
dicionalnom smislu budu}i da je li{en telolo{kog 
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aspekta pripoveda~a eksternalizuje u smislu pre-
laska na tre}e lice. Ona je repetitivna upravo na 
postmoderni na~in {to }e re}i da ne postoji bilo 
{ta {to li~i na razvoj glavnog junaka ve} je to neka 
vrsta wegovog ,,tro{ewa", ,,propadawa", ,,erozije" 
i ~ak prelaza u neke ni`e oblike egzistencije. 
 Apokalipti~na  terminologija preovla|uje i 
u Ejmisovom romanu ali je pravi pad nemogu} bu-
du}i da Xon Self ve} `ivi u nekoj vrsti pakla. 
Shodno tome ovo delo je pre ,,okon~avaju}e" nego 
apokalipti~no. Ono je nepovratno obele`eno poz-
natim ,,ose}awem kraja" o kojem govori Frenk 
Kermoud u istoimenoj studiji. Roman Novac ipak 
ne predstavqa koherentnu alegoriju jer, kako ka`e 
Pol de Man, alegorija poseduje koherentnu pripo-
vednu strukturu samo ako je sme{tena u okvire ne-
kog idealnog vremena. 
 Alegorijski smisao u Ejmisovom delu mo`e 
se locirati i u drugim segmentima. Likovi romana 
imaju imena koja se mogu alegorijski tuma~iti 
poput Martine Tvejn (Twain - dvojka) i Seline Strit 
(Street - ulica) Najeklatantniji primer u tom pogledu 
je glavni protagonist romana, pripoveda~ Xon Self 
(self - sopstvo) koji predstavqa neku vrstu Svakog - 
predstavnika qudske vrste koji je bio centralni 
lik sredwovekovnih moraliteta. On ina~e pripada 
empirijskom nivou alegorije ali je upravo taj nivo, 
budu}i od drugostepene va`nosti, ono {to je u ro-
manu problematizovano. Realnost u romanu je u ve-
likoj meri poquqana, stvari jo{ uvek imaju ne-
kakvo ,,zna~ewe" i sve (odnosno svako), kako je 
primetio Dominik Hed, postaje nekakav znak ili 
palimpsest prema kome se znakovi mewaju. I samo 
sopstvo (Ja) postaje labilan entitet jer nikad nije 
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identi~no sebi samom ve} se uvek aktuelizuje kroz 
kategorije ka{wewa, kulturnog {oka, promena vre-
menskih zona i sli~no. Kriti~ar Hed tako|e isti~e i 
postojawe ,,kretenizovanih objekata" kao {to su 
,,devojke koje podsvesno `ele da izgledaju kao 
voditeqke de~jih predstava." 
 I samo telo se transformi{e u entitet ~iji 
su ozna~iteqi neprekidno upisuju. Vi{e nema bilo 
kakvog empirijskog Ja koje bi se alegorizovalo. 
Postupak tuma~ewa, koji kriti~ar Leo Barsani vidi 
kao ,,alegorizaciju sopstva", kao da vi{e ne otkriva 
ni{ta osim onoga {to se ispisuje na povr{ini 
{to }e re}i da nema nikakvog dubqeg smisla. [to 
se Zolinog romana ti~e tu alegorizacija sopstva 
te~e neometano jer alegorijske figure poput La 
Me{ana ispuwuje svoje uloge u tekstu. Protagonist 
Sakar je tako|e alegorijski lik jer on ne{to ipak 
,,predstavqa" (recimo ambiciju) a to se ti~e i 
Zolinog predstavqawa likova jer se on puno slu`i 
izrazima poput ,,wegovo pravo lice" ili ,,zaroniti 
duboko i ne~iju du{u". 
 Kriti~ar Edvard Henig ka`e da ukoliko 
Ejmisov roman `elimo da posmatramo kao alegoriju 
onda u wemu moramo prepoznati ,,metaforu namere" 
jer razlog alegorijskog struktuirawa teksta vezuje za 
autoritet samog autora. Kriti~ar Hilis Miler tvrdi 
da taj autoritet ,,potpoma`e paraboli~nu projekciju 
zpleta" i ,,pridaje zna~ewe alegorijskoj slici". U 
Ejmisovom romanu, me|utim, li~nost autora ne us-
peva da se u tekstu nametne kao neko ko garantuje 
funkcionalnost alegorije. On je u romanu samo 
posredno prisutan kao lik koji poseduje ograni~ene 
mo}i trasformacije i uticaja na samu radwu budu}i 
da jedino {to mo`e u~initi jeste da pobedi Selfa 
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u {ahu i da rekonstrui{e pri~u o Selfovom po-
javqivawu. On je, dakle, u svemu deo Selfovog sveta, 
govor mu se prepli}e sa Selfovim a i sama wegova 
egzistencija je problematizovana jer ostaje prisu-
tan onda kada u scenama, po svim fizi~kim za-
konima, nikako nije mogu}e. 

Postojawe utopije nao nezavisne sfere u 
umetnosti, odvojene od realnog sveta svojom es-
teti~kom i moralnom superiorno{}u, kao da vi{e 
nije mogu}e. To mo`emo shvatiti ako se osvrnemo 
na polo`aj samog Ejmisa kao autora dela koji u 
prenosnom smislu predstavqa osobu kojoj je Self 
platio da napi{e scenario za film o svom `ivotu 
kojeg se sprema da re`ira. Na taj na~in umetnost se 
izla`e opasnosti da postane upravo ,,pornografska" 
jer se kupuje odnsno podle`e zakonima tr`i{ta. U 
tom smislu indikativna je re~enica koju izgovara 
trgovac u seks {opu a koja glasi: ,,Kwige se ovde 
kupuju, gospodo. Ne mo`ete ih sada ~itati". 
 Opskurna i pomalo sme{na li~nost autora 
romana Novac, Martina Ejmisa, je daleko od prok-
lamanovog Zolinog ideala. Veliki deo wegovih 
napora usmeren je ka demonstrirawu wegove odvo-
jenosti od sveta novca odnosno te`wi da se izdvoji 
iz sveta same kwige. Te{ko}a ovog poduhvata se ogleda 
u Ejmisovim poku{ajima (kao ,,pravog" impliciranog 
pripoveda~a) da predstavi sopstvenu nemo} da kon-
troli{e pri~u odnosno da, kako bi Pol de Man 
rekao, uspostavi ,,referentni autoritet" koji ga-
rantuje puno ostvarewe alegorijskog zna~ewa. 
 Kao zakqu~ak na{im analizama iznosimo 
tvrdwu da roman Novac inspiri{e alegorijska tu-
ma~ewa. [tavi{e, ve} pri prvom ~itawu on se sam 
kao takav preporu~uje. Me|utim, alegori~nost ro-
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mana je, u skladu sa estetikom postmoderne, u ve-
likoj meri dovedena u pitawe. Po{to Ejmis postavqa 
novac u ulogu ,,transcendentalno ozna~enog" on ispi-
tuje mogu}nosti alegorijskog ozna~avawa, mogu}nosti 
formirawa alegorijskog pripoveda~kog obrasca kao 
i koherentnost empirijski utemeqenost spostva koje 
roman ima tendenciju da alegorizuje. Od Martina 
Ejmisa nismo ni o~ekivali da stvori delo koje bi 
dalo definitivne odgovore i ostvarena esteti~ka 
re{ewa. Ukoliko je Martin Ejmis, kao i drugi post-
moderni autori, uspeo da nam svojim delom uka`e na 
mogu}a ishodi{ta u postupku alegorizacije ovog, i 
ne samo ovog, romana i ukoliko nas je u~inio 
spremnim da uz pomo} vi{estrukog ~itawa prihva-
timo otvorenu romanesknu formu i poziv na 
eksperiment ~ije trajawe ni~im nije ograni~eno, 
mo`emo re}i da je u svojoj misiji uspeo. 
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QUBI[A \IDI] 
 
 

ХРОНИЧАРСКИ ТРЕНУТАК  
ЗА ЈЕДНОГ УРЕДНИКА 

(МАЛО ИСТОРИЈЕ,  ЈЕДНА КИША И ЈЕДНА СЕМЕНКА) 
 
 
 Не знам на којем сам то састанку у Багдали 
рекао „видовите“ речи – кад све од  Багдале пропадне, 
треба сачувати њен часопис. Он је био мајка из чије се 
клице рађало све што је пронело славу под тим именом. 
Наравно, многе истине ће касније изгледати друкчије, 
али се у овом тренутку с чашћу тако треба односити. 
 Те нимало пророчке речи су се обистиниле: иза 
првог броја листа за књижевност, уметност и културу 
(тог 15. априла 1959) кренуће цела једна магија која је из 
тог зрнца изродила чудесну културну башту под овим 
небом Србије, да би се потом у чудесној пустоши под 
овим небом Србије сачувала само та првосемена младица. 
 Багдала је (у почетку у оквиру листа), у свом 
издаваштву, од 1959. до пар година иза петооктобарских 
„досовских“ година, истрајала свих пет деценија, а њен 
оснивач Књижевни клуб, с пар година више – свих пет 
и по деценија.  
 Достојно и за њене генерације достојанствено! 
 Са петстотим бројем! 
 Кад су се у њеној књижевној материци ваљале 
толике деценије треба посебно поменути, у тадашњој 
друштвеној жизни, то зачетно семе које се рађало онда 
када је у „филозофији паланке“ сазрело време за духовну 
одбрану у побуни „унутрашњости“ у односу на право 
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на подједнако културно сунце (а сунце ипак, по једној 
јеврејској, без обзира на људске различитости, подједнако 
обасјава цео свет).  
 Нека врста манифеста, на првој страни, у првом 
броју Багдале (коју су у хладу боемског „Липовог лада“, 
такође данас несталог, осмислили бардови Добри и 
Бранко), одавде, из древног града моћне епске песничке 
традиције, затражила је брисање демаркационих линија 
између тзв. провинције и тзв. метрополе. Затражила је 
попуњавање беле мапе српске културне сцене, подстицање 
и неговање домаће књижевне речи, глас младог ствараоца 
са првом књигом, али и равнање са светском матрицом, 
из чега ће се овде изродити, у првим преводима, плејада 
великих светских проходника. Она је почела крушевачким 
открићем једног нобеловца, Сен Џон Перса, а наставиће 
се у раскошној лепези не само владајућих светских 
центара (Француске, Енглеске, Русије, Немачке, Ита-
лије…), већ и касније у 80 антологија тзв. несврстаног 
света и нових непознатих култура и језика (поменимо 
бар свахили, хинду и индијански, арапски и древни 
грчки, латински, и наравно, старословенски…) 
 Готово 2000 наслова првообјављених књига! 
 До петооктобарске демократије! И једне кише 
која је све то слила! 
 Часопис који су у првих 100 бројева уређивали 
Бранко и Добри (ја бих могао у свом каснијем уредничком 
стажу, као већ професионално запослен од 1965, мирне 
савести рећи да сам у другом делу и њиховог мандата 
паралелно учествовао у њиховом уредниковању) – као 
новорођено културно чудо у провинцији, одисао је 
свежином и полетом, у откривалачким узбуђењима, у 
културним изазовима, у лепоти стваралаштва. Имало 
је ту више ентузијазма него систематичности (сад је 
обрнуто), више племенитог горива него његовог 
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сагоревања (сад би морало бити обрнуто), у средини 
којој је београдизација српске културе била непроменљива 
константа. Нажалост у метрополи се ипак (и сад је све 
исто) све потврђивало, уколико се неке благодети 
промене нису догађале као у Крушевцу у то време. Без 
обзира на то што је Багдала била рањива и „удварала“ 
се политичким моћницима, у секретарима комитета 
имала је своје „једноумне“ просудитеље и пресудитеље за 
разлику од данашњих истомислећих „вишеумних“ поли-
тичких феудалаца. Сад је све обрнуто, а заправо исто! 
 Између таквих константи, Багдалин брод је, како 
је на једној додели њеног Златног прстена рекао чувени 
преводилац Драгослав Андрић, пловио са вештим 
кормиларима спасавајући на својој палуби бројно 
књижевно јато, од потонућа и изгубљенућа, понекад 
новоткривено и изведено на пут као и свако чедо, 
понекад охрабривано у вери, неговано у нади, али и 
часно потврђивано. 
 Моје уређивање у наредних стотинак бројева 
(иза Бранка и Добрија), као главног и одговорног 
уредника – наравно и даље нехонорисано – било је 
саобразно у прилагођавањима таквој временској „доктри-
ни“. Багдала је у то време била првотни часопис у 
унутрашњости иза које ће се тек касније оснивати и 
друга жаришта по Србији (Градина, Октобар/Повеља, 
Градац, Кораци, Ток, …) 
 Почео сам да систематизујем рубрике, подижем 
вредносне критеријуме, трагам за „носећим“ сарадницима, 
физионирам унутрашњу препознатљивост, излазим из 
крушевачког атара непрестано се њему враћајући у 
подстицајима, у политици једне књижевне мисије, да 
правим сходно одређеном тренутку и појавама, тематске 
бројеве (о средњовековној Моравској школи и њеном 
добу; саветовање о књижевном животу у унутрашњости 
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Србије; о писцима Словеније – сличан /а различит/ град 
Марибор; о писцима приморских градова, од /сличних, а 
различитих/ Котора и Дубровника до Пуле; о феномену 
Слободишта; о књижевним критичарима с темом: 
крушевачки књижевни круг; о ликовним уметницима 
града у светлу српске ликовне сцене; чак једном 
заједничком броју Багдале, Браничева, Градине, Октобра 
и Тока; и бар да поменем и број о старим српским 
гравирама, због једног феномена, чега нема у пракси 
периодике: распродат у првом издању, исти број је 
доживео  друго издање…) 
 Иако је Багдала под мојим уредништвом као 
лист остала у истом формату, дао сам јој нов дизајн 
часописне форме са корицама које су доносиле ликовни 
прилог одређеног уметника пропраћеног текстом 
одређеног ликовног критичара (тај дизајн ће наставити 
Милош Петровић коме сам од 184 броја (1974) предао 
уредничку палицу – да би он касније, од 89-90. броја 
часопису на А/5 формату дао форму књиге). 
 И данас ми је жао што у „мом“ опроштајном 
броју нисам објавио прилог сличан овоме (иако сам га 
тада написао, а данас, наравно, затурио), који би ми 
данашњем сећању на то време олакшао муке: да се 
часопис подигне, иако без хонорара, да се објасне у 
динамичним борбама неке честите сујете унутар 
књижевног живота Клуба, например, једна таква 
резултанта издвојиће се у нов крушевачки књижевни 
часопис Синтеза, који се „естетски“ отцепио, и између 
осталог, задовољио и сујету партијских моћника за 
паралелном књижевном моћи. 
 Кад је о сујети реч имам и малу дигресију која, 
наравно излази из овог контекста, али је илустративна. 
Због књиге једног свештеника у Багдалиној штампарији 
1975. истеран сам с посла, јер је то годило неком 
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„ближњем“. Или рецимо, када сам се годинама судио 
зато што сам „продао“ Багдалину кућицу на мору, а 
када се смирило ратно распадање Југославије, њу ће 
уистину продати њен власник Књижевни клуб и од тога 
добрим делом живети у ова нератна, а осиромашена 
времена. А ја сам се тада, или некако тада, некако зато, 
и некако тако, или ко зна како већ, повукао из тог строја. 
 Кад је Миливоје Р. Јовановић објавио магистарску 
тезу „Изазови периодике“ (три деценије часописа Багдала) 
дао је прави, колико критичарски, али и књижевно 
историјски и хроничарски оквир нашег рада (уређивање 
Бранка и Добрија, потом моје и Милоша Петровића до 
1993, када је ова књига објављена). 
 Има нечег достојанственог у том магистарском 
раду, јер је та књижевна „прошлост“ данас настављена 
у Багдалиној будућности. Обухваћеној и у њеним чувеним 
едицијама (прва књига младог писца, овде су се 
изгнездили Радомир Андрић, Зорица Арсић, Александар 
Ристовић, Тања Крагујевић, Александар Секулић, Петар 
Пајић, Срба Ђорђевић… касније Небојша Лапчевић, Мома 
Драгићевић, Милан Вучићевић, Вера Мајска, Јелена 
Протић, Гордана Влаховић…). У едицији Источник 
(откривање српске књижевне баштине: Ђорђе Трифу-
новић, Војислав Ђурић, Ђорђе Сп. Радојићић, Светислав 
Мандић) преведена поезија (само је Никола Трајковић 
превео 52 књиге савремене француске поезије), поезија 
несврстаних са 80 антологија, савремена светска 
кратка прича (земље Европе, Северне и Јужне Америке, 
Азије), међурепубличка сарадња, јер тада нисмо веровали 
у добродошле промене, које су се ружно обистиниле. 
 Тада се за већ угашену издавачку делатност, и 
издавачку кућу, догађао последњи чин (одузета јој је 
књижара, осликана са плафонским фрескама - сликари 
Милан Ђокић, Аца Моравски, Милорад Ђокић Млађи, 
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- Салон Слово љубве са антикварницом, одузета штампа-
рија, мали бифе,одузето двориште адаптирано за безброј 
познатих Багдалиних књижевних вечери, а цела њена 
издавачка продукција (а од продаје се живело, ми нисмо 
били дотирани од Општине) избачена је из магацина 
на улицу, ради неког бифеа, на кишу, која је такође 
вандалски падала читавих десет дана! 
 Као да су и њу призвале неке зле силе!  
 Ако сам овај запис почео оном пророчком 
опаском да кад се све угаси у Издавачкој делатности и 
Књижевном клубу, треба сачувати бар часопис, од 
кога је све у Багдали никло, у време њених оснивачких 
почетака (како би рекао Ного: Није све пропало кад 
пропало све је!) - та мисија је кроз часопис сачувана. 
 Било би овде излишно (мада јесте прилика) 
говорити о потреби за периодиком, том жилом куцавицом 
у разуђивању српске културе, у њеном духовном и 
друштвеном организму. У време када се у лажној 
културној демократизацији, приватној и тајкунској, 
може објавити све и свашта, часописи чувају одређене 
вредносне критеријуме и ниво књижевне речи. За 
разлику од пропалих великих издавачких кућа, часописи 
су се на срећу, уз многе резове и нимало нежне 
рестрикције ипак одржали.  
 Било би лепо у фусноти овог прилога поменути 
још једно Багдалино чедо, часопис Багдала за децу 
који такође у овој години има свој мали јубилеј: 
издржао је првих десет година излажења!   
 Сад је ред, док часопис Багдала и даље траје, с 
његовим часним 500-тим бројем (Добрица је за њених 
првих пет година „културног покрета у унутрашњости 
Србије“ желео да види њен 100-ти број!), сад је ред, ако 
однекуд дуне добри ветар за њено ново бело једро, да 
се из старе семенке пробуди и разграна нова младица.  
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MARKO NEDI] 
 
 

POETI^KI PLURALIZAM SRPSKE PROZE 
 

Trideset godina kwi`evnih susreta  
,,Savremena srpska proza"" 

 
 Kwi`evni susreti ,,Savremena srpska pro-
za", koji se odr`avaju u Trsteniku ve} punih tride-
set godina, jedinstveni su u na{oj kulturi i 
kwi`evnosti. Susreti posve}eni proznim stvarao-
cima, koji su u na{em kulturnom `ivotu u odnosu 
na poetske zaista malobrojni, postoje i u nekim 
drugim na{im gradovima, ali sa druga~ijim sadr`a-
jima i profilom. U Trsteniku se, kao centralni 
doga|aji, kriti~ki tuma~e portreti izabranih 
proznih pisaca, a tako|e se organizuje okrugli sto 
kritike posve}en izabranoj kwi`evnoj temi, naj~e{}e 
neposredno povezanoj s kwi`evnim delom tuma~enih 
prozaista. 
 Program manifestacije ,,Savremena srpska 
proza" definisan je ve} od drugog susreta, a objavqi-
vawe zbornika s kriti~kim portretima pisca od 
petog. Wima je ve} od jedanaestog zbornika dodata 
bibliografija radova analiziranih pripoveda~a i 
romansijera, koja sama po sebi predstavqa svojevr-
snu kulturno-dokumentarnu vrednost u tim publikaci-
jama. Izlo`ba posve}ena tridesetogodi{wem tra-
jawu susreta autora Olge Krasi} Marjanovi} upot-
punila je predstavu o zna~aju i kulturnim domen-
ima ove manifestacije. 



 249

 Pokreta~i i organizatori susreta, pisci iz 
Trstenika, Milosav \ali}, Milo{ Petrovi}, Mi-
lan Mileti}, Veroqub Vuka{inovi}, Rado{in 
Zaji}, zatim po{tovaoci i poznavaoci kwi`evnosti i 
kulture - Veroqub Risimi}, Milan Radi}, Miro-
qub Radosavqevi} i mnogi drugi, kojima su se 
ubrzo, u Programskom savetu, pridru`ili Miro-
slav Egeri} i Qubi{a Jeremi}, a potom i Mihajlo 
Panti} - ve} na po~etku su profilisali programsku 
orijentaciju susreta, i we su se dosledno dr`ali 
sve do danas. Uz wih, pored ~elnika Trsteni~ke 
Op{tine, koji su od po~etka imali razumevawa za 
ovu manifestaciju, treba pomenuti i one koji suje 
sve vreme na razli~ite na~ine pomagali, od Bo`e 
Petrovi}a do Ne{e Mihajlovi}a i drugih po{tovalaca 
kwi`evne re~i iz Trstenika i trsteni~kog kraja. 
 Osnovni kriterijum u odabiru pisca za kri-
ti~ke portrete bila je umetni~ka vrednost wihovog 
kwi`evnog dela, a u nekim slu~ajevima, uz podra-
zumevanu vrednost, i wihova kwi`evna i dru{tvena 
aktuelnost, {to je samo po sebi izazivalo poja~anu 
pa`wu publike, kritike i informativnih medija i 
{to je tako|e doprinosilo dugom trajawu susreta. 
 Ono {to je za ,,Savremenu srpsku prozu", za 
wenu osnovnu poeti~ku, estetsku i vrednosnu ori-
jentaciju izuzetno zna~ajno odnosi se na izbor pisaca 
~iji portreti su osvetqeni na woj i na teme koje su 
birane za esejisti~ko i kriti~ko tuma~ewe, a do-
brim delom i na izbor kwi`evnih kriti~ara koji 
su u tome u~estvovali. Zato se susreti u Trsteniku 
mogu posmatrati i ocewivati najpre kao veoma 
va`na kriti~ka gra|a o piscima ~iji su kwi`evni 
portreti predstavqeni i protuma~eni na wima. U 
okviru toga, sa sigurno{}u se mo`e re}i da u izboru 
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pisaca nije bilo iskqu~ivosti, dogmatizma i 
proma{aja. Uvek su birani pisci razli~itih po-
eti~kih, tematskih i drugih orijentacija i opre-
deqewa, pripadnici svih generacija, od najstari-
jih, koji su ve} zaokru`ili svoje delo, ~ime je 
olak{ano formirawe wihovog kriti~kog portreta, 
do mla|ih, koji su se nametnuli provokativno{}u 
svojih proznih ostvarewa i koji ve} sada pred-
stavqaju najzna~ajnije autore savremene srpske proze.  
 Kada se retrospektivno pogleda koji su sve 
pisci bili predstavqeni na susretima, zaista se 
vidi poeti~ko bogatstvo srpske proze druge polovine 
20. i prve decenije 21. veka. Programska linija 
susreta kretala se od Miodraga Bulatovi}a i Dra-
goslava Mihailovi}a, preko Aleksandra Tim{e i 
Danila Nikoli}a, Svetlane Velmar Jankovi}, 
Milovana Danojli}a, Vidosava Stevanovi}a, Mi-
roslava Josi}a Vi{wi}a, Milisava Savi}a, Rado-
vana Belog Markovi}a, Radoslava Brati}a i Jovana 
Radulovi}a, do Voje ^olanovi}a, Pavla Ugrinova, 
Milorada Pavi}a, Davida Albaharija, Radoslava 
Petkovi}a, Gorana Petrovi}a, Svetislava Basare, 
Gordane ]irjani} i ovogodi{wih izabranika 
Vladimira Pi{tala i Petra Sari}a, koji slikovito 
potvr|uju otvorenu programsku orijentaciju susreta. 
Zato se s pravom mo`e re}i da je osnovna ori-
jentacija susreta bila pluralisti~ka, i da se ona 
kretala od ,,umerenog tradicionalizma" (A. Jer-
kov), preko umerenog modernizma, ~ak do postmod-
ernizma. 
 Ono {to je za tu sliku tako|e vrlo va`no 
odnosi se na razli~ite kriti~kometodolo{ke 
pristupe u tuma~ewu proznih dela, koji nisu davali 
jednoli~nu i uniformisanu sliku kwi`evnih ost-
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varewa ve} su najdirektnije doprinosili wenom 
dinami~nijem predstavqawu, izgledu i zna~ewu. 
 Susreti i zbornici zato su veoma va`an iz-
vor za sagledavawe bogatih i poeti~ki slo`enih 
kretawa u savremenoj srpskoj kwi`evnosti. To se 
naro~ito osvedo~avalo u izabranim esejisti~kim 
temama koje su pratile kriti~ke portrete pisaca. 
Te teme, od prvih - o pribli`avawu `anrova i no-
vih tokova u savremenoj srpskoj prozi, preko os-
vetqavawa kwi`evnog dela ili jednog wegovog 
aspekta u proznim ostvarewima va`nih autora koji 
vi{e nisu `ivi, od Andri}a i Crwanskog do Danila 
Ki{a i Borislava Peki}a, pa preko posebno 
izabranih tema o postmoderni, o kwi`evnosti i 
istoriji, kwi`evnosti i medijima, o kwi`evnim 
kriti~arima kao pripoveda~ima, o pesnicima kao 
pripoveda~ima, o poetskoj prozi, o dramatizaciji 
proznih dela, o fragmentu kao poeti~koj konstanti 
moderne proze i o nizu drugih, srednih tema - na 
svojevrstan na~in svedo~e o dinami~noj slici 
savremene srpske proze u interpretaciji kwi`evne 
kritike, o metodolo{kom bogatstvu, zavidnoj teorij-
skoj podlozi i raznovrsnosti kwi`evne kritike, i o 
izrazitim stilskim i konstruktivnim mogu}nostima i 
pisaca i kwi`evnih kriti~ara. 
 Kada se ovome doda da su sami pisci na sus-
retima autorsku re~ naj~e{}e posve}ivali svome 
shvatawu kwi`evnosti i autopoeti~kim stavovima, 
koji su va`an prilog narativnoj poetici savremene 
srpske kwi`evnosti, mo`e se zakqu~iti da je kwi-
`evna manifestacija ,,Savremena srpska proza", 
dala veliki doprinos tuma~ewu i razumevawu ne 
samo kwi`evnog dela pisca ~iji portreti su pred-
stavqeni na woj nego i potpunijoj slici srpske 
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proze i kwi`evnosti u celini od druge polovine 
20. veka do danas. Zahvaquju}i zbornicima koji su 
pratili susrete i koji predstavqaju nacrt za do-
kumentovanu kriti~ku istoriju srpske proze druge 
polovine 20. i prve decenije 21. veka i wenih po-
eti~kih tokova i promena, i slika srpske kwi-
`evnosti tog vremena postala je znatno objektiv-
nija i argumentovanija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 
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Iz savremene bugarske poezije 

 
 

ZAHARI IVANOV 
 
 
ТИШИНА 
 
Кроз прозор се не види ништа – 
окречена кућа 
одавно је постала 
жута тишина, 
закључана катанцем на поштанској кутији. 
У кутију падају, 
закључане мисли. 
 
У кућу улазе 
затворени у себе људи. 
Само понекада дечији плач 
пући ће лобања 
по асфалту. 
 
Ехо корака 
оставља трaг по стенама. 
 
 
 
 
 
ОСВРЋЕМ СЕ ЗА СВОЈОМ ЛОБАЊОМ 
 
У рају бејах. И у аду сам имао стални боравак 
без куће. 
Али и ад има свој ад и свог владара –  
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није Мефисто, тамо је господар лично свети  
Петар. 
Он је и мене уписао у велику књигу. 
 
Тамо ласкавац с истином блудничи. 
А не да да јој извлачи малаксало и слабо тело  
из катрана, 
он у њему ножићем  рану отвара. 
И кажи,  да ти ниси, ако смеш. 
 
Тамо говориш. Али нико ништа не чује. 
Туку ли те, тучеш ћутећи 
мазе ли те, удариш да би викали, 
иначе и ти ћеш се дивљачки развикати. 
 
Али нигде нисам се радовао тако слатко 
кафи с мало цијанкала. 
Ја кафу у животу нисам волео, 
не волех, жалосно, ништа као целину. 
 
У рају бех. И поново ћу бити - логика схватања. 
Ништа жешће од коктела нема, свети Петре! 
ја започињем своје путовање назад –  
одвежите ми руке! 
 
 
 
ПРОШЛИ ВОЗОВИ 
 
Немам идеју у глави за поређење , 
возови су прошли – и толико ! 
Јесен је. Бива још хладније. 
Само је бол руже процветала. 
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Возови су прошли, пре него што су кренули, 
ред вожње је постао просто нешто друго. 
Сузе су киша. Магла. Када да крену? 
Потребна је вечерња нежност за вечерњу рану. 
 
А ујутру ће бити равнотеже 
између недочеканог и недостижног. 
И трагедија може да буде весела, 
али нас није мимоишла. 
 
Веза је већ више од симбола, 
најнепотребнији постао је прави смер. 
Разумеш ли ти, да је пред тобом зима,  
не разумеш колико је дубока. 
 
 
 
 
 
КОНТРАПУНКТ 
 
Немам гитару и немам пријатеље –  
свира, Волођа, ја за своју душу. 
 
Чудно се бумеранг враћа према мени –  
пратих осмехе, пристигоше ране. 
Госте сретах јавно, међутим 
неки долазише с мрачним мислима. 
Заљубих се смешно и смешно волех –  
личио сам тада на идиота. 
Да ли сам погрешно учио или обратно, 
али ми залупише с треском врата. 
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Немам гитару и немам пријатеља –  
свира, Волођа, сам за своју душу. 
 
Књиге – прашњаве, у речима – ветар, 
ударам по струни, крцкају ми ребра. 
Тихо пред одлазак за мене се распитују, 
са прозора добро приковани. 
Улазим у себе -  тражим ливаде 
са крајоликом чистим и водопадима. 
Ехо полако се склапа на мом длану, 
полако се склапају и моје драме. 
 
Тако ће и дуге године... 
Иако некада у мојим баштама 
чујете песму – значи сачуван сам 
од самоће и омразе. 
 
Танке жице рањиве. А до тада 
можда ћу већ бити заборављен. 
 
И без гитаре, и без пријатеља 
свира, Волођа, ја за своју душу. 
 
 
 
 
ОЧЕКИВАЊЕ 
 
Тако се догоди у животу бејах 
орао и сврака, и врапчић и гуска. 
Једном чак бејах и пуж голаћ, полетео над  
гумном. 
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Крила после прекри прашина, 
а ја разгледах сјајне фотографије у албуму 
и чешах своје незарасле ране.  
 
Тешко се догоди да у животу бејах  
ждребац и коњ зауздан, и прасе и зец. 
Летех незадрживо, отпозади ми дисаше  
прашина, 
али и страх од кога бејаше коњски страх. 
И ноћу лајах као пас, 
у очекивању месара да отвори моја врата. 
 
 
 
 
 
У СВАКО ДОБА 

 
Желим да вас питам, пријатељи моји, 
када лаж остане између нас 
и подари вам свој том изабраних дела,  
да ли ћете њега читати или моје очи? 
Желим да вас питам, пријатељи моји, 
када престигнем шампионе,  
да ли ће вас обрадовати мој рекорд 
или ће вас стоплити 
трач у сутрашњим новинама. 
Желим да вас питам, пријатељи моји,  
против кога ћете пуцати? 
На кога ви подигосте пушку,  
када вам је нагураше у руке 
и рекоше: „Пуцај!“, 
у мене ћете пуцати или у њих? 
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Сипам из флаше утехе. 
Не говорим шта, зато што не знам шта је, 
али желим да вас питам, пријатељи моји,  
ако схватите, да је цијанкал, 
да ли ћете се потуцати са мном? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захари Иванов, рођен је 1946. године у селу 
Богановци, Р. Бугарска. Студије завршио у Кијеву и 
Москви. Аутор је 10 књига поезије и преко 30 књига 
превода са руског и украјинског језика. Поезија му је 
превођена на преко двадесет језика у свету. 
Председник је Асоцијације Софијских писаца. Објављује 
часопис Светови.  Живи иствара у Софији 
 

Са бугарског језика превео уз белешку 
Бранко С. Ристић 

 



 259

 
 

PETAR ANDASAROV 
 
 
ПУТЕВИ 
 
Свеједно је када ће поћи - 
у касно вече или у рано јутро, 
доста ми је тога, полазим, 
људи, 
путевима тешким с вама. 
Свеједно је да ли ћеми стићи 
хлеба за сутра –  
знам, 
последњи залогај, 
људи, 
подједнако ћете делити са мном. 
Свеједно је где ћу бити – 
у погонима бучним или тамо, 
где скеле руке истежу – 
сунце да досегну – 
знам 
времена и за мене ће бити, 
људи, 
понешто вредно да вам дам. 
Свеједно је када ћу поћи – 
у звезданој ноћи или у кишовитом дану - 
довољно ми је то, 
што има људи, 
који ће путовати самном... 
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ТАКАВ САМ 
Ани 

 
И обећање цвету, 
и плод категоричан – 
живи у том свету 
не увек обичном. 
 
Зашто сам такав – 
јасан и искрен: 
миловање на врху, 
шамар неистине. 
 
За веру доверљив, 
издају не праштам. 
О подвигу ћутим, 
али не иза туђе славе! 
 
Проклетство мушко 
и очев благослов – 
очекиван као киша, 
горак као љубав. 
 
 
 
ПРЕДОСЕЋАЊЕ 
 
Киша мокрим прстима куца 
поврх дирки на калдрми. 
Дубоко у мени отичу звуци, 
негде у мени звонише... 
Цело ће небо да истече, 
стрехе ће га успављивати. 
И снег ће га затећи 
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као чипка око руке. 
И бела музика ће се чути 
поврх дирки на калдрми. 
И у мени дубоко ће ромињати 
тишина бездана... 
 
 
 
ПЕСНИК 

Николи Јонкову Вапцарову 
 
Неспокојан и тајанствен, 
једнаковредан ветровима – 
он се рађа с призивањем 
да  закључа свет у стиховима. 
Да сазре сунце у капи росе, 
да открије светлеће кругове; 
као пчела да сакупи лепоту 
и људима да је врати. 
Неспокојан и тајанствен – 
једнаковредан ветровима 
као пламтећа комета 
он пролази кроз векове! 
 
 
 
ЈАБУКОВО ДРВЕЋЕ 
 
Нагнута стабла вас додирују 
миловање струкова траве. 
Не памтите? – 
мало више 
караван дрвећа пролази. 
Пијани од стремљења према тој слави – 
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у загрљајима облака да се зауставе – 
невероватно сенке се продужују 
и врло брзо постају више ! 
А ви се смањујете – 
спорим ходом жетвара. 
Приступате свечано, 
као на свадби – 
понели сте 
скупе дарове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петар Андасаров рођен 1937 године у селу Елешница, 
Р. Бугарска. Завршио је филолошки факултет у 
Софији. Објавио је 27 књига за одрасле и децу Живи и 
ствара у Софији. 
 

Са бугарског језика превео уз белешку 
Бранко С. Ристић 
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Pozori{te 

 
 

NEBOJ[A BRADI] 
 
 

IZA MASKE 
 

 Pri~alo se da je Josif Varionovi} Staqin 
imao vi{e dvojnika i da nikada nije bilo sigurno 
koji od wih je ,,pravi". Onaj pravi, stvarni pred-
sednik, negde je postojao - mo`da je bio bolestan ili 
kindapovan ili ~ak ubijen - ali je, u me|uvremenu, 
neko morao da igra wegovu ulogu. Neko je, zbog 
nu`nosti, morao da popuwava wegovo mesto. ,,Glume}i 
predsednik" je ~uvena dosetka koju je na ra~un 
Ronalda Regana napravio poznati publicist i dram-
ski pisac Gor Vidal. Time je podrazumevao da se 
ne{to desilo pravom predsedniku i da Regan 
privremeno zauzima wegovo mesto. 
 Ukoliko ste glumac kao {to je to bio Regan, 
boqe ste pripremqeni za ,,glume}eg predsednika". 
A ko zna – mo`da Vam gluma~ko iskustvo ne bi bilo 
korisno? Mogu}e je da bi Vas navelo da preterujete 
u glumi i da tako previ{e izve{ta~eni ili suvi{e 
gluma~ki uverqivi. Tako biste mogli da postanete 
sumwivi. Moglo bi Vam se dogoditi da se zanesete 
i po~nete da se pona{ate kao da ste ro|eni za tu 
ulogu ili da osetite kako je ona stvorena ba{ za 
Vas, i to isto onako kao {to ose}a uzurpator ili 
gluma~ka alternacija koja je imala sre}u da najzad 
dobije dugo o~ekivanu ulogu. 
 Da ovom prilikom pomenemo i pravog 
,,ludaka", kakav je Popri{~in u Gogoqevom ,,Dnevniku 
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jednog ludaka", koji sebe vidi kao xentlmena i 
kraqa [panije. Gogoqev ludak `eli da bude mo}niji 
nego {to ose}a da jeste, ili da barem bude malo 
mawe bespomo}an. ,,Oni ne obra}aju pa`wu na mene, 
oni me ne vide, oni me ne slu{aju." Popri{~in 
uzvikuje - ,,[ta sam im uradio... [ta oni ho}e od 
bednog mene - ja nemam ni{ta." Zbog toga Po-
pra{~in ima dvojnika - kraqa [panije, preferen-
ciju verzije sebe, koja ima mawe vi{e sve, s kojim 
on pravi implicitna zlobna pore|ewa. 
 Takozvani ludaci, koji nisu svi isti - kao 
{to ni tragi~ni junaci nisu svi isti - na ivici 
su da postanu nevidqivi. Zbog toga, wihov strah da 
}e izgubiti mesto u svesti drugog mo`e da prizove 
naj`ivqe i najdramati~nije nastupe kod pojedinca. 
Me|utim, mi ne nazivamo ludim sve qude ~ije je 
ose}awe bivstva, kako bi rekao @an @ak Ruso, 
upadqivo. Pitawe je: {ta nas navodi na zakqu~ak 
da mislimo da je neko lud? [ta to nije u redu sa 
nastupom odre|ene osobe zbog ~ega mi pomislimo 
na re~ ,,lud"? Ne ,,surov", ,,bu~an", ,,nasilan", 
,,nastran", ,,bizaran", ,,dominantan", ve} ,,lud". Ko 
si ti qudi i u pore|ewu sa ~ime su ludi? 
 Odgovor na ovo pitawe lako mogu da daju 
psihijatri. Ve}ina od nas nije u stawu da ponudi 
prihvatqiv odgovor. Ali, kada vidimo da neko na 
sceni glumi ludilo, to mo`e da nas navede na ideju 
da kako se zdravo odnosi prema ludom, tako se glu-
mac odnosi prema svojoj ulozi. ^itav svet je scena 
i drugi svetovi ne postoje. Mi, na toj sceni, uvek i 
samo glumimo, tako da je odgovor na pitawe koje u 
,,Bogojavqenskoj no}i" postavqa [ekspir: ,,Jesu li 
svi qudi ludi?" - potvrdan. Ludilo je deo na{ih 
potencijala, svejedno da li smo ro|eni ludi - kao 
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{to neki misle ili smo predisponirani za ludilo 
- kao {to mnogi misle. Ludilo je, da tako ka`emo, 
deo na{e {minke. Niko nije oslobo|en mogu}osti 
da bude ,,lud" i svako prepoznaje ne{to od sebe u 
,,ludom". Glumac koji glumi ludilo treba da nau~i 
da nastupa da bude lud. Ali, biti lud na sceni na 
kojoj se dr`i pa`wa publike, to je biti lud na 
na~in na koji ve}ina ludih qudi ne mo`e biti, 
iako bi upravo to `elela. Ludi su, izme|u osta-
log,oni qudi koji, na `alost, nikad nisu na{li, 
ili nikad stvorili, ili nikad imali, dovoqno 
pa`we svoje prve publike - svojih bli`wih. 
 Gor Vidalova napomena o Ronaldu Reganu na-
vodi nas na ideju po kojoj je predsednik - uvek 
glume}i predsednik. Glume}i predsednik preuzeo je 
ulogu i naziv najmo}nije li~noti u jednoj dru{tvenoj 
zajednici, a da, pritom, nije ro|en kao nasledni 
monarh. Nijedan glumac ne mo`e da bude ve}i Kraq 
Lir od drugog glumca koji igra istu ulogu. On je u 
stawu da napravi mawe ili vi{e uverqivu pred-
stavu Kraqa Lira. Na isti na~in nijedan predsed-
nik nije vi{e ili mawe predsednik od drugog. Mi 
mo`emo da uporedimo wegovu predstavu sa pred-
stavom nekog drugog predsednika, kao i sa `eqenom 
predstavom predsednika, ~ak iako ne `elimo uvek 
da razmi{qamo o predsednicima kao o izvo|a~ima, 
na primer u {ou - biznisu. 
 Glumqewe ludila zna~i pona{awe prema 
odre|enim konvencijama, uprkos tome {to je 
uobi~ajena definicija ludila - nekonvencionalno 
pona{awe. Studentima glume na po~etku fakulteta 
ne dozvoqavamo da glume ,,ludake". To nije zato {to 
takve likove ne cenimo na pozornici, upravo su-
protno - to su qudi koji su nesposobni ili nevoqni 
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da `ive konvencionalne `ivote, odnosno da `ive 
ono {to je zadato konvencijom odre|ene dru{tvene 
zajednice ili kulture. Za osnovne studije glume 
preporu~ujemo karakteristi~ne likove, ponekad 
veoma tipizirane. Tako se ovlada odre|enim gluma~kim 
tehnikama i omogu}ava lak{e pribli`avawe ulozi. 
 Me|utim, onda kada imamo posla sa kom-
pleksnim likovima od kojih neki stoje na ivici 
ludila, ne mo`emo se ispomagati Gorovim mode-
lima. Ne postoje originali ili pra-model za kraqa 
Lira, predsednika neke dr`ave ili lude osobe. Glum-
qewe ludila zna~i igrawe li~nosti koja na pozor-
nici postaje vremenom sve neprozirnija prema sebi. 
Lek za takvu osobu ne postoji, predstoji katastrofa 
koja nas onespokojava, ali koju jasno vidimo. 
 Ono {to luda osoba najvi{e `eli, jeste da joj 
veruju da ona ima re{ewe. Me|utim, ona ne zna koji 
je to problem za koji ima re{ewe. Kako se u 
,,Kraqu Liru" pokazuje, re{ewe dolazi pre prob-
lema, pa tako i samo re{ewe postaje problem. Dra-
ma po~iwe u atmosferi verodostojnosti provere 
porodi~ne qubavi, a onda se otkriva prikriveno 
ludilo. Frojd ka`e da smo mi najlu|i onda kada 
smo za nas same najverodostojniji. Junak je kako to 
re}i, prvi koji zna i posledwi koji to otkriva. 
 Ako je ludilo oblik otu|ewa, glumqewe ludila 
nas upoznaje sa najporaznijim oblicima koje otu|ewe 
mo`e da uzme. Ako je ludilo ,,potreba da se veruje", 
u slu~aju glumqewa ludila imamo predstavu u koju treba 
poverovati. Ukoliko poverujemo u tu predstavu, to 
nam omogu}ava da se zapitamo o potrebi lude osobe da 
joj se veruje, posebno o potrebi da ona veruje sama sebi. 
 Kod bolesnika je najte`e otkloniti i izle~iti 
praksu le~ewa sebe. Le~ewe od le~ewa suo~ava nas 
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sa pravim problemom. Alkoholi~ar pati od onoga 
{to je u prvom trenutku izgledalo kao re{ewe 
problema, a kasnije postalo problem za sebe. Pravo 
pitawe nije kako }e neko da prestane da pije, ve} 
~emu je u pravom trenutku alkohol slu`io kao lek. 
Zbog toga, razmi{qaju}i o ,,Kraqu Liru", a posebno o 
glumqewu ludila, trebalo bi da razmi{qamo o 
ludilu kao obliku le~ewa sebe - tako drasti~nog da 
je stvarni problem bolesti te{ko otkriti. Ili, da 
budemo jo{ precizniji, izgubqen je put za to. 
Problem je re{ewem gurnut u zaborav. 
 [ekspir ~uva problem u re{ewu. To radi i 
glumac, dok igra ludilo: tamo gde ima sumwu u sebe, 
on izgra|uje ogromnu snagu ube|ewa, tamo gde pos-
toji paraliza, sada su nesmerqive mogu}nosti, gde 
je izmu~ena du{a, sada je ~ovek koji u svakom 
trenutku zna {ta treba preduzeti. To je poku{aj da 
se oja~a re{ewe koje otkriva problem. Mi vidimo 
glavnog junaka koji gura svoje planove napred i 
stalno govori da zna {ta radi. A onda, polako 
iznutra po~ne da curi katastrofa. 
 Sem retkih kulturnih momenata u kojima je 
ludilo imalo privilegovan status, a pojedine lude 
osobe bile idealizovane kao pesnici ili obele`ene 
kao saboteri dru{tvenog poretka, istorija ludila 
je uglavnom negativno obele`ena. Za tragediju, kao 
i za predstavu ludila, publika ima razli~itu poziciju 
od publike za druge kategorije. Pitawe - za{to tra-
gedija pru`a zadovoqstvo publici, mo`e biti pre-
formulisano i drugim pitawem: za{to (ili kako) 
ludilo (ili glumqewe ludila) pru`a zadovoqstvo? 
Ili za{to izuzetna gluma ludila pru`a izuzetno 
zadovoqstvo? Koja je to vrsta zadovoqstva? Para-
doksalan problem glumaca koji igraju ,,lude" uloge 
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je da oni imaju publiku koja je `eqna wihovih re~i 
i pripremqena za dramu koju }e pratiti. Popri{te 
drame je pozori{te u kome se ludilo izvodi, pros-
tor u kome su ,,ludi" junaci ~uvani, u kome mogu da u 
isto vreme budu i slavqeni i ka`wavani, da govore 
i budu slu{ani i, ako je potrebno, ubijeni, a da 
stvarno ne umiru. 
 Gledaocu se u pozori{tu pru`a prilika da 
se anga`uje bez opasnosti da rizikuje. Za razliku od 
,,ludog" junaka i wegovih saradnika, publika je 
oslobo|ena obaveze da tra`i re{ewe problema. Ako 
ludaci govore kao kraq Lir, pomisli}emo da bi 
trebalo da ih ~ujemo. Gledalac prisustvuje pred-
stavi ,,Kraqa Lira", u~estvuje u stvarawu iluzije i 
sa sobom nosi sadr`aj onoga {to se de{ava. 
 Glumac koji glumi ludilo pred sobom ima 
pitawe: da li vic mo`e biti boqi od wegove pub-
like? Ako se niko ne smeje, da li je to uop{te vic? 
To se mo`e prevesti i na pitawe: jesu li re~i lude 
osobe stvarno re~i ukoliko niko ne mo`e da ih 
shvati? A ako one nisu re~i, {ta su onda? 
 Glumqewe ludila zna~i govorewe [ekspi-
rovih stihova sve dok oni imaju smisla. U ,,Kraqu 
Liru" postoji progresija neshvatawa li~nosti koja 
glavnog junaka izlu|uje i uni{tava. Shvatawe svega 
toga u ovom kontekstu, kao i vic, nu`no ne zna~i 
razumevawe, ve} sposobnost da se sa time bude pok-
renut. Kako je Frojd rekao, mi retko razumemo {ta 
je to u vicu {to nas zabavqa. Zato i retko znamo 
{ta je to sa ludom osobom {to nas uznemirava. Ali, 
kada smo u pozori{tu, znamo za{to i kako glum-
qewe ludila radi za nas, uz obavezu da prethodno o 
ovoj delikatnoj vezi izme|u stvarnog i glumqenog 
ludila uvek pomno razmislimo. 
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Likovna umetnost 

 
 

LAZAR STOJNOVI] 
 
 

POETSKI I ASOCIJATIVNI  
PEJZA@I ZORANA RAJKOVI]A 

 
 

 Slikarstvo Zorana Rajkovi}a protkano je 
postojanim htewem autora da se radom delotvorno 
odupre zavodqivim turbulencijama postmoderne 
ideologije ~ije vragolasto skretawe na stranputice 
virtuelnog i gr~eviti beg od okova razuma dehu-
manizuje misiju umetnika i umetnosti u apoka-
lipti~ko-eshatolo{koj stvarnosti s kraja veka. 
Dominaciji eksperimentalnog duha i najezdi 
jezi~kih i metajezi~kih operacija, koje na trusnom-
likovnom pozorju sve vi{e problematizuju on-
tolo{ki status dela i diskredituju polivalentna 
zna~ewa stvarala~kog ~ina, suprotstavqa se raz-
vijawem i nadopuwavawem davno prona|ene i usvo-
jene likovne poetike. Duboko uveren u opstanak i 
budu}nost {tafelajne slike ve{to izbegava pogubne 
zamke aktuelnosti i doslednim distancirawem od 
pomodarstva vladaju}ih trendova logosom linije, 
boje, forme i svetlosti gradi svoj svet u kome 
dovr{eni i ozareni prostori iluzivnosti svedo~e 
o uspe{nom transponovawu zapa`enih detaqa pri-
rode u novu realnost umetni~kog dela. 
 S jasno izra`enom sve{}u {ta je slika i 
{ta ona zna~i vizuelni do`ivqaj pejza`nih sklopo-
va i delova stare ruralne ili urbane arhitekture 
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osve{tava dugotrajnom i estetizovanom elaboraci-
jom slikovne povr{ine. Temeqito poznavawe 
,,klasi~ne" likovne sintakse oplemewuje stva-
rala~ki nerv ro|enog slikara i omogu}ava da se 
strukturalnim uobli~avawem wenih gradivnih jedi-
nica postvari svrhovito jedinstvo pri~e, poetske 
atmosfere i psiholo{ke ekspresije slikanog pri-
zora. U vizuelizaciji privida realnosti pa`qivim 
odabirawem i bri`qivim slagawem elemenata 
jezi~ke celine nadrasta ravan mimeti~kog prikaza 
i dose`e do podru~ja ~iste likovnosti. Likovnu 
funkciju prizora nagla{ava i primewena tehno-
logija rada koja preferira slobodno nano{ewe na 
platno guste paste sasu{enog uzetog sa palete i 
prethodno istucanog pigmenta. Posna i porozna 
boja, ,,nahrawena" razli~itim koli~inama uba~enog 
praha, poprima svojstva hrapave, zrnaste i granu-
lirane materije da bi, kao instrument artikulacije 
likovnog govora, svojom ,,robusnom" fakturom, pre-
lamawem i reflektovawem svetlosti, pospe{ila 
dejstvo osetqivih koloristi~kih sazvu~ja i iza-
zivala jasno sugerisawe vrednosti slikovne pred-
stave. 
 Istan~ano ose}awe mere kanali{e reakcije 
na izazove vidnog poqa u stabilne i pregledne 
kompozicije zasnovane na promi{qenom prepletu 
~vrsto odre|enih formi i varqivih opti~kih fe-
nomena u prirodi. Ponekad se oblaci, ubla`enih 
kontura i nazna~eni treperavim ~esticama svet-
losti, integri{u uz pomo} tananih tonskih 
gradacija i ~udesne igre svetlosti i senki u at-
mosferu mira i ti{ine. Poetski sklad istaknut je 
i sceni~no{}u prizora kada predwe planove is-
likava toplim i bliskim tonskim harmonijama dok 
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dubinu nagove{tava svetlijim akordima ~ija 
zvu~nost slabi sa sve ve}im udaqavawem od vidne 
pozicije. U `eqi da izbegne deskripciju i preter-
anu narativnost, graditeqskim strpqewem i bla-
gim, suzdr`anim tonovima ,,obla~i" pejza`ne 
strukture u magli~asti veo neostvarnog spokojstva. 
Zarobqena svetlost probija se iz tkiva materije a 
uti{ani zvukovi dopiru iz valerskog registra 
nevelikog raspona tako da koloristi~ki efekti, 
uskla|eni sa vitalno{}u fakture, unose dinamiku 
i ose}awa `ivota u stati~no fiksirane segmente 
realnosti. 
 Odvajawem od sidri{ta u vawskim svetu i 
labavqewem sprege vi|eno-predstavqeno Zoran 
Rajkovi}, ipak ne odustaje od mnogobrojnih ozna~a-
vala~kih relacija sa predmetnim svetom. Reminis-
cencije na stvarnost preto~ene su u asocijativne 
forme tako da sredi{ta pikturalnih doga|awa 
ostaju i daqe fasade ili weni delovi izbrazdani 
neravninama u ~ijim raspuklinama vibrira zvuk 
apostrofiran raznovrsnom igrom poteza razotkri-
vene paste. Posni nanosi zidanih povr{ina sve-
denih masa, impregnirani monohromijom i pro{a-
rani gesti~kim intervencijama, nose patinu minu-
lih vekova podse}aju}i, donekle, tehnikom izrade 
na sredwovekovni `ivopis u kome duhovnost pro-
sijava iz smisleno podeqenih i pedantno os-
likanih partija. Unutra{wa snaga pojedinih ele-
menata kompozicije akcentualizovana je arhitek-
tonskim gra|ewem koje polazi od pozadine i prema 
woj se odmeravaju i usagla{avaju sve druge us-
postavqene relacije izme|u vrednosti boja, karak-
tera linije i svojstva svetlosti. U nastojawu da 
dodirne dno slike i razotkrije jezgro koje pulsira 
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polifoni~nim ritmom u primerenom saglasju s 
emocijom, vajarskim postupkom strugawa osloba|a 
oblike iz slojevitih, prozra~nih i vi{efazno 
podslikanih povr{ina. 
 Na putu od predstavqawa do istra`ivawa 
subjektivne realnosti Zoran Rajkovi} re{ava prob-
lem prostora u skladu sa op{tim premisama mo-
dernog slikarstva. Izostavqawem perceptivnog 
iskustvenog reda `eli da preformulacijom svede 
prostor na povr{inu po kojoj u izvesnom redu, 
kontrapunktu i sopstvenom zakonu ,,`ivopi{e" 
strukture. Na taj na~in prostor prerasta u po-
pri{te borbe za sliku kao ~istu vizuelnu ~iwenicu i 
wegove dve dimenzije upravo odre|uju mesto konden-
zacije ose}awa i misli, ta~ku sa`imawa unu-
tra{wih kontradikcija i sredi{te u kome ener-
gizovano naslu}en pokret materije i svetlosti 
bele`i, kombinacijom likovnih ~inilaca, trenutno 
zate~eno stawe. Fluidnost unutra{weg doga|awa 
izra`ena je kompleksnim strukturalnim ritmom 
~ije se treperewe ose}a ispod slojevito obra|ene 
povr{ine. Ono se registruje dubqim hromatskim 
zvukom i tamnijom gamom, kontrastnim ali urav-
note`enim tonovima, neravnomernom igrom svet-
losnih odblesaka i nesputanim koloristi~kim 
tkawem materije. 
 U slikarstvu Zorana Rajkovi}a predmetnost 
je relatizovana ali wu ne zamewuje ~ist apstraktan 
projekt. I kad se vra}a predmetu i kad apstraktno 
promi{qa realne oblike, polazi od osnovnog us-
lova da je slika promi{qeno ili ose}ajno obojena 
povr{ina tako da koncepcija wegove likovne 
zamisli `ivi, u plodotvornoj simbiozi konkretnog 
i apstraktnog, iluzivnog i asocijativnog. 
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Osvrti 
 

DO@IVQAJ STVARNOSTI KAO  
DO@IVQAJ FIKCIJE 

 
Mihajlo Panti}, Hodawe po oblacima,  

Arhipelag 2013. 
 

 Uverqiv je Mihajlo Panti} insistirawem da 
naslov kwi`evnog dela bude ,,va`an konstitutivni 
element". To se odnosi na svakog autora, pa, 
svakako, i na autora kwige kratkih pri~a ,,Hodawe 
po oblacima". Panti}ev naslov osvetqava kwigu, 
wena je kondenzacija i smer putovawa kroz pri~e - 
`iveti vru} `ivot na novobeogradskom pesku i uz-
dizati se nadom i mi{qu u visine. Mo`e i nad 
vodom, jer tada ~ovek ,,do`ivi otkrovewe", postaje 
boqi, plemenitiji, `ivi ,,na {to puniji na~in". 
Panti}evi pripoveda~i okrenuti su stvarnom 
`ivotu, zapravo u ovom pripovedawu vidno je 
preokretawe stvarnog u fiktivno. To je trajni pro-
ces Panti}evog pripovedawa, proces stvarawa 
pri~e. Wegova pri~a u prvom licu ima esencijalno 
izvori{te u autobiografskoj strukturi iskaza sve-
jedno da li je mu{ki ili `enski glas. Auto-
biografski izvorni karakter pri~e u prvom licu 
,,prenosi do`ivqaje jednog iskaza stvarnosti  kao i 
lirska pesma". (K. Hamburger) 
 I Panti}eva pri~a prenosi do`ivqaj stvar-
nosti kao do`ivqaj fikcije bilo to putovawe od 
poto~ne pastrmke do mediteranske svetlosti, od 
,,posrnulog heroja Cibulke" do `ivotare}ih sti-
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hija, bio to ribolova~ki do`ivqaj otkrovewa nad 
vodom do predavawa akademika ,,o potrebi razume-
vawa drugosti", bio to odlazak u zanos, uspon od 
peska i betona na Novom Beogradu do oblaka po ko-
jima junaci ovih pri~a hodaju u mislima i snovima. 
 Filozofija Panti}eve kratke pri~e ukazuje 
da je svuda neki `ivot, neka vrednosna ideja, neki 
moral, neka ose}awa, qubav, strasti, sve je vezano 
za jedan prostor, obi~aje i podnebqe, ali sa pret-
postavkom da je `ivot i drugde. 
 U pri~i ,,Svuda je neki `ivot" Mihajlo 
Panti} duhovito pripoveda o podzemnoj qubomori 
i o dosadi opro{tajne trpeze sve dok novi Novoze-
lan|anin nije izjavio da se `ivot o~ekuje svuda. To 
je fosforoscentna ta~ka pri~e, koja kao u lirskoj 
pesmi sadr`i esencijalnu misao. I takvu misao 
pripoveda~ produbquje zavr{nom re~enicom: ,,Na 
no}nom nebu, u visini ponad re~nog ostrva, jatile 
su se ptice." 
 Junaci Panti}evih pri~a kre}u se od najvi{ih 
intelektualaca do novobeogradskih ,,bo`jaka". U 
psiholo{koj istan~anoj pri~i ,,Dva broda u no}i", 
koju pripoveda `enski glas, jedna osetqiva inteli-
gencija te{ko uskla|uje ,,racionalno poqe voqe" sa 
,,iracionalnim poqem `eqe" i u saop{tewu na vi-
sokostru~nom skupu ,,o razumevawu drugosti" zakqu~uje 
na osnovu iskustva kako se qubav gasi ,,strahom da 
}e se time prekinuti kretawe unutra{weg bi}a". 
 Likovi sa dowe socijalne lestvice u Panti-
}evoj pri~i tako|e mogu da se ,,uzdignu do oblaka", 
kao ko{arka{ Leonardo, obo`avalac savremenih pi-
saca, pqa~ka{ benzinske pumpe. 
 Аутор дејствује као скривен очевидац у при-
чама о двема легендама Новог Београда, посебно Блока 
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30 - Гвозденом и Цибулки. Ови љубитељи пива на 
гајби крај киоска носталгично су окренути прошлим 
годинама и осуди никаквог живота у коме су. Гвозден 
је постао прононсер нестајања са новобеоградског 
песка, и одиста је једног дана и нестао оставивши угао 
поред киоска „да зврји празан“. О посрнулом хероју 
Цибулки приповеда Пантић са пуно наклоности за 
човека који, поставши социјални случај, „резонује“ да 
је због флаше пива ипак „вредело доћи на овај буђави 
свет“. Трагичан крај ове „славне фаце“ дат је у ефектним 
елиптичним реченицама: на почетку - „Цибулка је оста-
рио“, на крају приче - „Прошло је његово“. Ствар је у 
томе што овакав елиптични наговештај семантички 
држи „Реквијем о Цибулки“. Имамо сузу за легенду: 
када је болним уздахом објавио да више не припада 
себи, Цибулка је такође нестао или је то најавила 
сирена хитне помоћи. 
 И „јунак“ приче Клуб зимогрожљивих, извесни 
Жегарац, жели да нестане, али другачије. Објавивши 
изазов животу навика, стешњен између љубави и 
истине, овај „потенцијални новобеоградски електро-
паганини“ не може себе да покупи, и, уверен да не 
припада „наказном свету“, завршава скоком са прозора 
хотелске собе. 
 Mihajlo Panti} pripoveda jednostavno, jezgro-
vito, sa puno duha, neo~ekivanog i elipti~nog, bez 
muke stilskih doteravawa. 
 ,,Pisawe pri~a je za mene radost javqawa do-
bre vesti". Dobra proza polazi od konkretnog, a 
integralni wen deo je preosmi{qavawe. I daqe: 
,,Kratka pri~a je oblik po mojoj meri"... ,,smatram 
je su{tinom mog pisawa". 
 

Milo{ PETROVI] 
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OSMI[QENE PESME KRU@NOG TOKA 
(ili o ,,odsustvu onog o ~emu svedo~e" re~i) 

 
Dejan Aleksi}, Biti, Kulturni centar  

Novog Sada, Novi Sad, 2013 
 

 
И најновија, седма по реду објављивања, 

песничка књига Дејана Алексића (р. 1972), овенчана 
Змајевом наградом за 2013. годину, поседује необично 
кратак, али семантички сводан и адекватан наслов - Бити. 
И осталих његових шест збирки имају име које се састоји 
од само једне (После, Довољно) или две речи (Потпуни 
говор, Доказивање сенке, Свагдашњи час, Једино ветар), 
али истовремено и потврђују да сваки наслов, па и наслов 
песничке књиге јесте својеврстан монолог садржине 
(Шопенхауер) и сублимат песничког садржаја. 

И на плану већ осведоченог песничког поступка, 
песник Алексић је остао доследан свом ранијем 
песништву. Наиме, у првом-почетном (Мој гладни усмени 
живот) и завршном-трећем циклусу (Излет на крај 
времена) иницијални сопоти су обичне и свакодневне 
ствари и догађаји, често неуобичајени и непоетски. На 
пример, "собна биљка", "ожиљци", шуме које лети горе, 
усамљена кућа, метле, мравињак, инсекти који "насрћу 
на вреле грудве електричног сјаја", "Пред портом, старци" 
који "разгледају читуље", перика као "најтужнија ствар 
на свету", "велике кише" што "долазе у мали град", 
старац који "окопава врт", проређен пролазак возова. 
Назначена Алексићева јављања из наведених и њима 
сличних погледа, појмова и доживљаја, јесу аутентична, 
непосредна, сасвим искрена и потпуно отворена, без 
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икакве дистанце и одступања, без покушаја да се превиди 
стварност изворишта. У предвиђеном и контролисаном 
наставку песме песник Алексић суздржано и вешто, 
сигурно и тихо, асоцијативно по аналогији већином, 
води и фактички уводи у известан круг, увек различит 
и завистан од иницијатора песме, а што је већ препозната 
одлика његовог досадашњег песништва. Поменута 
песма Вечерњи групни портрет која зачиње сликом 
инсеката око упаљених сијалица, а окончава се следећом 
строфом у неочекиваном амбијенту који се бави 
питањима смисла и суштине додељеног нам живота: 
"А потом, њихове обичне речи, као мали\ Огарављени 
феникси, узлећу из пепелишта\ Бивших реченица, 
изнова окупљене\ У живи рој око ужарене кугле 
смисла". Затим, слика учесталих летњих пожара (у 
песми Гореле су шуме), преко медитативних песникових 
узајамности и неочекиваности на тему вечности и 
вечних елемената од искона ("Са становишта огња,\ 
Оно што сагори враћа се истинама;\ Са становишта 
истине, само огњеви\ Немају куда да се врате"), на 
крају песме, преображавају се у значењски продубљену и 
осмишљену поруку, уз то и, опет непредвидљиву: 
"Није ли у томе задатак – да враћамо\ Увек ватри оно 
што из ватре долази,\ И да сагоревамо читавог живота\ 
Не бисмо ли досегли то разумевање\ Између хладног 
пепела и топлих руку?". А ожиљци (из истоимене 
песме) при крају заједнице стиховља изгледају песнику 
"као слика једног света потонулог у месо" или га 
приморавају да "узалуд тражи бившу рану у древним 
формулама заборава". Поклон у виду "великог лакираног 
пања ... са раскошним прстењем годова" буди код 
песника следећу самосвојну, али и потпуно оправдану 
асоцијацију ("О постојању не умем да мислим\ 
Изостављајући категорију жртве"). Из ових и оваквих 
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примера можемо закључити да песникови уводни детаљи, 
нису само поштапалице до окончателне поенте, нити 
су само пука средства на путу песниковог умећа до 
медитације, већ песниковом промишљању управо они 
дају убедљив печат индивидуалног, чак и у двојбама 
вечних проверања, а што не можемо увек приметити у 
таквим и сличним конотацијама. 

У средишном се циклусу (Пловне воде), пак, 
песме зачињу питањима која се тичу песништва, 
уметности, времена, сећања и заборава, што је песник 
чинио и у претходној књизи, са разликом да су и друга 
два циклуса најновије Алексићеве књиге императивног 
имена, прожети промишљањима о језику, речима и 
поезији, и песнику и осамљеном појединцу у њиховом 
епицентру, а о чему довољно сведоче и сами наслови 
појединих песама: Слово, Да би написао добар стих, 
Искушења лектире, Књижевно вече у провинцији, 
После Суматре, Једночинка. На пример, у већ прозваној 
песми Слово из првог циклуса, песник објашњава 
вечиту стваралачку сумњичавост и страх о вредности 
нетом написаног стиха или слике: "Тражећи свој део 
неизрецивости,\\ Речи се повлаче у себе пред страхом\ 
Од претеће празнине", а у песми 2012. из завршног 
стиха песник наставља заједничку и личну песничку 
драму жетеоца: "Идеална форма одсутних речи отварала 
се\ За оно што одувек измиче говору". Треба рећи да у 
овим песмама песник користи заумност и зачудност 
(Шкловски) као кохезионо средство својих утишаних 
асоцијација и економичних слика, чији је резултат 
надреалност, вишесмисленост бројних рефлексија, које 
постају стајно место песме из које се струјом слободних 
силница и смерова моћно наставља. Неретко је уочена 
пригода, за обрнутим процесом, да се и таква неочекивана 
и заумна асоцијација, појасни призором из свакодневног 
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живота као што је то у песми Дани учења у самоћи, 
која почиње медитацијом, а истовремено апофатичним 
манифестом: "Моје уверење да поезија нису речи,\ Већ 
одсуство оног о чему сведоче", да би се у наредној 
строфи новаковићевски додатно појаснила њена 
материјализација и порекло настанка: "Чуо сам лавеж 
и видео како се\ На конопима у празне загрљаје\ 
Везују рукави мокрих кошуља". У истом контексту је 
и Алексићево промишљање у песми Искушење лектире: 
"Лирика је живља на местима\ Где оно што називамо 
животом\ Нема више шта да каже", као и у песми 
Пустиња ноћу: "... пуста места живе и за нас.\ Временом, 
она постану тачке круга\ Чији си центар", апостро-
фирајући непредвидивост, вртоглаву променљивост и 
ковитлац релативности свих збивања око нас, како 
данас, тако некад, односно одувек. Песмом Овидије 
ћути над својим доручком, тачније у њеној завршној 
строфи од осам стихова, песник износи свој став о 
опречном, али пре свега, до надреалности и њене 
заумности, релативном, односу према времену и 
забораву на темељу језика који једини нуди и обећава 
вечност појединима: "Време је несито таман колико 
полажемо\ Наду у трајање сумњиве стварности ... И 
зато мисли:\ Заборављам свој језик – он, ког његов\ 
Језик, премда већ столећима мртав,\ Не успева да 
заборави." Из нетом цитираних стихова можемо уочити 
да је и у средишном циклусу песник Алексић унео 
уочљив белег индивидуалности и сопствене запитаности 
у проницању тајне процепа између вечности и про-
лазности.  

Иако се и из цитираних стихова довољно 
наслућују садржајни стожери најновије Алексићеве 
песничке књиге, зарад адекватног представљања и 
тумачења, нужно је посебно навести и амбијент и 
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атмосферу прочитаних песама, равномерно подељених 
у три циклуса по једанаест песама, чиме се допуњава 
њена комплетна и заокружена импресија. Наиме, песник 
наглашава постојање узајамности међу готово свим 
актерима песама (чак и између биљака и људи у песми 
Собне биљке), упркос интензивном осећању осаме и 
заборава (у песми Кућа усред света), ефикасном потирању 
потребе за угроженим успоменама, сећањима и обичним 
малим појавама и предметима који спонтано нестају 
(песме Гореле су шуме, Слово и Заборавио сам). Необично 
и изузетно осећање јесте и песниково осећање према 
свету око себе и то да је он његов интегрални део и 
производ (не)стварног непосредног окружења ("Такав 
беше свет који ме је подигао"; "... ухваћен\ За мало 
копно сопственог тела,\ За живу земљу која јесам.\\ 
Држим се и сабирам нигде и ништа"), иако је, не 
заборавимо, Дејан Алексић песник простора собе и 
њене митологије, као и стана, куће и уопште животног 
интимног простора, али не и само таквог простора. 
Затим, присутан је и контролисан песников отпор 
према окружењу и себи, од тихог, али упорног неза-
довољства, па до дубоке егзистенцијалне резигнације (С. 
Радојчић), коју читаоци препознају не само у Алексићевим 
стиховима, већ и у свом окружењу и животу. 

Улога ироније у Алексићевом песничком 
поступку бива све значајнија, мада је и даље утишана, 
ненаметљива, ненаглашена, али ефектна и са одложеним 
дејством. Нарочито је погодовала заумности и зачудности 
неочекиваних надреалних асоцијација, пружајући им 
могућност вишеосмишљености и надзираној игривости 
речима, сликама и мислима. 

 
Александар Б. ЛАКОВИЋ  
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TRAGAWE ZA IDENTITETOM 
 

Mihajlo Orlovi}, Samac, Zavod za uxbenike i 
nastavna sredstva, Isto~no Sarajevo, 2014. 

 
 
 У свијету умјетничке стварности из сложене 
нарације о отуђењу и апсурду, јунак романа „Самац“ 
Михајла Орловића трага за личним и друштевним 
идентитетом у кругу балканског блата насиља, почетком 
трећег миленијума. Сходно наслову, у структури романа 
централни је лик човјек, странац сам себи и околини. 
Присилно је изабрао самоћу као могућност опстанка у 
сјећању и трагњу наде о постојању хуманости. Страхиња 
Папак је име које сугерише и одражава основна психо-
лошка стања страха. Потичу из дјетињства, од изгребаних 
кољена, из пада због неког и нечијег удара иза брда. 
Одрастањем, временом нарастају страхови и недоумице 
које поплочавају пут хаосу, до  ситуције кад „Прогони 
ме моје друго ЈА“( стр.188). 
 На животној позорници, Страхиња разматра ко 
је и шта жели да јесте. Преплиће јаву и сан, прошлост 
и садашњост. Трага знак за доброту  насупрот злу које 
у разним облицима насиља пријети из тмине прошлости. 
Одговори измичу, јер, можда, само „...и он је опсјена“ 
(стр.188.) Име Страхиња Папак симболично-метфоричним 
значењима грана разуђену рефлексивност. Тумачи и 
означава дијелове суштинских психолошких стања. 
Међу њима су страх, снисходљивост, покушаји отпора 
и одбране од зла, амбиваленцију. 
 Мото романа назначава зло које личи на нечију 
завјеру и сплетку, јуче, данас и сутра. Стога је побуњени а 
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покорни јунак „тихи сапатник осаме“ (стр.205). Са 
дистанце из самоће жели да открије и спозна све и 
оностране истине. Згражава се пред свакодневним свим 
и најбаналнијим облицима лажи. Опредјељење за самоћу 
је осуда и вид уточишта у коме налази смисао трагајући 
повратак себи, из другог или трећег ЈА. Покушава да 
досегне осјећај слободе. Констатује: „...живот је мисао 
и ништа више. Она може да се сели, оваплођује и шири 
као морска пјена у сваком мјесту и времену“ (стр. 186.) 
 Страхиња пада, посрће и устаје, док се склања 
од људи, родбине и комшилука. Често се осјећа 
немоћно као ошамућена оса у чаши. Јер као самац  је 
пошаст у сопстевном  отуђењу, у отуђењу околине и 
друштва. Као такав најчешћа је мета злу, у збиљи и 
шали. О узроцима  тјескобе и неслободе, истиче: “Оно 
што највише притишће сваког од нас смо ми сами ...“ 
(стр. 192). 
 У самоћи је намтенута воља и невоља. Из тока 
свијести, посебно је вишезначно његово опсервирање 
о моћи и немоћи подсвијсти, која је „моћна ширина“, 
из које потиче страст, љубав, нагон за одржањем... 
 ,,Она нема својих закона. Дјелује мимо наших 
хтјења, чак и кад је несвјесно призовемо. Подсвијест 
не познаје вријеме ни границе...“ (стр. 198.)  
 Од почетка до краја, у течној синтакси тока 
свијести вибрира глас свезнајућег наратора који продубљу-
је слојевиту рефлексивнст. У матрици приче функционишу 
разне ситуације, из непосредних асоцијација на аутеничне 
историјске догађаје и имена. На плану продубљивања 
рефлексивности дјелују и други ликови као: Тиодор 
Павић, лажни мртвац и сликар, Слијепи Лазар који 
живи у сновима, Веља стражар са Голог отока, Растко 
односно Расим, студентица медицине, комшиница Дара, 
брижна тетка Пола, Пингвин и Симона. Сви ликови и 
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детаљи складно граде и развијају слику о алармантном 
отуђењу. Нијансирају истицање мисли о људима огрезлим 
у лажи и заблуде. Мисаоност осуђује злоупотребу 
сваког и свачијег животног трена. Наглашава апсурд и 
трагику коцкања са дарованим животним треном, у 
личним и општим манипулацијама. Поруке упозоравају 
из продубљене драме појединца, који у самоћи тражи 
заклон и отпор злу. 
 Истоверемено, Страхиња је трагичан и комичан. 
Самоћу доживљава као божји дар и привилегију одабра-
них, као гаранцију за слободу, и као страшну казну. 
Илустративне су фреквентне синтагме: “студена самоћа“, 
„горчина самоће“, „смрад самоће“, „задах самоће“, „у ка-
везу самоће“... У нетипичној фабули, током свијести, Стра-
хиња дотиче праг подсвијести. Загазио је у шесту деценију, 
с тешким пртљагом горког ратног у поратно искуство. 
 У структури романа језички знаци и поступци 
ликова хармонично дјелују кроз осамнаест поглавља, 
симболично –метафоричних наслова. У јединственој 
композиционој цјелини, прво поглавље с насловом 
„Гријех грубе шале“ истовремено функционоше као 
седаманесто. Иза првог односно седамнасетог дијела 
настављају да теку догађаји са ивица фантастике и 
стварности у осаманесто поглавље, симболичног наслова 
„Сјећање умара, а и декадентно је“. Разуђеност миса-
оности сугерише  да је садржај између првог и задњег 
дијела егзистентан и као облик сјећања, и то декадентног. 
Овај стилски поступак доприноси сажетости експресије о 
распетости у самоћи и отуђености. У сјећању се одвија 
живот који то  јесте и није, слично у сну или јави. То 
подвлаче догађаји у мисаоности о злу, као грубој шали 
или сплетки . 
 На примјер, стварно као из шале или завјере, 
или из покорности, након двије деценије од рата, Страхиња 



 284

Папак се нашао у санаторијуму, симболичног назива 
„Мјесечев сунцокрет“. Прије или послије мјесец дана у 
јави као из кошмара „у кавезу самоће“ креће се од 
свога самачког стана до канцеларије. Жели да о самоћи 
напише књигу и то не остварује. Разматра о нужности 
ћутања, “ћутање је крвоток самоће“(стр.50). Варира 
мисаона питања о животу и смрти, на примјер: ,,Ти си 
сламка коју ће вјетар ускоро однијети на ђубриште“. 
Од почетка до краја романа тумачи гријех, осаму, коју 
је изабрао као спас како би се вратио себи. Илустративна је 
мисао: ,,Мој гријех је што се свијету никад не успротивих 
...иако сам у њемуу видио похлепу, мржњу и без-
обзирност“ (стр.10). Пита се да ли он испашта нечије 
гријехе. У збиљи, често му се чини да је човјек 
немоћан, као у игри жабице, која скакуће по бари. 
Ивицама кошмара, из буђења иде  кроз тунел таме из 
прошлости у трен садашњости. Излази из санаторијума у 
ноћ. Прије мјесец дана, неке године у свом вијеку, 
Страхиња се задесио у санаторуијуму, или кавезу 
самоће игром моћне завјере зла. Ма колико се упињао 
да досегне  снагу истине, у животној позорници царују 
заблуде, илузије, самобмане и обмане. Изнова, истиче: 
„Самац је ништа“ а да су снови једина радост. И 
самоћа се почиње туђити, уз шуштање листова ратног 
дневника. Страхиња Папак има саговорника који носи 
име Крпан. Крпан је лутак с којим разговара, као са 
својим другим ЈА. Као да у дијалогу са лутком ублажава 
патњу од тјескобе због необјашњивог срама. Притиска 
га тежина пута на коме не може или не зна да стане на 
крај злу, које баца у безнађе. Елементи  фантастике и 
криминалистичких тонова појачавају драматични  ход 
јунака кроз замке страшила. Као неизбројиви људи по 
свјетским улицама, Страхиња Папак има сиви мантил 
и црни шешир. Страхиња сумња да су људи у сивим 
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мантилима и црном шеширу потенцијалне или стварне 
убице. Оптужен је сиви мантил и црни шешир јавља се 
као лајт мотив од почетка до краја романа. Симблично 
наглашава опште човјеково отуђење. 
 Хуманост и племнитост о којој Страхиња сања, 
губи се у перфидним манипулативним омчама општих 
и појединачних лажи.  Из модерне структуре романа 
широко пулсирају поруке, које обавезују и упозоравају 
на размјере планетраног обезљуђења. 
 Из ноћи у дан, из самачког стана, Страхиња 
корача у негостољубиви свијет  пријетећих тајни. Зна 
да га чека једини саговорник вјерни  лутак Крпан. Због 
Крпана би опет ризиковао живот, као у рату кад га је 
спашавао одо ватрене пуцњаве. Често искрсавају слике и 
правила из такозване Седмице, то јест из ратног рова. 
У дијалогу са Крпаном, Страхиња игра шах. Гнуша се 
од сусрета са станарима зграде у којој живи. Као 
кривац за непостојећу кривицу, склања се кад чује 
кораке неког од станара. Заобилази сабласно досадни 
и радознали комшилук.  
 Након изласка из станционара „Мјесечев сунцо-
крет“, ако је то стационар за лијечење живих и мртвих 
лажних лудака као што је Тиодор Павић, стиже у 
други простор симболичног имена Штала. А, кад је, 
коначно, одлучио да зазвони на врата прве комшинице 
Даре, којој је сталне понуде за услуге одбијао, било је 
касно. Иза Дариних рамена појавио се гробар Марко, 
један од оних лажно проглашеним мртвим. Таман кад 
је Страхиња хтио да разговара са Даром, иако је знао 
да му се нудила по налогу Вељином, било је касно. 
Она неће моћи а ни требати да му поспреми стан. Дара 
га поздравља начином којим се опрашта од мртваца, 
који час прије зањаче као магарац. 
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 Новелистички обрт на крају романа, из неуспјелог 
Страхињиног покушаја да се сретене са најближим 
човјеком из околине, поентира мјеру отуђености уопште. 
Против отуђености, посљедичног зла узалудна је али 
трајна Страхињина побуна. Драматична је након што 
је Крпаног, свога лутка, деценијског саговорника, исјецка 
на комадиће, да му не би одузимао вријеме. Јер, 
онемугућавао му је корак у покушајима да се сретне и 
разговара са људима. Предухитрио је Страхињу 
гробар. Јер, ,,Страхиња је тихи и мирни побуњеник“ 
који је невјешт у опирању злу. Као да су му умртвљени 
инстикти за снажнију игру самодржања. У отпору злу, 
моћнију игру самодржања посједује Кебра, из истименог 
Орловићевог претходног романа. 
 Један и други лик жртве насиља јединствено се 
опиру злу. Страхињин лик снажно упозорава на изопа-
чености са животне позорнице, у Камијевским и Кафки-
јанским сценама. Из ратног у поратном добу морал 
мјере манипулатори, који су сами изманипулисани од 
невидљивих и мртвих моћника. Они се јављају у облику 
Веље стражара са Голог отока, или у облику Пингвина, 
наводног ратног злочинца који је проглашен мртвим а 
живо стоји уз Симону обучену у вјенчаницу. Симона 
је лик жене из Страхињине канцеларије и његова 
неостварена мисао. Знао је да сатима скривено ужива 
гледајући игру њених стопала испод канцеларијског стола. 
 Такође, посебно је вишезначан профил чувара 
реда и закона, полицајац  Ерцег, који непрестано, и у 
заносу, фићука тактове Штраусовог валцера. 
 Мозаик лицемјерја, лажи, неморала и свеколиког 
зла обиљежава морбидност стараца Растка односно Ра-
сима, који седмично за услуге њежности плаћа плавокосу 
студентицу медицине, од чега се она школује. У 
општој маскеради, лицемјерство пријети и захвата појаве 
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у природи. Крлежијанска киша из блата добује по чулима. 
Не умива већ сипа вирусе лудила у чуђење. Трака 
питања без одговара мрси конце, и Страхиња варира 
мисао: ,,Све оно што ми се догађа посљедњи мјесец 
дана је опсјена, а можда и завјера.“ (стр. 186.)  
 Мјесец, деценија у вијеку, изнова, одмотавају 
питња без одговора. Има ли ријеч од човјека човјеку? 
Гдје је ријеч узајамног поштовања и разумијевања? 
Страхиња трага гдје и кад је ријеч изгубила себе? Гдје 
је човјеково племиното лице нестало ако је постојало. 
Поставља се питање о трагици неразумјевања чаше 
пића наискап. “Само су стари Срби пили наискап. 
Данас их је све мање у свијету. Штета што их нико 
није разумио“ (стр. 180.) 
 Из дубина слојевито размишљање, са граничних 
црта сна и јаве свијести и подсвијести, упечатљиво 
упозорава. Сложеност Страхињиног портрета је необјаш-
њива егзактним методом, макар уз Фројдовску или Јунг-
овску помоћ. Овај лик, фреквентног имена Страхиња Па-
пак, на основу подсвјесних поступака и медитација могао 
би да се приближи ликовима из галерије Достојевског. 
 Израња из сложене структуре романа, из особеног 
ритма лексике и синтаксе. Трага облике живе и мртве, 
у којима се, можда, скрива душа доброте која би могла 
да надвладава људско зло. 
 Пружајући мноштво назнака за откривање тајни 
људске душе, јунак романа „Самац“ Михајла Орловића 
упечатљиво опомиње заблудјеле. У савременом књи-
жевном стваралаштву, овај роман се издваја, како на 
његовим корицама истиче Златко Јурић, и заслужује 
опсежније и детаљније анализе у књижевном читању. 
 

Ru`ica KOMAR 
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SAVREMENA BAJKA U DRAMSKOJ FORMI 
 

Momir Dragi}evi}: Marko Kraqevi} i Brus Li, 
Bookland, Beograd, 2013. 

 
 

 Jedan broj uglednih re`isera i pisaca u 
dana{we vreme sve vi{e te`i adaptaciji klasi~nih 
pisaca iz prozne u dramsku literaturu. Ta smelost 
je istinski avangardna, mada uvek ne mo`e doneti 
tra`eni kreativni i estetski nivo. 
 Pesmu ,,Kraqevi} Marko i Brus Li", uspe{no 
je i sa merom recepcijske prihvatqivosti, adaptirao 
u ,,dramsko delo" pesnik i pripoveda~ literature 
za decu i mlade, Kru{evqanin, autor dvadesetak kwiga 
poezije i ~ovek ,,konstantne zaqubqenosti u detiwstvo 
i bi}e deteta Momir Dragi}evi}. Iskusan u `anru 
literature za mlade, osetio je smelost da ,,poeziju 
utera u vode dramsko-scenskog vida", i tako, svoju 
humornu poetsku tvorevinu vizuelno ponudi mladom 
~itaocu. Ovaj poku{aj kre}e se od poznavawa litera-
ture kojim se bavi - ali i smislom da dramskom tehni-
kom, usagla{enom ,,scenskim mizanscenskim kon-
tekstom, vodi i sprovodi do uspeha", svoju ina~e 
poznatu lirsku pesmu. 
 Savremena bajka o ,,Kraqevi} Marku i Brus 
Liju", u Dragi}evi}evoj interpretaciji ,,na daskama", 
deluje humorno, smelo koncepcijski i dopadqivo 
vizuelno i akusti~no. Autor je to i sam hteo. Dakle, 
da kombinacijm mitskih i istorijskih li~nosti iz 
na{e istorije - i isto takvih iz strane, ponudi 
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mladim ~itaocima delo koje }e osavremeniti wi-
hovu virtuelnu koncepciju `ivotnog sna i jave. 
 Izbor li~nosti u Dragi}evi}evoj ,,dramskoj 
igri" je veoma simpati~no na~iwen. To su junaci 
iz savremenog doba: Ivan, de~ak iz kompjutera, \or|e, 
Ivanov brat, Moca, pa Sne`ana, majka Ivanova - i 
li~nosti kao {to su Robin Hud, Don Kihot, Viqem 
Tel, San~o Panso, Dejvid Kroket, Policajci, Brus 
Li. A onda, dolaze na{e nacionalne mitske i leg-
endarne li~nosti kao {to su Kraqevi} Marko i 
wegov kow [arac, Kosovka devojka, mudri Filip 
Vi{wi}, Hajduk Veqko, pa ^u~uk Stana ili Majka 
Jevrosima. Zbir na{ih i stranih li~nosti, koje su, 
reprezentovane kako istorijski tako i kulturolo{ki, 
literarno, Dragi}evi} je sabio u svoj scenski kola` i 
tako uz elemente savremene mobilne, halogene i tele-
vizijske tehnike, hteo da na~ini ,,melan`" tradi-
cionalnog i savremenog, a dostupnog percepciji 
dana{weg ~itaoca i gledaoca. 
 Uz ove kaleidoskopske igre, pesnik Dragi}evi} 
se oslawao na fenomene humora, paradoksa, zatim 
vrline dobra i zla - pa sve do zame{ateqstva koja 
nisu samo ,,humor radi humora" (M. Danojli}) ve} 
igra smisla savremenog i virtuelnog do`ivqaja 
stvari, qudi i pojava. Invencija kreativne osmi{qe-
nosti kod Dragi}evi}a je optimisti~na i vedra: u 
ovoj ,,drami (D. Luki}) on zasmejava ~itaoca i gle-
daoca osobenostima i delovawem junaka u ,,bajci 
`ivotnog de{avawa." Dragi}evi} ta~no boji oso-
bine svojih junaka: Viqem Tel je odli~an strelac, 
Don Kihot, zanesewak i ~ovek koji ,,hodom na 
vetrewa~e" (R. Rolan) `eli da pobedi svet i dospe 
do dobra, Robin Hud je za{titnik socijalno 
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uvre|enih u `ivotu, a heroina Jovanka Orleanka 
te`i pravdi na bojnom poqu. 
 S druge strane, Dragi}evi} ma{tovito i du-
hovito boji na{e nacionalne legende: Majka Jevro-
sima u ovoj ,,drami kao pesmi" bavi se bankarskim 
poslom, Kosovka devojka voli turizam i ugosti-
teqstvo, Marko Kraqevi} je za{titnik naravi srpskog 
vite{kog roda, a tu je i wegov kow [arac, sa kojim 
Marko vodi dijalog kao sa ~ovekom, isti~u}i ko su i 
kakvi Srbi i kako ih ,,treba voleti ili be`ati 
daqe od wih". 
 Dragi}evi} poznaje si`e kao ~elni deo tek-
sta pa me{aju}i ,,stare i nove junake, na{e i 
strane legende", sme{ta gde im je mesto, uvek pru-
`aju}i gledaocima ili ~itaocima da iz ,,me|usobnih 
odnosa" osete dozu finog humora - ali i meru para-
doksalnih aluzija ,,na qude i pojave koje oblikuje 
smislom za scensku atmosferu". Otuda je i pesnik 
i kriti~ar Qubi{a Bata \idi}. s puno prava 
mogao da zapi{e: ,,Dragi}evi} je svojim junacima 
dao sve savremene atribute kojim `ive savremen 
`ivot, ~ime je u ovom lepom zame{ateqstvu napravio 
predstavu koja na tanan i vispren na~in nosi ukus 
i senzibilitet savremenih, dana{wih najmla|ih 
generacija." 
 Tekst drame Momira Dragi}evi}a izuzetno je 
savremen. On nas upu}uju na vremena koja su minula 
ali i vremena u kojima `ivimo. Mladi ~itaoci }e 
biti veseli kada na ekranima svojih kompjutera 
vide pro{lost i qude koji su ,,nekada ~inili `ivot i 
wegove sadr`aje". Dodu{e, savremena kompjuteri-
zacija kao da ,,otu|uje ~oveka" od majke prirode. 
^ovek-dete postaje ,,druk~iji konzument stvar-
nosti", a to je, istini za voqu, daleko od davne Ru-
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soove te`we ,,da smo, mi qudi, deo prirode i pri-
rodnog - i da se od toga ne treba odvajati". Istina, 
vreme i tehni~ki izumi nas odvajaju od drevnih 
shvatawa `ivota i qudi, pa se povinuju i pisci, 
iako, mo`da, tako ne misle. Filozof ,,vreme" ~ini 
svoje, pa se Dragi}evi}eva ,,drama-scensko humo-
risti~na igrarija", nudi kao aluzija na ,,pro{lo", 
a ipak, nekada je ceweno i mogu}e. Tehnolo{ka 
civilizacija se sve vi{e uvla~i i u umetnnost, pa 
je i u woj globalizovano vreme dobilo svoje mesto.  
 Dragi}evi}ev gest dobre voqe, da pesmu pre-
to~i u dramu, inovativan je. Samo tako je pesnik 
poetskih zbirki ,,Zbrda zdola", Ba{ me briga", 
,,[kolska tabla", ,,Jabuke u {lafroku" i drugim 
kwigama, koje su i scenski i muzi~ki dobile svoj 
izraz mogao da se osmeli i otisne u avanturu adap-
tacije ,,pesme u dramu" i, tako, poka`e svoju savre-
menost i domen za`ubqenika u ,,svet de~je iluzije 
stvarnog i nestvarnog", tj. `ivot kao ,,san i javu", 
a ipak postoje}i, makar u na{em ,,nepoetskom i 
neromanti~nom vremenu". 
 Kwigu Momira Dragi}evi}a ,,Kraqevi} Marko 
i Brus Li" objavila je specijalizovana izdava~ka 
ku}a za de~ju kwi`evnost BOOKLAND iz Beograda. 
Time je upotpunila svoj izdava~ki bilans. Tako|e, 
obelodanila je jo{ jednog aktuelnog i uglednog 
pisca za mlade. 
 

Voja MARJANOVI] 




