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Sto godina od smrti Jovana Skerli}a 

 
 

SKERLI]EV KRITI^KI DUH 
 
 

 Tragawe za kritikom koja nas vrednosno zavodi 
MIROSLAV EGERI] je krunisao kwigom Skerli}ev 
kriti~ki duh, u izdawu Matice Srpske. 
 Novo sagledavawe rada na{eg ,,sinonima kri-
tike" neophodna je potreba srpske kwi`evnosti i 
kulture i, po Egeri}u, ,,dug dinami~nim dimenzi-
jama Skerli}eve li~nosti i dela". Sa stanovi{ta 
perspektivizma Egeri} povezuje Skerli}ev rad i 
doba sa narednim kretawima, te preporu~uje ponovno 
~itawe znamenitog rada iz 1910. godine ,,Srbija, wena 
kultura i wena kwi`evnost" radi stvarawa kultur-
nog obrasca, koji }e Slobodan Jovanovi} tako|e 
postaviti 1964. godine.  
 Miroslav Egeri} je svoju kwigu strukturisao 
u osam deonica, po~ev od legende o Skerli}u, kritike 
poezije, te paralele sa Mato{em i akcentom odnosa 
metod-duh, galerija pisaca i kwiga, govorni~ki 
dar, da bi zavr{io paradoksom Skerli}eve veli~ine i 
evropskim vrednostima. Ustaju}i u odbranu poezije 
Egeri} je i u odbrani Skerli}eve kritike poezije 
svakako, i razumevawa kritike pesimisti~ke poezije. 
Egeri} je naglasio da je Skerli} imao sluha za 
poeziju, ali je i prihvatio stav Branka Lazarevi}a 
da taj sluh nije bio prostran. 
 I Miodrag Ibrovac, saradnik Srpskog kwi-
`evnog glasnika i ~lan uredni{tva, u Skerli}u je 
video kriti~ara sa jako razvijenim socijalnim ose-
}ajem i sa velikom verom u `ivot, ali mu je, uz   
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pijetetni odnos uputio zamerke zbog zapostavqawa 
umetni~kog agensa u poeziji. Ali je zato visoko uz-
digao obnovu srpske rodoqubive poezije i na{ao ju 
je u Aleksi [anti}y, ~ija je domovina mali, napa}eni 
~ovek, u Veqku Petrovi}u, ~ija se muza rodila na 
wivi seqaka, u Milanu Raki}u, ~ije je rodoqubqe 
sre}no sagledavawe pro{losti i potrebe `rtava. 
 U deonici Skerli} i Mato{ isti~e Miro-
slav Egeri} da se kritika bavi relativno racio-
nalnim poslom a do{ao je do izra`aja wegov kqu~ni 
poeti~ki stav o kritici kao rezultatu kreativnog 
sudara dveju li~nosti, pesnika i kriti~ara. Kriti~ki 
duh pretpostavqa izgradwu vlastitih pristupa 
kwi`evnom delu, stoga je najboqe da se kriti~ar ne 
priklawa jednom metodu, zvali ga mi pomodnim 
jezikom, kqu~nim, integralnim, ili imanentnim, 
ili jezikom starih, dogmati~kim, impresionisti~kim, 
sociolo{kim, deskriptivnim i tako daqe. Us-
redsre|uju}i se na slo`ene odnose kriti~kog duha i 
kriti~kog metoda, Egeri} podvla~i definiciju 
kritike koju je dao profesor Svetozar Petrovi}: 
Kwi`evna kritika je kreativna aktivnost u kojoj je 
unutra{wi zadatak da obogati na{ smisao za 
kwi`evnost i olak{a na{ dodir sa wom izazivaju}i 
nas na upore|ivawe vlastitog iskustva s iskustvom 
kriti~ara. Kriti~ki duh je puno}a kriti~areve 
qudske prirode, to je Egeri}eva formulacija, a me-
tod je izbor iz mogu}ih pristupa delu. Za Mari 
Krigera, autora kwige Teorija kritike, kriti~ar 
nije cenzorski nastrojena persona, on }e za sebe 
prona}i neki glas koji je u stawu da diskutuje ili 
se nadme}e sa glasom pisca koga prou~ava. To je, 
dabome, ono Egeri}evo - sudar kreativnih indi-
vidualnosti. 
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 Ocewuju}i Svetozara Markovi}a u Skerli}evom 
vi|ewu i podvla~e}i Skerli}ev stav prema Marko-
vi}u, utapawe poezije u nayku, Miroslav Egeri} 
ocewuje wihovo istorijsko mesto i wihovo mesto 
danas: ,,Generacije koje stvaraju svoj lik i prema du-
hovnim likovima pro{losti, u Markovi}u i Skerli}u 
imaju uzorne negacije onoga {to obara polet idea-
lizma, {to isti~e drevnu, ubistvenu devizu: da je 
svet nepromenqiv, sudbina surova i neprozirna, a 
duh nemo}an... Biti u horizontu Evrope za wih je 
zna~ilo: biti joj ravan tvora~kim radom, slobodom, 
istinom, kulturom, borbom za bogatog razvijenog 
~oveka." 
 Poezija Vladislava Petkovi}a Disa je prevred-
novana, afirmisana i antologijama i istorijama, 
ali slu~aj Dis i slu~aj Skerli}-Dis se nastavqa i 
ukqu~uje i danas, pi{e Egeri}, kao drama poezije i 
sudara sa kriti~kom shemom koja veruje u to da je 
tuma~ istorijskog logosa. Disova se poezija, deci-
dan je Egeri}, odlikuje magijom ritmi~kog bogat-
stva, impulsivnim protokom slika, i to je, uz 
zahtev za istorijske du`nosti, u~inilo da se 
Skerli}ev energi~an duh nije sna{ao. 
 U zavr{nom delu svoje esejisti~ke studije 
Miroslav Egeri} razmi{qa o tome {ta ~ini os-
nove Skerli}eve veli~ine, pa }e, najpre, uzeti Be-
konovu misao kao moto eseja o Nu{i}u: ,,Prizna}e 
i oni koji se toga ne dr`e da ~estito poslovawe 
~ini ~ast qudskoj prirodi". I daqe: ,,Skerli}ev 
kriti~ki duh, sav od preciznih opisa doma}ih 
vrednosti, ali i opa`awa doma}ih mana i nevred-
nosti, u~inio je da mu se veruje, i onda kada je 
obarao i ru{io kao i kada je uzdizao i stvarao 
postoqa za stvarawe veli~ina dostojnih trajawa". 
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 U eseju ,,Paradoks Skerli}eve veli~ine" Egeri} 
je istakao nekoliko osnova. U prvom redu pravoum-
nost, odnosno osetqiva pamet koja vidi istorijski 
proces, ne opra{ta nerad i predvi|a razvojni 
proces sveta. Drugo bitno svojstvo je stremqewe ka 
stvarala~kom aktu kao ispuwewu. Egeri} je izvukao 
nekoliko izvanrednih, antologijskih kritika Jovana 
Skerli}a, pre svih one o Bo`idaru Kne`evi}u, o 
Ko{tani Bore Stankovi}a, o Petru Ko~i}u i o 
kritici pesama Milutina Boji}a iz 1914. godine. 
Tre}e bitno svojstvo je sugestivnost Skerli}evog 
stila, u ~emu se Egeri} sla`e sa ocenom Miodraga 
Ibrovca: Skerli} nije kratkovid istra`iva~ i 
analizator, ~ovek od ma{te i poleta on je pisao 
toplo i ubedqivo. Wegova so~na i `ivotna proza, 
retorska u dobrom smislu re~i, puna je poetskih ak-
cenata i daje wegovom delu izvestan `ar ube|ewa i 
plamenog nadahnu}a. 
 Kada zavr{avamo ~itawe esejisti~ke studije 
Skerli}ev kriti~ki duh i daqe nas prati zavr{na 
vrednosna i zavodqiva ocena Miroslava Egeri}a - 
sa Skerli}em je kwi`evna kritika obznawena kao 
stvarala~ka komponenta kwi`evnosti i tek sa 
Skerli}evom pojavom kritika postaje plodotvorni 
~inilac kwi`evne svesti u Srbiji. 
 

Milo{ Petrovi} 
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@ARKO \UROVI] 

 
 

RATKOVI]EVA PONO] DU[E 
 
 

 Ристо Ратковић, пјесник и боем, једно вријеме 
присталица надреалистичког покрета код нас, резигнант, 
промашени дипломата и кафански сабесједник свима 
онима који су у литератури тражилн интелектуалног 
заштитника. Под тим именом подразумијевао је чисто 
пјесничко срце. Умро је с чашом ракије у руци, мада је 
средином двадесетих година уређивао књижевну публи-
кацију “Чаша воде”. Умро је у педесет првој години 
живота, 18. јуна 1954. године. Колико је живот према 
њему био неправичан, показује његов одлазак у болницу, 
непосредно пред смрт. Мисливши да је у питању 
пијанац или скитница, болничко особље није журило 
да му укаже благовремену помоћ. 
 Био је мали растом. Округласт и тром. Ваљда 
од превеликог умора. Чудно је да је поред толиких 
невоља остао благородан и мек. Према себи је био 
крајње небрижан. Стан у улици 14. децембра, на Чубури, 
био му је окружен са три кафане. Као да су се и оне 
завјериле да му не дају пролаз у лакши живот. 
 Он се држао Хераклитове мисли о сну, по којој 
свако од нас у сну одлази у свој споствени свијет. У 
љуштури сна живе насеобине слика које опитомљавају 
живот. Кад се већ другдје не могу наћи склоништа од 
мука и горчина живота, сан ће помоћи да се отворе и 
неке друге двери. Или је то можда привид. Ристу је 
било јасно да бјекства нема, јер: Чим проговорим, 
издам се, како то рече у пјесми “Луминал”. 
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 Сан је био пјеснику потребан да амортизујс 
ударце живота, којих је било на претек. Чинило му сс 
да тамо неће бити преварен. Бјежећи у сан, он је у 
ствари бјежао у своју слободу. Њему поезија није могла 
да обезбиједи снагу воље и борења. Резигнација је била 
његова “лиценца”. Све што је драго имао, изгубио је 
рано – родитеље, жену, браћу. Револтиран на окрутност 
живота, с разлогом је крикнуо: Поезијо срам те било. 
Вјероватно је у јецају изговорио ту мисао, јер је и она у 
овом вијеку означавала изневјеравање човјечјих принципа. 
Изневјеравање је сматрао неопростивом издајом. 
 Туга је била Ристово прибјежиште. Ако се ко-
ординате његовог живота осмотре, видјеће се да тамо 
нема ничега до суза и очаја. Разгртао је њедра живота, 
али је тамо стално налазио море и преваре. Светковање 
чула могао је наћи једино у љубави, али је и ту стајао 
“на танкој грани”. Остао је без оне коју је бескрајно 
волио, без Кајке. Са њом је “делио бриге сиротињске”. 
 Није био свјестан да ли невоља унапређује дар 
– или га разара. Ристо је вјеровао да га разара. Кад се 
комађе живота растури, тешко га је вратити у мозаик наде. 
 За аутора “Невидбога” живот није био салон за 
уљепшавање. Прије је био парни ваљак, иза кога остаје 
траг очаја и несанице. А и како би кад је он једна велика 
зајебанција. Све је у њему у знаку упитника и зловоље. 
Једино се путем пјесничког израза могу “отклањати” 
његове сабласти. Ристо је мислио да је надреализам 
био у праву што је живот обезвређивао, убацујући у 
први план игру изврнутих слика и мисли. Кад се живот 
постави наглавце, можда је то његова права природа. 
Неке пјесникове пјесме настале су управо под тим 
дејством. Вјеровао је да су многи правци из међуратног 
периода: надреализам, футуризам, дадаизам, зенитизам 
произишли из потребе побуњивања против овјешталих 
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облика у умјетности. Поезији су били потребни суноврати, 
а он се често препуштао “шетњи” у ирационалне сфере. 
Све што је скривено, требало је “сударом” ријечи и 
слика извући на видјело. 
 Немаштина је Риста пратила цијелог живота. 
Једно је вријеме био у дипломатији (по препоруци 
Андрића), али како опстати кад није био костимиран 
тип. У Москви су га хапсили као пијанца, не знајући 
да се ради о персони са дипломатским пасошем. Био је 
потпуно неприлагођен за живот. Није имао смисао за 
трговачке ујдурме гдје се од динара праве три. У њему 
је живио дух боема и “распикуће”, који није давао ни 
пет пара за етикецију и грађанско уважавање. Због тога 
су га сматрали човјеком са руба живота. Једноставно 
су говорили да је фин и осјећајан господин, само пропао. 
Многи од приговарача имали су кућну послугу и 
манире стечене уз помоћ гувернанти. Он је имао своју 
тугу, коју је пренио из дјетињства у зреле године 
живота. Рекао ми је више пута, разумије се загријан 
пићем, да му је поезија помогла да не полуди! 
 Поезија је по своме духу привлачна, али пјесници 
то не морају бити. Ристо би за одбрану те тезе помињао 
Бодлера и Рембоа. По њему је пјесник својеврсни демон. 
Служи се вађењем мрака из властите утробе. Зато му је 
потребан сан – као врста комуникације. А сан је, како би 
рекао Фројд, увијек егоцентричан. Нуди окус благости и 
демонства, у исти мах. Пјесници то прихватају као ау-
тентични дио бјекства, које, како ми је Ристо говорио, није 
ништа друго до једна дубока ноћ која се не може избјећи. 
 Риста и његове поетске сроднике називали су 
“безвољницима”. Тим их је термином “частио” дадаиста 
Драган Алексић. Није у томе Алексић био сам. Грађански 
чистунци често су атаковали на пјеснике “резигнантног 
статуса”. А Ристо је, зна се, био “до ушију заљубљен” 
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у магијску супстанцу пјесме. Поезија типа Војислава 
Илића је дотрајавала, а Ристо и његови “ортаци” Десимир 
Благојевић, Душан Јерковић и неки други, тражили су 
нов израз. Са дубљим мисаоним сазвучјима. Ристо је у 
поезији тражио “имагинацијски уплив”, увјерен да без 
њега нема правог надахнућа. Традиција се одувијек 
опирала тек заснованом пјеву. Важно је, мислио је Ристо, 
да духовно и душевно стање “прокључа” у пјесми. 
Ако се поезији оспори таква потреба, залет пјесме би 
сасвим спласнуо, а поезија, без обзира на ноћна призивања 
људске трошности, мора да се грије на пламену уобразиље, 
која поспјешује у пјесми моторичке и сензибилне импулсе. 

Ристо је био заљубљен у завичај. Ако није могао за 
живота да живи у њему, волио је да то буде кад умре. Та 
му се жеља није испунила. А шта се Ристу испунило? 

Од када траје поезија, појмови поетике и технике 
увијек су у жижи пажње. Сви који се поезијом баве или је 
тумаче, знају за природу њене сталне промјенљивости у 
структури, значењу и изражајним средствима. Сами ви-
димо колико је модерна поезија измијенила обрасце 
естетских начела, одбацујући оне стереотипе који успо-
равају њен замах и замрзавају њено дејство. Тумач поезије 
сада постаје нека врста саудруживача са аутором, прено-
сећи саудруживање и на трећег актера у овој игри, на 
читаоца. Код пјесника се рађа и разрађује мисао, критичар 
је објашњава, а читалац довршава. Мислимо на читаоца 
који је верзиран пробирљивијој способности читања. Неки 
критичари као позвани чувари естетике никако да схвате 
раскол у сфери стваралачких образаца и никако да се 
снађу у томе метежу. Модерна пјесничка мисао изискује 
модерну интерпретацију, а не старе шеме и дилеме! 

Није без разлога Бодлер рекао да критичар поезије 
мора донекле да буде пјесник, да би је цјеловитије 
разумио. Не знам колико наши данашњи критичари 
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посједују ту особину. Они су према свијету нове поетике 
и технике крајње нетрпељиви, ваљда зато што су пупчаном 
врпцом везани за традицију и њене вриједности. А 
вриједности се траже, слично ријетком минералу. 

Пјесник Ристо Ратковић умногоме је био ускраћен, 
бар кад је ријеч о тумачењу његова дјела. Та ускраћеност 
условљена је модерном оркестрацијом његове поезије, 
за коју црногорски критичари, изузимам изузетке, 
(Сретен Перовић и Љубомир Цвијетић а у последње 
вријеме др Радомир Ивановић и др Лучић) нијесу 
имали довољно афинитета, они су се обично окретали 
онима који су уживали друштвено важење, а Ратковић 
је тог важења био лишен. Тек кад је у извјесном смислу 
постао коњуктуран, њему се усрдније окрећу. Црногорска 
међуратна поезија била је сиромашна и требало ју је 
обогатити личношћу која нешто значи. Изабран је 
Ратковић, а то је могао бити Мирко Бањевић или Радован 
Зоговић. За мене су ова три пјесника занимљиви због 
тога што су умјели да открију потрес властите душе и 
дубину човјекова сна. Иако Ратковић узима анђеле као 
симболе слућења, среће и добростивости, они се брзо 
повуку пред налетом ноћи и демонства, који у ствари 
чине основне постулате пјесникова свијета. Ноћ и 
демонство треба тражити у сили животног мрака која 
је вазда притискала меку пјесникову душу. Отуда је 
код Ратковићу опирање страно. Њему је блиска особина 
срастања. Можда га је то учинило пјесником. Знам 
само да је цијена те сраслости била одвећ скупа, јер је 
водила пјесника ка нечем што се зове полусвијет. 
Ратковић није имао снаге да се издигне над њиме. А 
можда је тај полусвијет био његов прави свијет. Ко зна? 

1 
Вјерујем да се слажемо у мишљењу да полусвијет 

више пактира са безнађем и хаосом. Безнађе може да 
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буде велика стваралачка мотивација. Разумије се под 
условом да је пјесник ухватио њене тачке пресјека. 
Мислимо шта хоћемо али је демон ствараоцу ближи 
од анђела. Рашчворује муку. Анђео је заташкава. Не 
кажем да је мука код Ратковића рашчворена на начин 
како је то учињено у Тиновој поезији, али се наслућују 
знаци те побуде. Уплашен сумором живота, пјесник ће 
да крикне: Седох као кад звезда пада! 

Ако знамо да читамо слике и симболе, а ја мислим 
да знамо, пјесник је веома ријетко муку представљао као 
удар грома. Код њега нема никад жестине и противуудара. 
Он је миреник. И самосажаљивач. Нећемо рећи да су 
то мане. Рећи ћемо да су то особине примјерене једном 
пјеснику осјећајнику, који дозива сан да омекша тврдине 
животне демонијалности: Мичи се звездо са мог малог 
прозора, Сиђи у моје снове, осветли провалију мрака. 

Учинак звијезде није овдје да растјера, него да осви-
јетли мрак. Важнија је радња-слика од слике-дешавања. 

Ратковићев сан је сан тихог незадовољника. 
Пјеснику “Иконе” недостајала је та црта нападности. 
Стих је разрјешавао унутрашњу напетост више сликом 
него појмовним сублиментом. Ако слике нису упослене 
скалсш појмовних значења, оне су самодекор. Ваљда 
нико није више користио њихову колорну заводљивост 
као он. Као да је у питању сликар, а не поета! Навешћемо 
неколико примјера: Беатричо драга, поздрави обе дојке/ 
Не само једну па да се друга љути. Или: Заспати или 
умрети... или се претворити у сунцокрет. Или: Будни 
пси чувају звезде! 

Тако се највећи дио Ратковићеве поезије претаче 
у сан као у неку врсту миља или благог вечерњег смираја. 
Да сан буде прибјежиште и премоћ: Ја самог себе у 
себи снивам. 
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Поезија овог пјесника добрим дијелом исказује 
самоћу. Она код њега има двије равни. Једна која 
узрокује немир и друга која оплемењује осјећања. 
Изразитија је ова друга. Њу репродукује вид (очи) који 
има своју врсту општења са свијетом. Одатле се 
преноси у дух. Ојачава његове унутрашње сензоре. 
Наводимо једно сјетно стање пјесникове узнемирености: 
На гробу једном, гле, никао диван цвет, Крилат ко 
смех некада оне / Што доле сада сни... / О, то јесте 
њено бивше око / Тај крилати цвет. / Стихови су узети 
из пјесме “Живи вјетар”. 

Ратковићева поезија упреда се у клупко сновидбених 
стања на веома дискретан и упитан начин. Тако смо у ди-
леми да ли је ријеч власништво пјесника или његове не-
срећне драге. Можда то и није тако важно, јер пјесник гле-
да на пјесму као на именицу заједнички створену. Сличан 
мотив двојења налазимо код Пол Елијара. Цитирамо га: 
Све ријечи се једна у другој огледају / И сузе такође. 

Аутор пјесме “Поноћ мене” као да слиједи Елијарову 
стазу. И он доживљава жену као укупност постојећег 
свијета. Кад је нестала из пјесникова свијета, сјећање 
је преузело улогу њеног живота. Та међусобна размјена 
“порука” слична је игри огледала. Слика предмета 
враћа се час једном, час другом огледалу! 

Могли би слободно рећи да пјесникова ријеч 
овдје постаје чин. Чин са универзалним значењем појма 
љубави као сврхе живљења. Љубав изумијева нови 
свијет расположења, а расположење је одувијек тесало 
само биће пјесме. Оплођивало његову духовну матрицу! 

У природи је пјесника да реконструише сјећање. 
Реконструишући сјећање он субјекту даје овлашћење 
да бира оно најузбудљивије у њему. Некад је то сјећање 
на Лим усред афричке пустиње, које ништа друго не 
нуди до “бесконачности песка”. Таласи завичајне ријеке 



 14

знак су властитог постојања, не само са опажајне, него 
и са стране дубоког укоријењавања у предачко стабло. 

Лим је синтагма разумијевања свега лијепог и 
узвишеног. Преко шапата ове ријеке, како сам поета каже, 
музику је природе дознавао. Овдје долазимо и до питања 
да ли вријеме нестаје. Таквим феноменом занимао се 
Пруст, а и сви писци који умију да осјећају праве зави-
сности времена и човјека. Сјећање је ваљда потврда да 
је вријеме стално, а ми промјенљиви. Да није те 
промјенљивости, не би се имао чиме хранити човјеков, 
а посебно пјесников субјект. 

Сјећање на прави начин “улази” у пјесму путем 
маште. Ратковић је имао душу маштара, али се према 
њој доста комотно односио. Њему је машта само у сликама 
(утицај имажиниста), а не у вођењу цијелог тока пјесме. 
Тако смо у прилици да читамо изванредне дјелове пјесме, 
а ријетко кад цијелу пјесму. Овдје морамо бити прецизни. 
Предмет је освојен ако смо у њему нашли нешто своје. 
То је та стваралачка мотивација која се код Ратковића 
јављала само у фрагментима. Понављамо: предмет сам 
за себе није довољан. У њ треба уложити дух. Тек тада 
можемо наћи себе у њему. Ратковић то, зачудо, није 
довољно умио, иако се још зарана “уплитао” у пјесничку 
модерност. У тајне вишезначних симбола и мисли. 

Увијек га је нешто “закидало” да учини оно 
главно. Да пјесму боље имагинацијски “провјетри”. Да 
јој да унутрашњи полет и оврхуни љепоту. Рекао бих 
да је његов растрзани и сиромашни живот велики кривац 
томе. Све што је радио, радио је на парче (погледајте 
његову књижевну критику и биљешке). Тако је и 
живио – од данас до сјутра. Отуда и његова поезија, да 
се изразим фигуративно, има латице, а на цвијет се 
мање мислило. Ако се и мислило, лед живота није му 
дао да се пропне. Да прави мирис искаже! 
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Па ипак, пјесника не смијемо узети као неизлечивог 
капитуланта. Има код њега обриса наде, али су они 
пригушени. То је обично у оним ситуацијама кад дозива 
сан да га растерети брига. У љуштури сна живе насеобине 
слика које, вјерује пјесник, могу опитомити живот. 
Кад се већ другдје не могу наћи склоништа од мука и 
горчина живота, сан ће можда помоћи да се отворе и 
неке друге двери. Или је то привид. Можда и сазнање 
да бјекства нема. 

Поезија у овом вијеку најчешће је врлудала оним 
путевима којима није корачао прави живот. Пјесник 
није умио да укаже на пут. Умио је само да назначи 
његово постојање. И свој јецај на неравнинама ојађене 
егзистенције човјека. 

Атеиста по убјеђењу написао је “побожну” пјесму 
“Икона” о својој рано умрлој жени Кајки, пјесму у којој се 
помиње кандило, али ми под њиме више подразумијевамо 
пјесниково срце. Хтио је да нађе озарје љубави. Озарје 
помијешано са болом. Засјало је у двјема Ратковићевим 
антологијским пјесмама “Икони” и пјесми “Поноћ мене”. 

Ратковиће је модерниста по поетској вокацији. 
То је остао скоро до смрти. Како је старио та се 
модерност помало топила и уступала простор општим 
социо-мјестима, без оних првотних пјесникових сни-
валачких и модернистичких акорда. 

Морамо рећи да се традиција одувијек одупирала 
тек заснованом пјеву. Ратковић је тај пјев присвојио, 
али му ипак није дао дубљи и нзразитији печат. Ни у 
доживљајној структури, ни у језику. Његов дар разбијала 
је убогост живота. Ломила га је док га није сломила. 
Онда га је предала полусвијету чубурских кафана и 
трошних сиротињских дворишта. 

Такође морамо рећи да је небрижан према себи 
био и Тин. Уклапао се у полусвијет, али је имао свој неру-
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шеван свијет духа. И снагу пословичне креативности. 
Драинац је носио природу бунџије, али у његовом животу 
и у његовој поезији било је доста позе и зафрканције. 
Пјенушавости и ината. Ратковић је припадао пјесницима 
тихо-акордашима, код којих је немир саткан од финих 
лирских валера и вјешто садјевених слика и референци. 

Много је полагао на елеменат екстазе, вјерујући 
да ће путем њеног лирског разгоријевања доживљај 
тренутка преобратити у доживљај вјечности. Са призвуком 
неотклоњиве сјете и сталног стреса. Користио је 
модерну фактуру кад “расплођује” свијет властитог 
доживљаја, у коме циркулише благост сјећања и топлина 
снова. Стихом се оживљава супстанција духа, који је 
уједно и супстанција немира и супстанција осјећања. 

Кад је о Ратковићу ријеч, морам да кажем још 
нешто. Знали смо се добро. Били пријатељи. Истина, 
причао је мало, али сугестивно, из срца. Причао је и о 
завичају, који му је, вели, прирастао за срце. Ја бих 
рекао да се у завичају машта рађа. Велики број 
његових пјесама тониран је завичајном носталгијом. 
Љутило га је што му је завичај окренуо леђа за живота. 

Послије Ратковићеве смрти завичај се присјећа 
пјесника. Тада обично настају присвајања. Прије тога 
ни јавке на писмо. Као да је писао магли! 

У пјесниковом завичају, Бијелом Пољу, одржавају 
се Ратковићеве вечери поезије. Да ли се то ради у част 
пјесника или из неке друге побуде, није моје да нагађам. 
Нека буде ово прво. Ратковића би збунила таква посмртна 
почаст. Замислите њега који није имао ништа, њега из 
полусвијета, одједном славе. Цинички би се насмијао 
свему томе. Помислио би да се ту ради о некој ујдурми. 
А није тако. Пјесника славе, јер је то заслужио. Зашто 
да се не слави сусрет поезије и живота. 
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Umetnost gline i stakla 

 
GORDANA MALETI] 

 
 

KAO TITANI 
 

 Још у неолиту израда грнчарије припала је 
мушкарцима. За кућне потребе, понегде је данас праве 
жене, као рецимо у Африци, али је то „цртање у ваздуху“ 
како га је назвао водећи енглески керамичар, Фил Роџерс, 
и даље мушки посао.  
 Ово нам се може учинити нелогичним, чак личити 
на парадокс. Претпоставка настанку грнчарије – мешење 
глине – слично мешењу хлеба, исконски је женски посао 
и чини се да греше они који говоре другачије. И није то-
лико тежак да га жене не би могле радити, кад се посвећују 
и неупоредиво грубљим пословима. Али, како неке ствари 
морамо прихватити таквима какве јесу, и ова истина је 
неумољива. Прави разлог можемо, по суштинској јин – 
јанг подели, претпоставити: активни, мушки принцип 
обликује посуду, форму, која је женска, мирна, примајућа, 
по дефиницији. Ако поменемо и мит по коме је ову 
технику први савладао Керам, син Диониса и Аријадне, 
ето разлога за стварање традиције. Било како било, жене 
се нису упућивале у тајне заната, можда и зато што се овај 
посао ради у тишини, мање својственој женској природи.  
 Свет глине, који по некој људској логици одмах 
повежемо са рукама, јер је оне месе и обликују, подручје 
је тишине, концентрације и ишчекивања, привидне мирно-
ће. Док се при прављењу стакла, по примордијалном 
повезивању елемената унеколико сличном послу, све 
ори од буке и разговора, смеха, па и песме, у грнчаревој 
дашчари такорећи влада мук. Само се, у одређеним 
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фазама рада, чује шкрипање витла. Погнут над точком, 
у току „извлачења“ глине, мајстор као да је ослушкује. 
У неком непојамном дослуху са овом врстом земље 
натопљеном водом, он је пушта да сама клизи, пење се 
и спушта, скупља и шири тек дајући јој правац рукама, 
прстима, ноктом или каквом алатчицом, а заправо јој 
помажући да превагне шта ће се из ње родити. Руководећи 
се спонтаношћу, знањем, поштовањем законитости и 
ограничењем материјала, грнчар ће, најзад у неком, 
интуитивно препознатом тренутку, закључити да је 
равнотежа успостављена и једним потезом одвојити 
новонастали предмет од основе. Потом ће га пажљиво 
одложити да се суши. Од квалитета додира зависи како ће 
то што се добило изгледати. И што је мајстор вештији, 
то је мање интервенисао, упркос великој жељи да угледа 
идеалан облик. Али тако ће најбоље задржати виталност 
коју поседује материјал и пренети је на предмет. 
 Мање вешти грнчари, који теже масовној про-
изводњи употребних ствари, пожурују глину да се што 
брже обликује према њиховој жељи. Ту посматрач може 
приметити како им додир није нежан, као код правих 
мајстора, већ непотребно груб, за шта нема објективне 
потребе јер се и најфинији предмет добија релативно 
брзо, али га врста додира разликује од обичног. Зато 
керамичари којима је естетски моменат од прворазредног 
значаја кажу да се најбоља дела рађају, а не праве.  
 Најопаснији део посла керамичара у току кога све 
може поћи наопако, јесте печење обликованих форми 
које долази после глазирања. Нежне, робусне, велике, 
мале, савијене, обле, шупље, изломљене, рецкаве, паучи-
насте – све се оне подвргавају дуготрајном дејству ватре. 
Њена је последња, и од милости пламена зависи шта 
ће, ако ишта, преживети то неопходно прочишћење које 
новонасталом предмету омогућава трајност.  
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 Као што је поменуто, посао дувача стакла из много 
разлога можемо упоредити са претходним. Да би добио 
шупљу форму, у стакларевом случају велику прозирну 
ужарену капљу, која се стално мора окретати да не би 
неповратно исцурила или се извитоперила, мајстор 
удувава ваздух у њу помоћу стакларске луле – посао 
замаман и неупоредив са било чиме. У току овог једно-
часовног процеса обликовања, његово око незадрживо 
јури ка блиставој кугли отопине како би дошао до сањаног 
облика. И у овом занату мајсторова рука помаже да 
предмет настане: окреће стаклену масу, ваља је и извлачи, 
подешава јој облик разним металним алатима и додаје 
примесе и декорацију. Удео жеље и намере спроведен 
помоћу руке је несумњив, али стаклар не ослушкује 
као керамичар, како би на основу звука закључио нешто о 
каквоћи онога што је добио. И неће моћи сасвим да подре-
ди безобличну масу својим жељама јер ће предмет 
увек, у одређеној мери, сâм диктирати будући изглед, а 
може се догодити да се захтевима уопште и не повинује. 
 Овде је све у посматрању. Не само због опасности 
коју врела маса потенцијално носи и, разумљиво, другачије 
технологије рада. Ту око, а не ухо, има примат. Оно ће 
по боји проценити колика је температура стакла, а самим 
тим и која је фаза израде на реду, и наравно, закључити 
када је посао завршен. Осим процењивања, око свакако 
има и неупоредиву могућност да ужива у блештавој капљи 
и посматра је, да гледа како се мења, стврдњава, како 
од безобличне масе настаје објекат изузетних својстава.  
 Стаклари хоће да објасне онима који су љубо-
питљиви, или уче занат, шта се у ком тренутку збива, 
али не говоре шта је у њима док изводе мала чуда. По томе 
су слични керамичарима. А чуда се дешавају увек изнова, 
као први пут. И делује невероватно да је уопште могуће 
добијати лопте, па и мајушне, крхке облике из 
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огромних ужарених пећи. Контрасти између материјала, 
човека који је и сâм сићушан пред снагом ватре, огромни 
су и посматрачу делују непојмљиво. За овог мајстора је 
мало рећи да је занатлија, или мађионичар. Он је титан који 
из хаоса, борбом земље, ваздуха и ватре ствара уређене, 
коначне облике. Од зрнастог, меког и течног тај добија 
тврдо а његова добро осмишљена мешавина елемената 
попримиће нове особине и састав. И керамичар, иако 
мање спектакуларно, на свој тихи начин чини исто. 
 Данас смо опчињени свакојаким чудима савремене 
технологије, која чини невероватне ствари и у стању је 
да завири у све – од највећег до најсићушнијег дела нашег 
универзума, укључујући ту и човеков. Изненађења је 
све мање јер смо се навикли на свакодневне новине. 
Зато фасцинација прастарим занатима не може бити 
велика, па се и њихова објективна вредност умањује.  
 А некада се у радионицама дувача стакла у Ви-
зантији свакодневно окупљао свет, као и у берберницама. 
Можда су стари боље разумели значај онога што им се 
дешава пред очима и дивили се вештинама више него 
ми, који у овим радњама не видимо ништа необично. Чак 
се ни древна метафора “разбијен крчаг“, што алудира на 
изгубљено девичанство, више не разуме, па самим тим 
ни не памти. Глинено посуђе, међутим, није изгубило своја 
изванредна својства која утичу на изузетан укус јела а, 
хоћеш-нећеш, разбијају се и данас. И нема тренутнијег, 
нити очигледнијег, а тако свакодневног разочарања. Јер, 
ништа лакше него разбити предмет од керамике или 
стакла. Томе се нико не радује, чак и када их намерно 
уништи. Делује чудно да се велики труд мајстора може 
тако лако и неповратно изгубити, али је истинито. Тако је и 
у свему другом, али напредовање мање уочљивих или са-
свим невидљивих ствари чини да се непријатни ефекти 
болести, дејства сила или зуба времена, дешавају 
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постепено. Изненадност је оно што човека шокира и, 
без могућности да врати време уназад, он остаје поражен. 
 Али и овде постоји изузетак. И данас се препричава 
анегдота како је, у току путовања по Африци, један 
антрополог случајно испустио и разбио велики суд 
непроцењиве вредности. Док се ужасавао над учињеним, 
иза себе је могао зачути пљесак људи и жена који су 
путовали са њим. У својој збуњености упитао је за разлог 
овоме и добио једноставан одговор: „Сада можемо напра-
вити други“. Те тако промена, феномен на који се човек 
најтеже привикава, има своја два пола, од којих један 
озарује, а други обеспокојава и није увек сигурно када 
ће се који испољити. 
 Можда делује наивно, али, када бисмо били 
склонији промишљању и повезивању ствари, па и 
имали око за суштину различитих умећа и заната, могли 
бисмо лакше схватити да постоји веза између оваквих, 
наизглед свакодневних ствари и онога што се догађа 
изван човека, у космичким дубинама. Сва та ширења и 
скупљања мешавина које добијају нове квалитете и 
њихово стварање, обликовање, распадање и нестајање 
у малом, веома су слична великим процесима који се 
збивају у свемиру. И као што у космосу има спиралних 
маглина, а и сви други облици настају управо овом 
врстом кретања, има их и у нашем свету. Док падају на 
земљу, семенкама дрвећа ветар одређује путању на 
сличан начин, а ДНК, човеков знак, има исти изглед. 
Као што има и писама што опонашају изглед дрвећа 
или кишу. Грнчар прави своје форме на точку, а 
стаклар без престанка окреће ужарену масу. Много 
тога што краси овај наш свет своједобно је препознао 
давни човек, кога често називамо дивљаком, дао му 
меру свог тела и ума и створио терен за ово што смо 
данас. Штета што мислимо да смо паметнији од њега.   
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Poezija 

 
 

VERA MAJSKA 
 
 

ZBOGOM KRILATI DE^ACI 

 
Збогом крилати дечаци збогом синови сна 
Одлетите унатраг ваша игра мора се завршити 
И започети друга ко зна чија. 
Не плашите се празнине која ће настати 
Пошто се пробуди сањар над сањарима 
Коме дугујете путовање небом 
И илузију стварања Обећаног света. 
Будите храбри као што је храбар он 
Нагнут над провалијом између звезда 
Посматрач вечности тамнила и светлости 
И ваше лепршаве игре с временом. 
Машите прозрачним крилима 
Поздравите минула столећа 
Разорена царства и сенке владара 
Узидане у срушене бедеме. 
Поздравите све што стреловито 
Пролази мимо вас 
Само је пролазност неуништива и стварна. 
Збогом крилати дечаци збогом синови сна 
Ви знате да постојати 
Значи летети према прошлости 
И да је творац ваш 
Који вас испраћа склопљених очију 
У ковитлацу искрица и честица таме 
Сопственом сну сведок и судија. 
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HUMKE NA HOMOQU 

 
Са брдашца хомољског брз поток се слива. 
У подножју брда хумка једна снива 
Осенчена грмљем јасмина и ружа. 
Надаље узан пут кроз коров се пружа. 
 
Док на ливадама прво сено пласте 
Врелим небом пролећу час вране час ласте. 
Ожеднели људи да стигну до воде 
Морају да се и пењу и силазе. 
 
С поштовањем гроб незнанца обилазе. 
Прастара му душа налази се свуда 
У простору између стварности и чуда. 
 
Брдска вода свежи осушене усне. 
Протиче већ сутон и тамнило гусне 
Да лице Месеца из етра изрони. 
 
А поток ко да грца док жубори. 
Док ноћни ветар цветове повија 
Под теретом звезда небо се савија 
 
И одлазе косци мирисни од трава 
Старом тугованком уснулог у хумци 
Природа штити од заборава. 
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DU[E SVETI 

 
Душе Свети моја мајко бесмртнице 
Слети из свемира засветли ми лице 
Запевај ми гласом ванземаљске птице 
О небеском смислу моје садашњице 
 
Моја мајко Душе Свети изван дана 
Ако долепршаш са свода звездана 
Знаћу да си сјајност богомдана 
Као васељена свевечна бездана 
 
Уђи моја мајко уђи Душе Свети 
У ноћ ветровиту и до мене слети 
Озрачи ми ваздух па се себе сети 
А онда поново звездама одлети. 
 
 
 
^UVAR TI[INE 

 
Он је отпловио чуном од трске 
У доба ноћи буре и бродолома 
Потонуо на бокоре корала 
У тамној дубини воде. 
Ја сам остала у замку од пене 
Окренута празном огледалу 
Замишљам лик који треба да имам 
Да бих се могла препознати 
Као глуви чувар тишине 
Утопљеника с црном лампом 
Сливеног у протицање времена и мене 
Која сам затворила све одаје 
Да у њих не слете дошљаци с неба. 
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SRBA \OR\EVI] 
 

 
PUTOVAWE SA UJAKOM 

 
Мој ујак је Бог 
Трипут ме њему слали 
Трипут ујак ме враћао. 
 
 
Тачно у девет 
 
У  густој сенци истрајавања 
Беле ме маске успављују. 
Губим се у простору 
Бубашваба. 
Оне господаре подземљем 
Операционе сале 
Шетају својим  Јелисејским пољима. 
Неке живе и без главе 
Норма им је дванаест дана. 
 
У замрзлом углу сна 
Ујак певуши. 
Крај узглавља пловимо облацима. 
Ту се брчка и глас једне штрумфете. 
Броји усамљеност 
Своје душе. 
 
Беле маске из мог тела 
Ваде моје лоше успомене, 
Њима ће се погостити пси. 
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Тачно у једанест будим се 
 
 
Гледам збуњено задах невидљиве тежине. 
Очи шарају по плафону, 
Налазе благи осмех ујака. 
Сићушна штрумфета у 
Плавом, са белом капицом 
Лепрша изнад мог кревета, 
Ћебетом  тера од мене сенку смрти. 
 
Добро нам дошо назад, -  шапуће ујак. – 
Споро излазим из јаме пуне  звери  -  одговарам. 
 
Штрумфета сваких пола сата  гледа моје крхотине. 
Прориче им будућност бацајући коцку, крах или 
живот. 
Више се не усуђујем да мислим 
О њеној пловидби  мојим сновима. 
 
Двадесет је сати, 
 
 
Избацују трећу посуду 
Моје лоше прошлости. 
 
Штрумфета  сада се указује као 
Пуначка докторка. 
Осмехује се, не говори ништа. 
 
Одваја ме од шкргутаве хладноће 
Операционе сале . 
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Лифт ме вози у собу живота. 
Једанаести спрат ме чека. 
 
Присуство ујака више не осећам.. 
 

 
 

PESMA BEZ RE^I 

 
Свако од нас бар једном зажели 
Да доживи некакав искорак из свакодневице. 
У историји тврде то је учинио Император Нерон. 
Несумњиво песник без талента помислио је 
За велику песму потребна је велика инспирација. 
Попео се на највиши, од седам брежуљака на којим је 
Саграђен Рим и наредио да се запали град 
 
Тадашњи очевици рекли су да је то би сјајан и  

непоновљив 
Призор који  само једном може доживети. За истину  

било је још 
Лудих императора који нису писали песме, већ су 
Разним обесним первезијама обликовали своју моћ. 
 
Нерон није стиго да напише песму о том призору, 
Песма је остала без речи. Пре тог чина је погубљен 
А то је судбина већине императора, лудих или здравих. 
 
Тако је песма о сјају Рима у ватри, остала без речи. 
 
Заведен његовим примером, реших да га следим. 
Направих ломачу од својих књига. Гореле су тихо 
И без сјаја. Када додирнух њихов пепео био је хладан 
И ћутљив, У пепелу није било ни једне речи. 
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Нисам Нерон али сам успео да уђем у простор 
Његове невидљиве тишине. 
 
 
BALADA O MA]I 

 
Маћа је волео певача Мариа Ланцу 
Учио је да пева његове канцоне 
Непрекидно гледајући његове филмове 
Крстарећи за њима по биоскопима Србије 
 
Мајка му је говорила: остави  сине Мариа Ланцу 
Настави поткивачки занат и певај коњима које поткиваш 
 
Маћа није послушао своју мајку већ и даље је певао 
На сав глас шетајући до касно у ноћ улицама свог града 
 
Убрзо  власт Маћи забрани певање канцона по граду 
 
Маћу то није много потресло његов живот била је 
песма 
Ноћу би одлазио на  шумовито брдо изнад града 
И тамо певао сав репертоар Марио Ланцa а најчешће 
“O Соле мио” рађање Сунца често је певајући дочекивао 
То брдо ноћу било је Аморово на њему су парови 
Своју љубавну игру играли док их је Маћа својим 
Певањем грлио замишљајући да је бог љубави 
 
Не знам када је несуђени поткивач Маћа и 
Непризнати певач нестао и то без трага 
Они који су више упућени тврде да је завршио 
 
У болници за малоумнике као тежак болесник 
И да је у својој ћелији певао све до смрти 
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MILAN VU^I]EVI] 
 
 
POVODOM JEDNE RAZGLEDNICE: 

ODISEJEVO TELO 

 
 
 
 
 
... док ходам обалом туђе видовитости 
у зао час... док се од јасних птица и младића 
откида песак... 
 
и ветар који буди неочекиване мисли о богу 
који никада није окусио крв... 
. . . 
 
као исцрпљена човеколика тишина сјајка 
хрид у даљини...отпаци, сивило и пена 
( милујући 
надповесну рику 
о овом свету 
и овој светлости )  
иза ванбродског мотора... очи уперене 
у сумаглицу док замишљам Одисеја 
малаксалог од воде, земље, ваздуха 
                                                      и ватре 
(о Смрти, као неуништивој искри Хармоније 
два неба: плавог и праплавог... коју њушим 
кроз ону сумаглицу... таласе, речи, љескаве 
мембране... мирис тек извађеног кромпира  
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из пепела ) 
најпозније 
празнине, 
 
                  љубави... 
 
 
 
 
 
 
IZ NEUKORI^ENOG DNEVNIKA 

 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
... у току шетње снимио бих мобилним телефоном неки 
призор( беху то или фотографије или кратки видео 
записи). потом бих ноћу, када се у стану све утиша, 
у за то посебно одређеној свесци, покушавао да опишем  
оно што сам на тим снимцима забележио. неколико дана 
касније прегледао бих одабране фотографије и снимке 
а затим пажљиво ишчитавао описе „ исијане “ из њих 
и црвеном оловком бележио нове утиске, прецртавао, 
исправљао... и, углавном се сваки од тих текстова, 
претварао у неку врсту плаво црвене паучине... 
кошмар нечитких речи, линија и неких чудних 
цртежа... потом сам, са уморном горчином 
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снимао и та чудовишта у настајању... 
понекад бих, на крају, из немоћи и досаде 
извлачио горњу фиоку писаћег стола да бих се  
загледао у још једну гомилу несређених ситница... 
светлуцало је у тој полутами и неколико расутих 
новчића( оно што сам, помислих, бестидно 
и криомице, узео из уста мртвих током читања 
и читања... ах те мисли о искрености, истини, 
собној (не)изрецивости, 
                                           целини... ) 
 
 
 
 
 
2. 
 
                   друга ноћ мобилизације 
 
 
 
 
 
 
... тихо шуштање бледих усева поред нашег логора, 
које би колико јуче у мени пробудило пријатно 
сањарење (слушајте ово, покушао је један „ ветеран“ 
да остави утисак на нас... гађали смо их противавионским 
топом... троцевац... светлећи меци... а момак до мене 
рафале описује овако: гледај... млазеви ки кад заливаш  
башту) и сећање на Тургењева или Буњина, по први пут 
ме је подсетило на бездано и равнодушно мумлање  
космоса... млад месец се од „рала паведрих магновења“ 
претворио у очњак којим је Страх заорао... 
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                                                                     мајчино млеко 
и древни камени рељеф на коме победници посматрају 
друге победнике како побеђене живе деру... у музеју 
је владала прохладна и пријатна тишина... ја сам се 
борио са прасузама... 
 
 
 
 
 
3. 
 
             недавно прелиставање 
 
 
 
 
 
...репродукција једне иконе... као да ледени умор 
космоса љуби његово лице... потом склапам глатке 
и помало лепљиве странице... на дохват руке 
прозирни одломци светости и затомљени свемир...  
и, гле, као да оном сликом заиста ништа не гњи... 
као да се пригушено трзају у пулсирајућој 
пунини- странице, сањивост, подочњаци, 
                                                              чисти огњи... 
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NEBOJ[A LAP^EVI] 
 
 

ZUP^ANICI, TO^KOVI 

 
 

Gre{kom sam u{ao 
u pogre{an voz, 

na pogre{nim to~kovima, 
na pogre{nim {inama, 

sa nekim drugim putnicima, 
sa nekim umornim radnicima, 

sa oknima u praznom nebu, 
sa teretom i kasnim pismima, 

video sam drugu `enu 
sa neki drugim licem, 

mo`da violinistu 
{to peva ne{to 
od pre Hrista. 

 
Kad pokrenem 

te{ke zup~anike 
u mojoj glavi, 

odlazim ranim vozom 
pre nego {to se 

vratimo pesmi il' snovima 
i pokrene vitica 
i putuju}a masa, 

mo`da, reka {to te~e 
u nedogled... 
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KARABITNA LAMPA 

 
 

Upali lampu,  
crvenog plamena 
dok re~ po re~ 

noktima {apu}e{ 
i pojebqiva sva 

tr~i{ preko vatre. 
 

Jasno {ta }e{ govoriti, 
i bi}e{ nesanica, 

i bi}e{ jabuka i no`, 
karabitna lampa 

i neki stih, il neki crv 
{to mi vrti grudi. 

O, Lezbijo qubav meni budi! 
 

Ugasi lampu,  
mo`da }e{ re}i 
ne{to crvenije, 

ne{to te~nije, no {to je 
govorila Ana Karewina, 
ne znaju}i da svetli{ 

nada mnom 
poput svica u naletu 

dok gasi{ plamenac, ogwenu `e| 
studenije od studi. 

O, Lezbijo qubav moja budi! 
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DRVODEQA 

 
Dok je spavao Isus Hrist je 

trezvenim okom video jato rajskih ptica. 
Snovi|ewe traje deli} sekunde, 

mo`da i vi{e. 
Kad se probudio znao je 

ta~an broj, 
sto {esnaest hiqada, 

onih koji }e vaskrsnuti 
nakon Wegovog drugog dolaska. 

 
Pred oku}nicom 

je bio neodre|eni broj 
neobra|ene hrastovine. 
Koliko jo{ drvodeqine 

u snopqu ~eka 
pre polaska na kona~no putovawe? 

Koliko je jo{ te{kog rada 
potrebno za pomesnog drvodequ 

da bi bio bli`i 
Carstvu Nebeskom? 

 
Bog je Qubav. 

Zavapi}e Jovan sa Patamosa 
licem re{etaka, 

okupan u znoju strugotine 
koja veje kao sneg 

iz krvave pla{tanice. 
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SLOBODANKA @IVKOVI] 
 
 
 
SAMO VRANA 

 
По ком закону 
одабрати своје сунце,  
своје небо, најздравији дан? 
У очекивању кише 
и младог снега,  
кроз коју тишину 
проговорити властитим гласом 
док разграктава се, изгубљена, 
само врана,  
а лептир, наиван још, 
на другој обали разиграва се, 
не слутећи да смрт је  
сан 
који га сања? 
 
 
 
POVRATAK U ORKU 

 
Нисам Ти никада захвалила 
Што сваког јутра  
Могу да устанем 
И станем на овај узани 
А заједнички комад земље, 
Који није увек по мом укусу 
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И по мојој вољи,  
Али како много тога занемарујем 
И то се непрестано понавља. 
 
Другачији су само приговори срцу 
Којима се побуђује гађење 
Над оним што је очигледно, 
Које додуше није допуштено, 
Али није ни забрањено још од времена 
Када се библијска голубица,  
Видевши да ништа није зелено, 
Вратила у своју мрачну орку. 
 
 
*** 
 
 
Жао ми је цврчка. 
Док једе звезде ништа му не каже  
Да се и у вино већ иње увлачи. 
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PETAR @ARKOV 
 
 

IZ VELIKE DAQINE 

 
Tamo gde se 
Ukr{taju putevi 
I daleki jek 
Zaroni telo 
Ivicom zida 
U senci prozora 
 
Mese~eva {koqka 
Ispuni prazninu 
Umrtvqenog dana 
 
I tako stoje}i 
Okrenut 
Na prostirci 
Meke zemqe 
Neometen 
U samom vrtlogu re~i 
 
A prostrti qudski um 
Preoblikuje lutaju}u du{u 
U iskidanoj sivoj pau~ini 
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SEOSKI PUT 

 
Ispred seoskog 
Pra{wavog puta 
A s one strane 
Slikovitog 
Plavet prostora 
[to preseca 
[iroki horizont 
Meseca 
U slike i boje 
Drevnoga doba 
 
[kripava drvenarija 
U skrovitoj 
Flourescentnoj tami 
Naslage pro{losti 
Obavija oblik i zvuk 
U zagrqaju daqine 
 
I okrenut 
Iznutra u sebi 
U spletu 
Plesnivog(a) `ivota 
Me|u zubima se uplela 
Sutonska zora 
Sun~eva izlaska 
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Pri~a 

 
 

MIRA[ MARTINOVI] 
 
 

[IFRA 
 
 

 Borhes je {ifra. Wegovo djelo je plod Sekte 
slijepih, ~iji je epicentar u Buenos Ajresu, a ra{irena 
je diqem svijeta. Revnosni ~lanovi sekte su stvorili 
wegovo djelo. Wegovo ime su uzeli kao znak pre-
poznavawa. 
 Dakle, to {to se defini{e tim imenom jeste 
Fikcija, a ona nosi prostor za stvarawe. Kao yos-
talom svaka, ni sa ~im ograni~ena fikcija. 
 Od we je stvoreno ~itavo carstvo, ~ije granice 
su van zemaqskih. Wime gospodari drugo vrijeme koje 
mjere nevidqivi ~asovnici. Wihove otkucaje ~uju 
izabrani. 
 Poput paukove mre`e, fikcija je ra{irena po 
~itavoj planeti, u vidu koncentri~nih krugova, koji 
ne prestaju da se {ire. 
 Ista sekta je htjela da uzme pod svoje i Sa-
bata. Vrebali su ga na sve na~ine, kako bi prisvo-
jili wegovo djelo, wegovo autorstvo uzeli kao svoje. 
Taj je umio da odolijeva svim nasrtajima i lukavst-
vima od kojih nijesu zazirali. 
 Ipak, dijelom su uspjeli da u|u u wegov svi-
jet, da mu podmetnu protokol o slijepima, koji je on 
ugradio u roman O junacima i grobovima. 
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 Vi{e od toga nije im uspjelo. Ostali su iz-
van wegovog svijeta. On je, za razliku od Borhesa, 
znao da se nosi i bori s neodoqivim utvarama. 
 Pristao je da wihov Protokol ugradi u svoje 
najzna~ajnije djelo, pa su ga ostavili na miru. 
 Wima zahvaquju}i, stvorena su mnoga djela, 
koja su pripisana jedinstvenom autoru - zvanom Borhes, 
koji ima planetarni zna~aj. 
 Ko bi vjerovao da jedna takva sekta, pa jo{ 
slijepih, mo`e imati toliki uticaj i mo}. Pod tim 
imenom, koje ih spaja, uspjelo im je da sakupe sva 
znawa: filozofiju, metafiziku, teologiju, poeziju... 
 U imenu Borhes spava beskona~nost. 
 Izvjesno je da je Borhes postojao, da je `ivio 
u Buenos Ajresu. Bio je direktor Nacionalne bib-
lioteke. U vrijeme Perona imao status sanitarnog 
inspektora. Ali taj Borhes nije napisao nijedno djelo. 
Oslijepio je prije {ezdesete. Ta ~iwenica je vje{to 
iskori{}ena. Kao takav, u{ao je u sektu slijepih, 
premda je to krio, i od samog sebe. 
 U wegov `ivot, u poznim godinama, u{la je 
Marija Kodama, koja }e kasnije imati mnogo prob-
lema sa wegovim nasqedstvom. Prvobitnim testa-
mentom, nasqedstvo je definisano na na~in: da ga 
na jednake djelove djele Kodama i slu{kiwa Fani. 
 U vrijeme pisawa testamenta rekao je u {ali; 
{ta }emo sa mojom Imaginacijom? Kome }e ona pri-
pasti? Nikom, osim vama, rekla je Kodama. U tome 
nemate nasqednika. Fani na to ne mo`e preten-
dovati. A ni ja! U Marijinom glasu bilo je zlura-
dosti. Na svoj i slu{kiwin ra~un. 
 Nakon wegove smrti (ako je uop{te umro?) 
nastavqeno je povla~ewe po sudovima, uz advokate. 
Spor je trajao dugo. 



 42

 Mijewao je testament. 
 Fani je pro{la neslavno. Boqe nijesu pro{li 
ni wegovi sestri}i Luis i Migel de Tora. 
 [ta se zapravo desilo? Zaostav{tina je na 
svoj na~in interesantna. Mo`da su je takvom u~inili 
oni iz sekte slijepih. 
 Testament, koji je napisao 1979, po kojem je 
sva wegova pokretna i nepokretna imovina, ostavqena 
Kodami i slu{kiwi Fani iz ulice Maipu, mije-
wan je prije wegovog odlaska u Evropu. Godina koja 
stoji uza tih promjena je 1985, kada je sve je prepisao 
na Kodamu. Fani je zave{tao iznos od 2000.$ 
 Sekta{i su ~inili svoje. 
 Fani se ne miri, krajem 1986, uz pomo} ad-
vokata kojeg joj je preporu~ila Marija Ester Vaskes, 
poku{ava da ospori nove odredbe, pravdaju}i to 
nezakonitim pritiskom koji je u~inila Kodama. 
 Ona ga je nagovorila, vikala je povrije|ena 
Fani, dok ju je advokat smirivao, tje{e}i je da }e 
postati nasqednica s pravom. 
 Kodama se i daqe suprotstavqala. Fani je na 
kraju, po nekoj vi{oj pravdi, ili nepravdi (da li je 
i mrtav Borhes u to bio umije{an?) izgubila spor i 
nov~ani iznos koji joj je Borhes zavje{tao. Ko je 
umije{ao prste i dozvolio krivotvorewe testa-
menta? Sudije se time nijesu bavile. Mo`da sam 
Borhes. Krivotvorewa su wegov stil. U`ivao je u 
wima. Volio je da se pretvara, pravi mimikrije. Pa 
i kada su u pitawu stvari, kao {to je ova. 
 Gde je ovdje pravda? Kakvi su ovo sudovi? - 
vikala je o~ajna Fani. Vidjev{i ishod spora, i oni 
koji su dr`ali wenu stranu, iako na to nijesu 
imali nikakvog uticaja, okrenuli su se protiv we. 
Tako je uvijek, gubitnike niko ne voli. Govorili 
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su joj, kako Borhes nije imao naklonost za wu, svih 
godina dok je brinula o wegovom doma}instvu. 
Navodno, bila je slaba kuvarica. U tome su nalazili 
razloge za ono {to je u~inio. 
 Razqu}ena, vikala je, ne skrivaju}i zlura-
dost. Neka mu tamo kuvaju boqe. Nije imao prim-
jedbi. Bar ih nije govorio glasno. 
 Da je kojim slu~ajem bio na licu mjesta, pri-
sustvovao sudskim ro~i{tima, nevidqiv za prisutne, 
{to nije iskqu~eno, svemu bi se nasmijao. Sporite se 
oko ni{ta, rekao bi. Wegova filozofija prema ma-
terijalnim predmetima bi se na najboqi na~in po-
kazala u sudnici, me|u zara}enim stranama. Nije-
sam vam ostavio ono najva`nije - Imaginaciju, a ona 
je vrijednija od svega. Sre}om, sa wom ne mo`ete 
raspolagati. 
 Eto je tebi! - sasula bi mu Fani u lice. - Ima-
ginacija nikom ne treba! 
 Imaginacija je najve}e bogatstvo, draga Fani! - 
uzvratio bi spokojno. 
 Sve bi mu bilo smije{no. 
 [etaju}i ulicama Buenos Ajresa, ~uo je kako 
je wegov sestri} Luis de Tora tra`io 200$ Xemsu 
Vudalu, piscu wegove biografije, a da zauzvrat 
usmjeri biografa na ~iwenicu gdje se u [paniji 
nalazi ku}a u kojoj je stanovala Borhesova porodica 
1920-tih godina. 
 Ovo je ~uo od slu~ajnog prolaznika, koji ga je 
u~tivo pozdravio, saop{tiv{i mu ovaj detaq. 
 Sekta slijepih se nije mije{ala u materijalne 
stvari. Pustila je da spor ide svojim putem. Smi-
jali su se, motre}i na sve sa strane, qudskim 
slabostima, kojih su bili li{eni. Pretendovali su 
na Borhesovu imaginaciju. Htjeli su da iskqu~ivo 
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na wu pola`u pravo. Ostalo je bezvrijedno, mis-
lili su, govore}i kako se za wu vaqa boriti svim 
vrstama oru`ja. I onim tajnim koje su nalazili kod 
Kortasara. 
 Nijesu stali u svom poslu; i daqe su pisali 
kwige i {irili ih po svijetu, zloupotrebqavaju}i 
Borhesa, na sre}u Literature. Istovremeno su pisali 
i wegove biografije, stvaraju}i prostor za `ivot i 
djelovawe sveprisutne utvare, {to se umno`ava 
poput staza u kwizi Ma{tarije. Iz kojih progleduje 
beskraj. Beskraj im je bio potreban. Wega su jedino 
mogli obuhvatiti fikcijom zvanom - Borhes. 
 U Buenos Ajresu nema ni jednog wegovog 
spomenika. ^iwenica koja budi znati`equ. Za{to u 
wegovom rodnom gradu nije postavqen nikakav znak, 
kojim bi skrenuli pa`wu onima koji budu dolazili, 
znati`eqnim strancima - da je tu `ivio Borhes. 
 Enigmati~na je i ni do danas nerazja{wena 
~iwenica, gdje se nalaze i ko raspola`e pismima 
koja je pisao Abramovi~u u [vajcarskoj. Sudbina 
tih pisama obavijena je misterijom. Novembra 1990. 
Vuld, jedan od ~etrnaest biografa koliko ih je tada 
u svijetu pisao Borhesovu biografiju, i sam vjerovatno 
pripadnik sekte, nazvao je gospo|u Abramovi~, koja 
je po wegovim rije~ima, djelovala smeteno. Tada je 
promijenila pri~u, za razliku od one prve, kada je 
rekla da je Kodama uzela pisma, bez `eqe da govori 
o Borhesu i svom mu`u koji je odavno mrtav. Na pi-
tawe: da li mo`e da potvrdi raniju pri~u o okol-
nostima pod kojima je nestala dragocjena prepiska 
Borhes-Abramovi~, rekla je: ,,Bilo je stra{no. Sve 
je i{~ezlo kada je on umro." 
 I {ta je ovdje stvarnost, a {ta fikcija, 
niko ne mo`e razlu~iti. Jedino Borhes, ako se jed-
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nom pojavi, i doga|aje i li~nosti postavi na svoja 
mjesta. [to nije iskqu~eno... Ova pri~a je poku{aj 
koji vodi u tom pravcu. 
 U svemu je izvjesno jedno, Borhes je metafora 
- koju je izmislio sam Borhes! Jedan od bibliote-
kara Vavilonske biblioteke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 

 MIRA[ MARTINOVI], pisac romana Ot-
varawe Arguviuma, i roman Teuta, koji je do`ivio 
vi{e izdawa, objavqen kod Beogradske Geopoetike, 
Snovi u Doklei su ~etvrta, a Anti~ki gradovi / snovi 
sudbine peta kwiga wegovog anti~kog ciklusa. 
 Prije ovih Martinovi} je objavio romane: 
Jeretik, Posledwi Eshilov dan i Vavilonski mudraci. 
 Dobitnik je Oktobarske nagrade Herceg Novog, 
grada u kome `ivi. 
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DRAGANA DENI] 
 
 

NA^IN GOVORA 
 
 

Gospo|a Neda je bila omiqena na odeqku za 
demencije, u Gerontolo{kom centru. Privla~ila je 
pa`wu svojim umetni~kim izgledom, koji je i u bolesti 
bio prepoznatqiv. Kombinovala je garderobu na pose-
ban na~in, smelo slagala boje i nije napu{tala sobu 
bez koketnog {e{ira i crvenog karmina na usnama. 
Bila je jedna od retkih xez peva~ica sa na{ih 
prostora, iz vremena kada su se jo{ pevale ode 
revoluciji i posleratnom razvoju. Mogla se najpre 
uporediti sa zanemarenim antikvitetom. Iako vreme 
na wemu ostavqa trag, on pleni svojom retko{}u. 
Nekada je dovoqno samo obrisati pra{inu, izglan-
cati ga, da bi zablistao u punom sjaju. To polirawe, 
za Nedu, bio je podsticaj da peva, jer je kroz pesmu 
uspevala da o`ivi svu lepotu i dra` pro{lih vre-
mena. 

Nije se ona razlikovala od drugih stanara 
samo po izgledu i svom pesni~kom daru. Na odeqku, 
gde su naj~e{}e bolovali od Alchajmerove i vaskularne 
demencije, Neda je imala retku dijagnozu demencije 
sa Levijevim telima. To je zna~ilo da weno stawe 
svesti fluktuira i da se periodi neura~unqivosti 
smewuju sa lucidnim intervalima, kada je imala 
uvid u realan svet oko sebe i bila pravo osve`ewe 
u sumornoj domskoj atmosferi. 
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Porodica nije umela da uo~i i podsti~e te 
wene blistave trenutke, pa su je stavili pod stru~ni 
nadzor kada se prvi put izgubila u {etwi poznatim 
ulicama. Sa wom su doneli i previ{e li~nih stvari, 
uz obrazlo`ewe da se ~esto presvla~i i sprema za 
scenske nastupe. Ubrzo smo shvatili da gospo|a Neda 
ima svoje prepodnevne i ve~erwe rituale, koji su se 
verovatno vremenski poklapali sa nekada{wim ak-
tivnostima. Ona je tada, doterana i na{minkana, 
odlazila u sobu za dnevni boravak, zauzimala mesto 
ispred prozora ili ogledala i uvodila nas svojim 
mo}nim, dubokim altom u ~arobni svet muzike.  

- Po~nimo qubav iz po~etka! - orilo se hod-
nikom. 

I ni{ta vi{e nije bilo isto u na{em okru-
`ewu. Gospo|a Neda je unosila svoj ritam, svoju vedri-
nu i energi~nost. Mogla je sve da otpeva. Sve {lagere 
sa Beogradskih prole}a ’60. i ’70. godina, ~uvene 
francuske {ansone i kompozicije poznatih ameri~kih 
xez peva~a. Bilo je dovoqno samo da zapo~nemo neku 
melodiju ili po~etne stihove pesama, pa da joj osve-
`imo pam}ewe i ona bi automatski nastavqala daqe 
u nepogre{ivom ritmu. Te~no je pevala na srpskom, 
francuskom i engleskom jeziku, dok je u svakodnevnom 
govoru te{ko sastavqala kratke re~enice na srpskom 
ili pravila salatu od re~i.  

Zahvaquju}i toj muzikoterapiji, weno mentalno 
stawe je dugo bilo zadovoqavaju}e, a repertoar izve-
denih kompozicija prosto zadivquju}i. Me|utim, s 
napredovawem bolesti, Nedini muzi~ki nastupi su 
se postepeno prore|ivali. Po~ela je da gubi ritam, 
da preska~e stihove ili da zapo~ne sa jednom a 
zavr{i sa drugom pesmom. Na kraju, kad vi{e 
ni{ta smisleno nije uspevala da ka`e, uporno je 
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pevu{ila samo jednu pesmu, My way (Moj na~in) od 
Frenka Sinatre.  
 -Yes, it was my way... Pevu{ili smo s wom sve 
dok, jednog dana, nije utihnulo melodi~no mrmqawe. 
Gospo|a Neda je samo promenila scenu, na svoj 
na~in. 
 
 

*** 
 

Zvao se \ur|e, ali je sam uporno tvrdio da 
se zove Oleg. 

U Rusiju je oti{ao davno, pre oko 20 godina, 
kada je zavr{io gra|evinski fakultet. U raskomada-
noj Jugoslaviji tada se te{ko `ivelo, nije se gradilo i 
posla za wega nije bilo. Oti{ao je s planovima o 
privremenom zaposlewu, ali su se planovi peri-
odi~no produ`avali dok wegova potreba da se vrati 
u domovinu nije bila trajno potisnuta, kao bolno 
se}awe. Neprestana `ivotna borba i neophodnost 
dokazivawa u tu|ini, proredili su i osiroma{ili 
sve wegove kontakte sa ~lanovima porodice i pri-
jateqima, tako da je ostao sam i otu|en. Ili da pusti 
korene, ili da ga oduvaju surovi sibirski vetrovi? 
Izme|u te dve krajnosti on se prilagodio kao 
samotwak, rade}i i be`e}i od emotivnog vezivawa. 

Sve je to nekako funkcionisalo, zatrpavano 
obavezama i alkoholom, do iznenadne bolesti koja 
se obru{ila na wegovu nestabilnu `ivotnu kon-
strukciju. 

\ur|e ili Oleg je do`iveo te`ak mo`dani 
udar, posle ~ega je ostao trajni invalid. Pretpostavqam 
da se, i tako hendikepiran, ne bi dobrovoqno vratio 
u Srbiju, samo da je mogao samostalno da odlu~uje i 
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da se brine o sebi. S obzirom da u Rusiji nije imao 
bliske srodnike, posle dvonedeqnog bolni~kog le~ewa 
u Moskovskoj dr`avnoj bolnici, ~im su se stekli 
uslovi za bezbedan put, transportovan je u zavi~aj. 
Wegova preostala u`a rodbina bila je zate~ena ce-
lokupnom situacijom. Nije ostalo ni traga od onog 
veselog i energi~nog mladi}a, koga su zadr`ali u 
se}awu. U invalidskim kolicima je sedeo nepokretni 
stranac, iscrpqen, oronuo, ugaslog pogleda, sa kojim 
nisu uspevali da ostvare nikakvu komunikaciju. Posle 
kra}eg, neuspelog poku{aja starawa, odlu~ili su se 
za stacionarni sme{taj u Gerontolo{kom centu. 

Tako je kod domskog logopeda stigao srbin 
\ur|e koji nije govorio srpski i koji je na sva pi-
tawa, postavqena na materwem jeziku, odgovarao 
}utawem i prazninom u pogledu. A onda je neko 
slu~ajno postavio pravo, jednostavno pitawe na 
ruskom: 

- Kako se ti zove{? 
\ur|e je podigao glavu i u wegovim o~ima se 

video tra~ak prepoznavawa. Posle kra}e pauze je jasno 
odgovorio: - Oleg! Kao kad se u gustoj {umi prona|e 
staza koja sigurno vodi ka izlazu, tako je i ruski 
jezik postao nit celokupnog oporavka za koju smo se 
svi ~vrsto uhvatili. Bilo je dovoqno samo zapo~eti 
razgovor nekim obi~nim pitawem i Oleg je, gotovo 
ushi}eno, nastavqao pri~u od koje smo malo {ta ra-
zumeli, ali koja je zvu~ala prili~no ubedqivo. 
Nije bilo jasno ko je Oleg. Da li je to bio wegov 
ruski nadimak ili wegovo drugo ja? ~esto je rukom 
pokazivao da je Oleg negde gore. Za razliku od 
pasivnog \ur|a, Oleg je imao mnogo vi{e voqe da 
aktivno sara|uje pri fizikalnoj terapiji, da 
zapo~iwe razgovor, da se smeje, da `ivi... ^ak mu 
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nije smetao nedostatak odgovaraju}eg sagovornika. 
Uvek kad bi ga neko slu{ao on je raspredao svoje 
,,meke" ruske re~enice u nedogled. Ovo je bio 
o~igledni dokaz da neka mo`dana o{te}ewa mogu 
potpuno da naru{e materwi govor, a da pri tom ve-
likodu{no „zaobi|u“ druge nau~ene jezike. 

Posle izvesnog vremena junak na{e pri~e je mogao 
samostalno da stoji i da se kre}e uz pomo} hodalice.  

- Vidi ti na{eg \ur|a!- komentarisao je jedan 
od ro|aka pri poseti, ne shvataju}i da je taj 
isti \ur|e davno nestao. Mo`da jo{ u od-
lasku, pri prvom prelasku isto~ne granice. 

 
*** 
 

 Nema ve}eg zatvora od sopstvenog tela koje 
nepokretno le`i. Okolo te~e `ivot, struji vazduh, 
smewuju se svetlosti i senke, dan i no}…Okolo se 
me{aju glasovi, smeh, pokreti prolaznika, o~i u 
prolazu... O~i! O~i! 

Mogla je samo o~ima da prati {ta se de{avalo 
u sobi, sva kretawa izme|u ~etiri zida. Poku{avala je 
da oblikuje pogled kako bi najvernije preneo ose}aje 
i misli jer je od toga zavisilo kako }e je razumeti. 
Da li }e je uop{te razumeti? Pogled je trebao da 
saop{ti ,,boli me" i ,,gladna sam" ili ,,to ne}u". 
Ali wen pogled je samo izra`avao tugu, more tuge. 
Bilo je te{ko susretati se sa tim modrim bezna|em. 

U wenim o~ima nekada su se ogledala svetla 
velegrada, sjajne vrte{ke mo}i, bogatstva i slave, 
svega {to je `ivot u nekoliko ameri~kih gradova 
mogao da joj pru`i. `ivela je punim `ivotom uspe{ne 
`ene koja je imala dobar posao, karijeru, porodicu, 
krug uticajnih prijateqa. U svom tom svetskom obiqu 
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i izobiqu woj je jedino nedostajao zavi~aj, ta mala, 
osiroma{ena Srbija, zalutala negde u Evropi, uvek 
na granici i~ega i ni~ega, nasukana izme|u dva 
sveta. Ta zbijena Srbija kroz koju oduvek duvaju vet-
rovi sa isto~ne i zapadne strane i koja se tetura 
pijana od neprestanih sukoba. 

Nostalgija je tiha patwa, iracionalna i uporna. 
Kada se pre pet godina razbolela u tom belom svetu 
od te{ke i neizle~ive bolesti koja joj je oduzimala 
mi{i} po mi{i}, pokret po pokret, jedino {to je 
`elela bilo je da se vrati u svoju Srbiju, u svoju 
Vrwa~ku Bawu i roditeqski dom. Da oseti miris 
lipe u junu i mo`da miris duwa s jeseni. 

Porodica je u~inila taj napor i zaista je 
dovela da boluje sa svojim uspomenama, u staroj i 
otmenoj, dvospratnoj ku}i, u centru ~uvenog le~ili{ta. 

Tu sam, kao fizioterapeut,  upoznao gospo|u 
Ninu. U prostranoj sobi sa izbledelim tapetama, 
na medicinskom krevetu sa elektri~nim komandama, 
okru`enu dekubitalnim jastucima... Poput biqke koja 
vene, nepomi~na i tiha, samo je gledala svojim 
krupnim, modrim o~ima. Odmah mi je bilo jasno da 
je celokupna svesnost sa~uvana iza tog pogleda i da 
dose`e daleko u svim pravcima, mnogo daqe od onoga 
{to smo mi, opsednuti akcijom, mogli da doku~imo. 
^inilo mi se da bi mi bilo lak{e da ve`bam sa 
pacijentom u komi nego u neprestanoj, nemoj komu-
nikaciji o~ima. Poku{avao sam da pasivnim pokre-
tawem usporim propadawe wenih mi{i}a. Masirao 
sam i savijao wene prozirne ruke sa tako jasnim 
krvotokom da se pulsni talas mogao pratiti celom 
du`inom. Nau~io sam je da pokre}e desni ka`iprst 
i potom je tim ka`iprstom polako ispisivala 
slova na jastu~i}u ispod ruke. Ja sam nau~io da ta 
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slova povezujem u re~i, re~i u re~enice i tako sam 
je upoznavao, kao redak vez, kao filigrandsku ogrli-
cu… Postali smo prijateqi. Satima sam strpqivo 
de{ifrovao wene poruke. ~inilo mi se da se wene 
o~i osmehuju. 

Borila se uporno do dana kada vi{e nije mo-
gla spontano da di{e. Zatekao sam je na respira-
toru, ubledelu i izmu~enu nedostatkom vazduha. I u 
takvom stawu wen pogled je bio neobi~no `iv i 
prodoran. Shvatio sam da ho}e ne{to da mi ka`e. 
Desni ka`iprst je polako ispisivao slovo po 
slovo, kao da se dvoumi. 
 - Pomozi oslobodi me… 

Samo sam je dugo, dugo gledao i plakao… 
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Pogledi 

 
 

BO[KO RU\IN^ANIN 
 
 

TELEVIZIJA KAO GLEDAO^EVA SUDBINA 
 

Nekoliko pogleda na televiziju kao gledao~evu  
sudbinu iz ugla kwige Bo`idara Kalezi}a 

,,Televizija tvr|ava koja leti"" 
 
 

,,I dok se udobno zavaqujemo u ko`nu naslowa~u ispred 

televizijskog prijemnika, televizija nam guli ko`u kao jarcu. Pitawe 

je da li se uop{te mo`e udobno sedeti pred televizijom. Mi iz ko`ne 

naslowa~e direktno prelazimo na ekran, da bi sebi samim po`eleli 

,,dobro ve~e". Da bi sami sebi pri~ali bajku o Sne`ani i sedam patu-

qaka, rone}i u paperjastu lako}u sna". 

(Bo`idar Kalezi}: ,,Televizija tvr|ava koja leti", 1978.) 

 
 Znameniti TV stvaralac, rediteq ~uvenih 
dokumentarnih TV filmova: ,,Trilogija o Milanu 
Kowovi}u", ,,Da li su zidovi zatvora zidovi pakla", 
,,Trepta~i svemira ili zapis o zatvorskoj ludnici", 
,,Politi~ki osu|enici", ,,Jutro i magle", ,,Sudbina 
porodice Mi}i}", ,,Balada o `ivotu", ,,Tri su`wa 
socijalizma", i drugih, objavio je davne 1978. godine 
kwigu ,,Televizija tvr|ava koja leti" u kojoj je ovaj 
medij promi{qao na na~in sasvim druga~iji od 
mi{qewa tada vladaju}e ideologije i politike kad 
je televizija smatrana va`nom polugom i jednim od 
stubova re`ima i vlasti, i sredstvom vladawa. Jer, 
re}i da je televizija tvr|ava koja leti u vreme kada 
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je ona zaista bila tvr|ava jednog ideologizovanog 
dru{tva bilo je dosta hrabro. A gotovo jereti~ke 
bile su wegove teze da je televizija puritanski medij, 
sistem opresije i nasiqa nad gladaocem, sistem 
manipulacije koja feti{izuje li~nosti, doga|aje i 
ideje i podre|uje ih pragmati~nom ciqu. I daqe, da 
je televizijski doga|aj name{ten doga|aj i ne pred-
stavqa autenti~nu stvarnost, da je wena realnost 
re`irana realnost, realnost sa kulisama, iluzija i 
privid, da ona nad gledaocem dominira reprezenta-
tivnom informacijom koja zahteva poslu{nost, da 
wenu sliku karakteri{e izrazita emotivna odre|enost 
koja vodi u iluziju, da je televizija o~i{}ena od 
emocija i od publike ne o~ekuje, niti tra`i ni{ta 
drugo osim saglasnosti. Zato, zakqu~uje Kalezi}, 
TV ~ovek ,,nije dru{tveno anga`ovan ~ovek", on je 
,,sapet ~ovek", wegovo ,,Ja je slu~ajno ja". 
 Ove i druge teze iznete u ovoj kwizi ostale 
su do danas nesporene i izneti argumenti neoborivi. 
Posle toliko godina ponovno ~itawe pokazuje ko-
liko su wegovi pogledi bili tada a koliko su tek 
danas aktuelni kada je televizija postala samo jedna 
velika vizuelna razonoda i gotovo ni{ta vi{e od 
toga a samim tim i jedna velika iznevera savre-
menog ~oveka. 
  
 PURITANSTVO TELEVIZIJE 
 
 Po Kalezi}evom mi{qewu televizija kao medij 
je puritanska - ona navla~i odelo koje ga odvaja od 
svakog ~ulnog dodira sa gledaocem. Weno vizuelno 
deluje ,,bez odgovora na delawe". Puritanstvo tele-
vizije ogleda se i u tome {to gledaoca stavqa u 
polo`aj da bez ~ulnog dodira, iz duboke tame 
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,,posmatra pri~u o drugima, o nekim wemu dalekim 
qudima". I prisiqava ga da bez nekog ~ulnog ose}awa 
gleda programe {to vrve od informacija koje nisu we-
gov ~ulni do`ivqaj niti je wegovo bilo kakvo emo-
tivno anga`ovawe potrebno. Televizija tako ,,razara 
~ovekovu hipersenzibilnost, sve sme{ta u jednu 
dimenziju i li~no, `ivotno iskustvo gledaoca zame-
wuje sopstvenim". 
 Prikazuju}i doga|aje televizija ih na svoj na~in 
i tuma~i i uverava gledaoca u neporecivu istini-
tost prikazanog. Tim ~inom ga ostavqa po strani, 
izolovanog, ,,zaodenutog no}nom ko{uqom od debele 
tkanine" koja ima zadatak da ga odeli od realnosti, 
da mu ne dozvoli ~ulni dodir sa wom i tako ga 
primorava da `ivot ,,gleda kroz kqu~aonicu". I da 
iz duboke anonimnosti i bezli~nosti sudi ,,o real-
nosti u kojoj ne u~estvuje"; sudi na ,,osnovu iluzije 
koju donosi pokret kamere, ugao gledawa i snimawa 
situacija". Ti bezli~ni, anonimni gledaoci imaju 
ose}aj da ih puritanizam televizije ,,stavqa na pi-
jedestal sa koga prosu|uju doga|aj i situaciju". Na-
ravno da je to velika varka, jer puritanizam televizije, 
kao i svaki puritanizam, ,,nastoji da sva de{avawa 
i zbivawa koja se neposredno izra`avaju ~ulnim 
nadra`ajima odvoji od stvarne emocije". 
 Televizija je o~i{}ena od emocija i od pub-
like ,,niti o~ekuje, niti tra`i ni{ta drugo osim 
saglasnosti". Time iskqu~uje svaku ,,stvarnu akciju 
gledaoca i sve svodi samo na gledawe". Iza 
televizijske informacije ne stoji puna realnost. 
Ona po~iva na ,,mirnom, skoro religijskom preda-
vawu i blagom zamarawu koje uporno odvaja gle-
dao~eve misli od raznorodnosti konkretnog `iv-
ota". Informacija je hladna i daleka, van doma{aja 
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qudske ruke i ,,ne ~ini gledao~ev ambijent, niti 
deo wegove ose}ajne prirode". 
 
 SPRE^AVAWE REALNOSTI 
 
 Realnost je sve ono {to se stvarno doga|a u 
qudskom okru`ewu, u dru{tvu i prirodi. Wu ~ovek 
do`ivqava sve{}u i podsve{}u, razumom, emoci-
jama, instinktima, senzacijom, dakle, celokupnim 
svojim bi}em. Me|utim, televizija mu ne nudi tu 
realnost nego neku drugu, svoju realnost. Ube|ena da je 
realnost ,,isuvi{e komplikovana da bi je bilo mogu}e 
prikazati" dovodi televiziju u situaciju da je prera|uje 
i wenu sadr`inu name}e kao ,,vizuelni proizvod". 
Afirmi{u}i tako sadr`aj kao posebnu emotivnost 
televizija ,,ne obra}a pa`wu na gledao~ev do`ivqaj 
informacije niti na wegov li~ni stav i wegovo 
mi{qewe". 
 Za televiziju, konstatuje Kalezi}, ,,postoje dve 
realnosti - realnost pred kamerom i realnost u 
kameri". 
 Realnost pred kamerama je ona realnost koja 
je stavqena pred kamerom. To je spre~ena realnost, 
aran`irana, odre|ena komentarom, sugerirana, 
obja{wavana, determinisana verbalnom izjavom koja 
ima ,,graditeqsku ulogu u formirawu stvarnosti pred 
kamerom". Ona se posti`e, recimo, kroz name{tena 
pitawa u nekoj politi~koj raspravi, selekcijom sago-
vornika, izborom samo po`eqnih i podobnih 
li~nosti, proverenih qudi na polo`ajima, itd. To 
je realnost nasilno uspostavqenog reda, svet ~iste 
konjukture. 
 Realnost iz kamere je doga|aj koji je kamera 
snimila onako kako se dogodio. Me|utim tele-
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vizija ga ne}e nuditi u tom obliku nego }e pristu-
piti procesu spre~avawa realnosti tako {to pravi 
doga|aj ,,potiskuje u neprirodnost", a istinsku real-
nost reducira i nad wom vr{i hirur{ki rez. To se 
posti`e razbijawem snimqene realnosti u blokove, 
manipulisawem wenim odlomcima i stvarawem 
izobli~ene slike o nekoj pojavi; putem ,,izdaje 
originala" i wegovom zamenom surogatom; povla~ewem 
uske sfere pragmatike kroz programe kreativnim 
tuma~ewem i ubacivawem ,,osu{ene i frizirane 
realnosti direktno u ~ula gledalaca". Ova realnost 
je bitno razli~ita od prvobitne, pretvorena u nestva-
ran svet, svet iz ma{te, fantazije, u svet bajke, u 
neprirodan svet koji se gledaocu nudi kao ,,jedino 
mogu}a i najboqa realnost od svih realnosti". 
Me|utim, takva realnost je fikcijska i pretvara se 
u ,,do`ivqaj op{te iznevere". Gledalac je pred ek-
ranom na kome je sve neprirodno a stvarnost 
,,oslobo|ena odgovornosti". Izme|u stvarnosti i 
gledaoca stvara se brisan prostor u koga se ubacuju 
posrednici: rediteqi, novinari, urednici, tuma~i, 
komentatori koji pak realnu stvarnost prebacuju sa 
plana stvarne obrade na plan formalne obrade. 
Takva informacija svemu drugom slu`i osim istini. 
 
 EMOTIVNA ODRE\ENOST INFORMACIJE: 
 
 Kalezi} posebno ukazuje na ~iwenicu da te-
levizijski sliku karakteri{e izrazita emotivna 
odre|enost informacije koja gledaoca spaja sa 
odre|enim pojavama i idejama ,,i ne dozvoqava mu 
da misli izvan te odre|enosti" ~ime mu uskra}uje 
mogu}nost ,,otkrivawa zna~aj koji ta~no izra`ava 
su{tinu pojava" i tako ga prisiqava da ,,prihvata 
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vrednosti podsticane upotrebom televizije". Ona 
name}e sadr`aj kao ,,stati~ni vizuelni predmet" i 
ne obra}a pa`wu na doga|aj i wegovu ,,te`wu da se 
razbukti u novi doga|aj". Ona pola`e ekskluzivno 
pravo na doga|aj, prisvaja ga, obo`ava, afirmi{e i 
zala`e se da ,,wegovu sadr`inu nikako ne odre|uje 
onaj koji posmatra". Televizija ne voli gledaoce 
koji razmi{qaju i koji ,,razmi{qawem dospevaju do 
nepokolebqivosti". Ti gledaoci nikako nisu idealni 
televizijski gledaoci jer ,,predvi|aju vreme koje }e 
afirmisati borbu za dostojanstvo i celovitost 
~oveka" u wegov `ivot; vreme koje }e ga osloboditi 
,,suvi{ne emocionalnosti u koje ga gura perfek-
cionisti~ka informacija". Zbog toga emotivna 
odre|enost niti prihvata, niti po{tuje li~nost gle-
daoca niti pak wegovo iskustvo; {ta vi{e, ona 
pori~e ,,gledao~ev individualni stav i feti{izira 
svoju sadr`inu". I name}e mu je. 
 Emotivna odre|enost televizijske informa-
cije vodi ka iluziji, ka prividu i tako onemogu}ava 
gledaocu da se pona{a kao svesno bi}e. Zadubqen u 
takvu wenu stvarnost on se gubi u nekoj vrsti 
,,infantilne privr`enosti onome {to posmatra". 
I to usvaja kao svoje jedino emotivno i moralno 
na~elo. Televizijska slika tako ,,usvaja ulogu i mo} 
onoga koji posmatra". Gledalac sedi pred televizi-
jskim ekranom skr{tenih ruku dok se pred wim 
,,stvara sliku sveta velikih razmera". Potisnut na 
rang obi~nog posmatra~a, pasiviziran i neanga`ovan 
on nije u stawu da ,,na|e put do afirmacije svojih 
li~nih pogleda na `ivot i svet". @ivot i svet je za 
wega samo ono {to mu televizija putem emotivne 
odre|enosti informacije prikazuje. On u to veruje, 
bez sumwe, bez razmi{qawa, bez alternative i us-
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vaja ga kao jedino postoje}e i va`e}e. Time sebe 
iskqu~uje iz akcije i prepu{ta se emotivnoj akciji 
televizije bez pogovora. Prepreka izme|u wega, we-
govog ja i onoga {to vidi na televiziji ne postoji, 
postoji samo zadivqenost, boqe re}i zaslepqenost 
onim {to gleda. Gledalac tako `ivi ,,ome|en zidom 
kona~nosti", zidom emocije koju je nezavisno od 
wega izgradila televizijska slika. A ona, ra|a u 
gledaocu ,,privr`enost ka toj slici i on po~iwe da 
opa`a svoju `ivotnu svakodnevicu u svetlu te slike". 
  
 ILUZIJA SUDELOVAWA U ZBIVAWU 
 
 Televizijski medij, smatra Kalezi}, ,,stvara 
samo iluziju gledao~evog sudelovawa u zbivawu". Pris-
ustvo kamere na doga|ajima ,,hvali se kao najnepo-
sredniji gledao~ev kontakt" sa svim pojavama na ko-
jima se TV kamera na|e po~ev od sportskih, zabavnih, 
kulturnih doga|aja i priredbi pa do politi~kih sku-
pova i raznoraznih direktnih prenosa sa sportskih 
terena, ulica, trgova, kongresnih dvorana, parlamenta... 
 Me|utim, televizija na taj na~in stvara iluziju 
prisustva jer kamere na licu mesta krivotvore 
realnost. To krivotvorewe zasnovano je na osnovnom 
svojstvu televizije da je ,,wena realnost `ivotna 
realnost". Tako emisije direktnih prenosa postaju 
,,televizijske bajke". Samo {to za razliku od bajki 
koje se odlikuju nestvarnim i vanvremenskim zbiva-
wem, televizijske bajke se odlikuju ,,odre|eno{}u 
stvarnog mesta, vremena i zbivawa". Zahvaquju}i 
spretnoj televizijskoj obradi te bajke bivaju pri-
hva}ene kao realnost. Tako dolazimo do ,,sistematskog 
izobli~avawa stvarne slike sveta i `ivota". Jer, 
sve to {to se doga|a na televizijskoj slici nije 



 60

ono {to se stvarno doga|a na terenu nego se putem 
obrade pretvara u iluziju. Tako, na primer, prenos 
iz parlamenta stvara iluziju da je parlament telo u 
kome se ne{to raspravqa. Me|utim, on se, kako pri-
me}uje Habermas, ,,od tela koje raspravqa ,,pretvorilo" 
u telo koje demonstrira" jer, do parlamentarne od-
luke dolazi se ,,poga|awem iza zatvorenih vrata" i 
rasprava u parlamentu ,,slu`i demonstraciji par-
tijske voqe prema spoqwem svetu". 
 Tako se dolazi ne do stvarne nego do demon-
strirane informacije koja je ravnodu{na prema isti-
ni. A takva informacija rezultira ,,stvarawem publike 
koja je ravnodu{na prema moralnim vrednostima". 
Onemogu}en da bira i da prosu|uje o svom izboru 
gledalac gubi aktivan odnos prema informaciji, prema 
doga|ajima i wihovoj istinitosti. O~ima televizije 
vidi samo onu istinu koja je na ekranu postaju}i 
tako slep za prave `ivotne doga|aje, wihovu pri-
rodu, uzroke i posledice. Takva informacija mu 
postaje ,,centralno pitawe `ivota" oko koga svija 
svoje gnezdo ,,boja`qivog radoznalca". Za to vreme 
stvarni `ivot postoji na drugoj strani, izvan medija, 
ali gledalac poima samo onaj koji mu televizija 
nudi. Ovu bajku koju mu kao uspavanku preko ekrana 
pri~a. Tako se gledalac na{ao na putu izvan stvar-
nog `ivota, na putu od wega otu|ene stvarnosti. 
  
 NIVO UPOTREBE 
 
 Televizija, kako Kalezi} kazuje, ,,odgovara nivou 
upotrebe i nikad ne zalazi u teorijske rasprave na 
kriti~kom nivou". Ona ne obra}a pa`wu ,,iskqu~ivo 
na sadr`inu ve} na prezentaciju te sadr`ine". 
Pritom ne trpi informaciju na koju se ,,mo`e rea-
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govati argumentima" ve} samo onu na koju se mo`e 
reagovati ,,identifikacijom i fascinacijom". Gle-
dalac ne uspeva da se oslobodi stega pode{avawa, 
stega ude{enog i name{tenog i da se ,,nesmetano 
razvija do stvarnosti ~iji je deo". On `ivi u tkivu 
jedne ,,energi~ne video-auditivne struje i ne pred-
stavqa sadr`inu televizije. Wegovo iskustvo postaje 
samo ono {to vidi i do`ivqava na televiziji, ,,mada 
to zapravo i ne razume". Takva situacija postaje po-
godna za ubacivawe politi~kih, propagandnih i 
populisti~kih parola i sugestija odre|ene pro-
gramirane i dirigovane sadr`ine. 
 Velika upotreba televizije dovodi do toga da 
gledalac gubi orijentaciju, ne zna kojim pravcem da 
krene, a posebno da realno sagleda sopstvenu `ivotnu 
situaciju. Gubi sigurnost i pada u zavisnost od ne-
kog tutora ili autoriteta {to smawuje wegovu mo} 
da samostalno odlu~uje. Pojedinac je op~iwen 
,,vizuelnom razonodom", uspavan gledawem i ne 
mo`e da joj se odupre. 
 Televizija kao sistem upotrebe apstrahuje 
realnost, ra~una na gledao~evo nepoznavawe stvari 
i pojava i te`i da mu ih predstavi kao informa-
cije u odre|enim va`e}im dru{tvenim relacijama: 
idejnim, politi~kim, merkantilnim; u obrascu 
koji ona ispisuje i smatra svrsishodnim. Pri tom 
pribegava stilizaciji putem interpretacije koja 
umnogome zavisi od trenutne dru{tvene, kulturne, 
estetske i politi~ke kulture. Pribegava i na-
drealnom ritmu perfekcionizma i ulep{avawa 
stvarnosti koji na planu prose~nog i osredweg 
,,odslikavaju sliku sveta kao kontinuiteta" i vode 
ka ,,op{toj sre}i qudi sa niskim vidicima". 
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 Televizijski doga|aj je uvek name{ten 
doga|aj i zato ne predstavqa autenti~nu stvarnost 
na koji gledalac obra}a posebnu pa`wu. Sadr`ina 
doga|aja se tuma~i u zavisnosti od situacije, od ak-
tuelnog pragmatizma; te`i se krajwem ciqu, op{tim 
idejama, koncepcijama... Gledalac gubi mogu}nost 
snala`ewa u prostoru ograni~enom ambala`om koja 
se sa televizijskog ekrana rasula po celoj wegovoj 
egzistenciji. Takva brda neuni{tive ambala`e 
minimiziraju ~ovekov `ivotni prostor po kome 
qudska misao luta ne dose`u}i pravi stepen zna~ewa. 
 
 DOMINACIJA NAD GLEDAOCEM 
 
 Prema Kalezi}evom gledi{tu, televizija nad 
gledaocem ,,dominira reprezentativnom informa-
cijom koja zahteva poslu{nost" i wegovo bezgrani~no 
poverewe u sve ono {to mu ona kao na tawiru nudi. 
Gledalac se ne ose}a upu}enim u ono {to gleda a to 
{to gleda prihvata onako kako mu televizijska slika 
prikazuje i nalazi se ,,u poziciji potpune pasiv-
nosti". Nezainteresovanost za tu|e `ivote dovodi 
ga u situaciju da odeqen od qudskih sudbina ,,pevu{i 
neku pesmu dok gleda najstra{nija zlodela ovog 
sveta". Takva televizijska informacija ne deluje na 
gledao~evo du{evno stawe niti ga podsti~e na ak-
ciju. Jer za wega je stvarni, postoje}i `ivot samo 
onaj koji mu pru`a televizija kroz svoju reprezen-
tativnu informaciju. 
 Reprezentativna informacija ima ,,latentno 
manipulativno zna~ewe" i televizija wome preuzima 
ulogu ,,dominantnog manipulatora" ~ime se afirmi{e 
kao sredstvo prinude. Jeftino variraju}im domi{qe-
nostima, doziranim komentarima i frazeolo{kim 



 63

oblandama televizija nastoji da objasni stvar i 
gledaocu ne dozvoli da se ,,pribli`i onome o kome 
se govori, koga vidi i onome koji ga uzbu|uje". To je 
televizijska akcija zvana ,,Lete}a doma}ica", akcija 
stvarawa mitova putem maksimalnog iskrivqavawa 
istine; mitova koji imaju veliku mo} da kontroli{u 
i zaustave gledaoca u nameri da proviri izvan 
televizijske stvarnosti. ,,Lete}a doma}ica" negira 
gledao~evo postojawe i ,,insistira na velikim 
idolima i velikim vo|ama" kojima se gledalac 
prepu{ta i pokorava. Tako postepeno svi gledaoci 
postaju ,,Lete}e doma}ice" koji se, vo|eni kao 
slepci, kre}u kroz prostor i vreme u kome `ive. 
 Televizija je veoma pogodno sredstvo da se 
izra`ava kroz mitove i da preko wih ,,name}e stil 
`ivota i odre|ene maksime". Zato, stvarawe mita 
dr`i ,,kao mo}no sredstvo nametawe svoje voqe" i 
svoje ideologije; sredstvo stvarawa i odr`avawa 
takve atmosfere u kojoj gledalac gubi svoj subjek-
tivitet i svoj integritet. Televizija stvara heroje a 
ve{to kombinuju}i wihove izuzetne osobine stvara 
,,herojevu snagu" i uzdi`e je do neslu}enih visina. 
Iako su merila ,,herojeve snage" postavqena isuvi{e 
visoko televizija navodi gledaoca da se poredi sa 
wim: ~im po~ne da pliva sa nekim olimpijskim 
pobednikom, ~im po~ne da boksuje sa nekim bokser-
skim {ampionom, ~im zapeva sa nekim legen-
darnim peva~em; sa snagom nekog heroja ~iju izuzet-
nost televizija forsira. Sve to slu`i kao paravan 
iza koga gledalac kao ,,boja`qivi radizjalac" sme{ta 
svoju malenkost. Televizija na tome ,,hvata gle-
dao~evu potkupqivost", hvata ga u svoju mre`u is-
pletenu od jeftinih domi{qenosti i ubacuje u na-
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drealne prostore sna u kome on jedino i egzistira, 
i tako ostvaruje svoju dominaciju nad gledaocem. 
 
 NASIQE NAD GLEDAOCEM 
 
 Televizija je, smatra Kalezi}, ,,sistem opsesije, 
sistem nasiqa nad gledaocem" jer izborom infor-
macija, selekcijom i naro~itom obradom te`i ka 
,,uniformnosti slobode, uniformnosti reda i 
sigurnosti" odre|enih dru{tvenim sistemom; ka 
negirawu ,,gledao~eve uloge u pravoj spoznaji". Umesto 
prave spoznaje nudi se izvitoperena realnost, uni-
formisana, obu~ena u odelo kroja~a realnosti. Li~nost 
gledaoca se cepa izme|u uniformnosti informacije 
i ,,potrebe za li~nim kontaktom sa stvarno{}u" 
Me|utim, televizijski medij guta gledaoca, podre|uje 
ga svom izboru i ,,ubraja ga u svog me{tanina" kome 
ne treba ni{ta vi{e od onoga {to mu ona nudi. Ne 
dozvoqavaju}i mu ,,proveravwe emotivnih spona sa 
okolinom" ona ga dr`i pod svojevrsnom kontrolom. 
Zahvaquju}i televiziji ,,~ovekovo Ja je slu~ajno Ja". 
Uniformnost, pa nametnuta i kontrolisana stvar-
nost ~ini gledao~evu situaciju takvom da se on kao 
~ovek ,,ose}a slu~ajnim ~ovekom". Nasiqe nad gle-
daocem ispoqava se i kao ,,oslobo|ewe od autenti~ne 
emocije" i nametawe ,,visokog stepena emotivnog 
definisawa pojava". Televizija tako odvaja gledaoca 
od ,,sopstvenog ose}awa i od soptvenih emotivnih 
spona". On preska~e neke bitne faze u saznawu i 
,,neminovno srqa u mno{tvo obave{tewa". Pri tom 
zapada u u~ewe modela, definicija, premisa, zakqu~aka 
koje forsira trenutna televizijska praksa. Na taj 
na~in gledalac ,,ovladava tim neuhvatqivim 
mnogostrukim `ivotom" koga i ne razume. 
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 Televizijski gledalac te`i da slobodno spozna 
red i sigurnost, da spozna postoje}i red u vladaju}em 
svetu, i svoju sigurnost u wemu. Me|utim, umesto 
toga spoznaje sistem nasiqa, sistem nasilnog us-
postavqawa reda i sigurnost i u~vr{}ivawa pra-
vila pona{awa. Red i sigurnosti koji se gledaocu 
nudi putem televizije ,,potencira apsurd do te 
mere da se i sama sigurnost bri{e zbog velike 
bezli~nosti u koje ga guraju weni kruti sadr`aji". 
Tako je sigurnost koja se sugeri{e gledaocu u~inila 
da je on postao izuzetno nesiguran i kao takav 
podlo`an svakoj manipulaciji. 
 Televizijska rasprostrawenost, koncentracija 
i mogu}nost selekcije ukazuju na nemo} da se 
televizijski gledalac i{~upa iz sistema koji je 
ona sama stvorila. Gledalac postaje wen zavisnik, 
obi~an vizitar koji pose}uje televiziju da bi video 
samo ono {to ona vidi, oblikuje i nudi kao 
posledwu i jedinu istinu. Tako se nad gledaocem 
vr{i svojevrsna duhovna i emocionalna kastracija 
i on postaje neplodan ~ovek. 
 
 PODSTICAWE USAMQENOSTI 
 
 Tragom Kalezi}evih razmi{qawa mo`e se 
zakqu~iti da televizija ne re{ava najve}i problem 
savremenog ~oveka - usamqenost niti je prevlada-
vawe usamqenosti wen ciq. Wen ciq je da ,,gledaoca 
izvu~e iz centra nekog prostora i doga|aja i we-
govu pa`wu uputi ka margini" i ka sporednim spo-
nama sa realno{}u. Televizija kao afirmisana 
forma prinude ne izvla~i gledaoca iz usamqenosti 
niti pak doprinosi wenom prevazila`ewu. Naprotiv, 
tu usamqenost potencira i ~ini je ve}om time {to 
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insistira na velikoj podvojenosti me|u qudima; 
time {to skre}e ,,sa pravog toka autenti~ne in-
formisanosti" i prekida prave odnose gledaoca sa 
okolinom. 
 Televizija je, u stvari, medij strogo postavqenih 
na~ela koja pospe{uje usamqenost. Wena te`wa je 
da u centar svog sveta ,,stavi institualizovane in-
formacije" i tako gledaoca dovede do misaone neak-
tivnosti. Wena te`wa je da minimizira praksu i 
gledaoca ubedi da je ,,kretawe sopstvenim putem ka 
centru informacija nepotrebno", {ta vi{e i nepo-
`eqno; Wena te`wa je da spre~ava wegovo 
,,stvarala~ko ukqu~ivawe i u~estvovawe u doga|ajima 
i tako ga primora da se bavi samim sobom". Wena 
te`wa je o da mu ,,ne da ono {to o~ekuje i tra`i 
nego ono {to treba da tra`i i ima sre}ni ishod". 
Sve to potencira gledao~evu usamqenost do te mere 
da on gubi li~na merila te prihvata i prisvaja 
samo televizijska koja pak li~na merila pretvara u 
zajedni~ka. 
 Televizija podsti~e i pospe{yje ysamqenost 
tako {to ,,odvaja gledao~eve duhovne i umne 
zamisli od mnogostrukosti `ivota i name}e situa-
ciju u kojoj se samo primaju utisci a ne odgovara na 
wih". Ona to posti`e tako {to uni{tava ,,odnos 
gledaoca sa sredinom koja ga okru`uje i predstavqa se 
kao tuma~ tih odnosa". A oni se po pravilu pred-
stavqaju ,,u vidu jednog sre}nog sistema koji na-
jdrasti~nije raskida sa svakim prethodnim iskust-
vom ~oveka. Pojedinac je op~iwen preteranom vi-
zuelizacijom programa, uspavan wome, pasiviziran 
i svemu  tome ne mo`e da se odupre. On postaje 
,,sapet ~ovek", bez mogu}nosti da i{ta preduzme i 
promeni. Wegova li~nost se dezintegri{e, cepa na 
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sitne delove i on postaje moralno nemo}an da se 
bori protiv nametnutih vidova nemilosrdne vi-
zuelizacije televizijskog programa koji poprima 
{iroke oblike agresivnosti. Pred tim prizorom 
gledalac postaje usamqen ~ovek, zarobqen vizuel-
nim definisawem akcija, strogo definisanim, 
kontrolisanim kontaktima sa qudima, stvarima i 
pojavama oko sebe. 
 
 TELEVIZIJSKE ZABAVE 
 
 Kalezi} isti~e da televizija name}e zabavu 
kao va`an vid svog delawa i di`e je do ,,vitalne 
poluge svog programa" a samim tim i do ,,najbitnijeg 
~inioca svoje dramaturgije". Reprezentativna in-
formacija se uklapa u tokove zabave stvaraju}i sa 
wom simbiozu i to ~ini ,,tipi~nu strukturu televizij-
skog programa". Smatra se da uz zabavu mo`e sve da 
pro|e; poruka svake vrste i svaka informacija ~iju 
koli~inu, wen nivo i sadr`inu odre|uje sama 
sadr`ina zabave ali i vreme wenog trajawa. 
 Zabava cepka ,,efikasnost gledao~evog u~e{}a u 
doga|ajima", sni`ava wen prag i doprinosi da se 
gledalac prepusti ude{enom, la`nom i spektaku-
larnom. Zabava poma`e ,,bujawu emocija i zatr-
pavawu zna~aja pojava u `ivotu TV gledaoca" i ima 
za ciq da ga ,,odlepi od tla i da ga prenese u pre-
deo ru`i~astih oblaka, u predeo sna". U~esnici za-
bavnih programa se zato ne tretiraju kao li~nosti 
nego kao ,,sredstvo za do`ivqaj". 
 Dominantni vidovi zabave su {ou-spektakli, 
super organizovani i prezentovani programi tako 
da gledao~evu pa`wu prisvajaju  totalno; toliko da 
kod wega nema dvoumqewa niti bilo kakve sumwe u 
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ono {to mu je uvijeno u televizijske {arene la`e 
ponu|eno. [ou-spektakli su, u stvari, u stvarawu 
mita i manipulacija sa nevinim gledaocem". Po 
svom karakteru oni su feti{izacija li~nosti, doga|aja 
i ideja koji ve{tom obradom dobijaju ~arobni sjaj i 
neodoqivu snagu kojoj je gledalac preterano odan, 
koju neizmerno obo`ava a iznad svega joj se divi. 
Od akcije kojom je ukqu~en u {ou-programe mogu}a 
je samo wegova ,,identifikacija i saglasnost, tj. 
fascinacija". Sve ostalo je prepu{teno {oumen-
ima koji upravqaju i gospodare medijima: oni bi-
raju li~nosti koje ukqu~uju u programe i na~in wi-
hovog ukqu~ivawa, biraju situacije, ideje; sve to 
name}u gledaocu i tako onemogu}avaju da se televizija 
,,pretvori u instrument akcije". 
 Veliki {ou programi izbacuju na scenu 
li~nosti, lansiraju ih kao idole sa kojima se gle-
dalac identifikuje, sledi ih i poglede im usvaja 
bez pogovora. Oni opet za sobom vuku milione gle-
dalaca u `eqenom pravcu, u pravcu nametawa i ost-
varivawa ideja i ciqeva koji nisu ni{ta drugo do 
ciqevi i ideje prevashodno u interesu sistema, 
politi~kih subjekata i interesnih grupa. Idoli 
tako slu`e kao ,,zamena za nedostatak religije", za 
nedostatak vere u ne{to i nekog, za nedostatak vere 
u sam `ivot. 
 Zabavni super spektakli, u stvari, i imaju 
zadatak da ,,neutrali{u masovno u~e{}e javnosti u 
`ivotu". Osim toga, oni su najefikasniji vid us-
postavqawa kontrole nad gledaocem i promene we-
gove svesti. 
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Prevodna poezija 

 
 

PRVA OLIMPIJSKA ODA 
HIJERONU OD SIRAKUZE 

PINDAR 
 
 

Вода је најбоља, и злато, као горућа ватра у ноћи, 
истиче врховно од свих божанских богатстава. Али 
ако, моје срце, желиш да певам о надметању, не гледај 
даље за било којом звездом топлијом од сунца, што 
сија дању кроз усамљена небеса, и не прогашавај ма 
које такмичење већим од Олимпијског. Одатле славна 
песма обавија лист песничке мудрости, тако да они 
гласно певају Хроносовом сину, када стигну у богата и 
благословена огњишта Хијерона, који држи скиптар 
закона многих стада у Сицилији, и жање сваку изврсност 
на свом врху, а прослављен је по музици, коју мужеви 
играју око његовог гостољубивог стола. Дођи, узми 
Дорску лиру, уколико сјај Пизе и Ференика ставља 
твој ум под утицај најслађих мисли, кад је коњ галопирао 
поред Алфеја, без потребе да се побада у трци, и кад је 
донео победу свом господару, краљу Сиракузе, великом 
уживаоцу у коњима. Његова слава сија у насељу дивних 
људи, чији је оснивач лидијски Пелопс, у кога се моћни 
држалац земље Посејдон заљубио, када га је Клото извела 
ода чистог казана, опремљеног раменом блиставим од 
слоноваче. Да, постоје многа чуда, а ипак претпостваљам 
да говор смртника може бити варљив, и приче украшене 
лепим лажима, и Милост која обликује све нежне ствари 
за мушкарце, даје самопоуздање и чини невероватно 
вероватним. Али дани који долазе су најмудрији сведоци. 
Пристоји човеку да говори добро о боговима; јер је 
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кривице мање у том начину. Танталов сине, ја ћу 
говорити о теби, насупрот ранијим причама. Кад је твој 
отац позвао богове на добро уређен банкет на његов 
драги Сипил, у замену за оброке које је уживао, тада је 
бог сјајног Тридента те узео, и одвео са крдом златних 
коња на највиши дом, великоуваженог Зевса, коме је 
Ганимед дошао касније такође, да обавља исту службу 
за Зевса. Када си нестао, и људи те нису вратили твојој 
мајци, уз све њихово трагање, одмах завидни сусед 
неки је шапнуо да су те исекли уд по уд у кључалу 
воду, и међу столовима најзад поделили и појели твоје 
месо. За мене је немогуће да назовем једног од блажених 
богова прождрљивцем. Уздржавам се од тога. Често је 
много зли говорника без приноса. Ако су заиста чувари 
Олимпа икад почаствовали смртног човека, тај човек 
је био Тантал. Али није био способан да свари њихов 
изузетни просперитет, и у својој похлепи стекао је 
пропаст, коју је отац над њим доделио: моћни камен. 
Увек са жељом да га баци далеко од своје главе, лута 
далеко од радости славља. Има овај живот бескрајног 
рада, четврти труд после претходна три, јер је украо 
нектар и амброзију од богова, са којима су га учинили 
бесмртним, и дао их пријатељима у пићу. Ако ко очекује 
да це ишта промаћи пажњи богова, погрешио је. Због 
бесмртника који су послали Танталовог сина у брзу 
трку мушкараца. И када је процветао са стасом лепе 
младости, и затим помрачио свој образ, окренуо је 
своје мисли ка слободном браку, да задобије славну 
Хиподмеју од њеног оца, господара Пизе. Дошао је 
поред сивог мора, сам у тами, и позвао наглас бога, 
вештог са трозупецем, и бог му се јави поред мишице. 
Пелопс рече богу: “Ако се дивни дарови кипријанске 
Афродите остварују у било чему, Посејдоне, онда обуздај 
бронзано копље Еномаја, убрзај ме са најбржим кочијама 
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Елису, и даруј ми победу. Јер он уби тринаест удварача, и 
одлаже венчање своје кћерке. Велика опасност не стиже 
кукавицу. Ако су сви људи приморани да умру, зашто 
би он седео у неславној старости у мраку, без икаквих 
добрих дела? Што се мене тиче на овом такмичењу ја 
ћу узети учешћа. А ти ми подари ваљано постигнуће.” 
Тако је рекао, и не употреби речи које није остварио. 
Пружајући му почаст, богови су даривали златне кочије и 
коње неуморних крила. Савладао је моћног Еномаја, и 
узео девојку за своју невесту. Родила је шест синова, 
вођа свог народа жељног за изврсношћу. Сада слава 
Пелопса сија издалека на тркама Олимпијских славља, 
где постоје надметања у брзом трчању, и смеле висине 
напорне снаге. Победник током остатка свог живота 
ужива слатки мир, докле год га такмичење не оспори. 
Али у сваком тренутку слава данашњице највиша је 
која долази до ма којег смртника. Зато морам крунисати 
овог човека са песмом коња у Еолскоме стилу. Уверен 
сам да нема човека на свету који је образованији око 
најбољих ствари и суверенији у моћи, а кога ћемо окрасити 
стиховима песме. Бог је над твојим амбицијама чувар, 
Хијероне, и води рачуна са пажњом. Ако Вас не напусти 
надам се да ћу прослављати са још већом слашћу, брзину 
лаких кочија, налазећи користан пут песме кад дођем 
на сунчани брег Хрона. За мене Муза држи најмоћније 
вратило храбрости. Неки мушкарци су одлични у 
једним стварима, други у другим; али врхунац крајних 
граница је за краљеве. Не гледај даље од тога. Нека је 
на теби да ходаш на висини током свог живота, а мени 
да се повезујем са победницима докле сам жив, истакнут 
у својој вештини међу Грцима ма где се налазили.  
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Atletska poezija: Boks, Plivawe, Kopqe,  

Diskobol, Biciklizam, Jahawe, Aeronautika,  
Fudbal, Bejzbol 

 
MIGUEL PEREZ FERERO 

 
RUNDA 

 
Лицем у лице 
И водена звезда 
-сунђер крвари. 
Панталоне 
Дебелог цовека 
Са квалитетом 
Вреће за ударање. 
Бели и други црни торзо 
Један хвалисави 
Монокл 
-Португалски 
Жонглирање са 
Прецизном тежином 
и опасношћу 
И воља сломљена 
И уништење 
катастрофално 
(лепа жена устаје 
на својој столици  
И игра степ) 
Црно показује 
Домину 
Дупло белог 
Близу – на другој 
Страни струне 
Води се дискусија тренера.  
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HOSE MARIJA HINHOSA 
 
 

MEDVED 

 
 
Прескочио сам Панамски на слепо 
И направио два мишићна згиба  
на полузи 
Тропа у знаку Рака. 
 
Путовање почиње лепим временом 
Лаки поветарац Севера, 
Море намрешкано ветром 
Чисто небо 
и јасни хоризонти. 
 
Дошао сам на плажу да пливам 
А морао сам да пратим 
Легије морских коњица. 
 
Ставио сам купаћи костим 
И не чекајући морског пилота, 
Постао сам растројен 
Водени туриста. 
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KONSEPSION MENDEZ 
 
 

STADION 

 
 
Црнка месеца долази 
Обојена јодом и сољу. 
Било је сребрно море, 
Њихови чамци и песак. 
 
На стадиону тренирам 
Дискус и копље. 
Када ме видите да  
Тренирам, смејте се 
Воде базена.  
 
И ветар –врсни летац– 
обучен у ноћно одело  
авијатичарског поручника. 
У храмовима прикован 
Куца ми ваш мотор. 
 
Желим, ох, окренути 
Стадион звезда,  
са дисковима и копљима,  
да се играм са њима! 
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KAUNTI KALEN 
 
 

PLIVA^U 

 
 
Сада док те гледам, јаких руку од издржљивости,  

рвећи се и борећи се 
са таласима који стижу против тебе, увек са  

непобедивом снагом  
враћајући се у моје срце, и растући сваки дан све  

мирније и мирније,  
долази жестока чежња 
ума и душе, која се неће смирити док, као и ти, не  

загрлим дубоко и  
  безгранично пространство плавог. 
 
Са спољашњим замахом интензивне снаге твоја моћна  

рука иде даље  
Налазећи свој пут кроз воде које расту и теку, као  

непрестано бдење 
Пазећи 
Над благом што је испод. 
 
Моје срце припада вама од смеле храбрости и  

неукротивог духа 
И мада моје усне говоре, мој дух ми забрањује да  

питам: 
“Да ли је и твоје срце иститино као што је твоја рука?” 
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RAFAEL ALBERTI 
 
 

BALADA O BICIKLU SA KRILIMA 

 
 
1. 
 
Са педесет година имам бицикл. 
Многи имају јахту 
и много више аутомобил 
И постоје многи који имају и авион. 
Али ја, 
са мојих педесет година, имам само бицикл. 
 
Написао сам и објавио безброј песама. 
Готово сви говоре о мору, 
Такође о шумама, анђелима или равницама. 
Певао сам оправдане ратове, 
Мир и револуције. 
Сада сам не више од изгнаника. 
Хиљаду миља од лепе моје земље, 
са закривљеном лулом међу уснама 
књижицом празних страница и оловком 
возим свој бицикл кроз урбану шуму 
бучним путевима и асфалтираним улицама 
И увек свратим до реке 
да видим како вече одлази на починак  
и у ноћи се губе прве звезде у води. 
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2. 
 
Љубичаст је мој бицикл 
и весео и сребрн као и сваки други. 
Али када сунце покрене брзе точкове 
Свако од његових зрака обасипа варницама 
Тада је као антилопа, 
Као јарац, над белим пламенима, 
Или биво који боде бели дан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j 
 



 78

 
 

HOSE MARIJA ALFARO 
 
 

MALA ODA OLIMPIJADI 

 
 
Напети импулси и жеље под луксузом 
Неба обмањујућих застава 
Само глас трчи тереном 
Постојана хорна нових корака, 
Далеко од слободног времена и несвестице 
У приказивању мишића и звезда. 
 
Капетани труда, од чврстих врлина! 
 
Насумични мртви бескрајних ловора  
Смештени у воћњаку  
Процветалих циљева. 
Угрожени под отисцима победе 
Грижући осмех у трци  
Да се не чује крв и убрзано дисање. 
 
Капетани труда, увек на опрезу! 
 
Пламсање ветрова и сунца 
Онај који хода усправног чела 
Има песницу, кочницу и напетост 
Мишића сто чека; 
Јер његов лет садржи 
Мач и метак, олују и стрелу. 
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Капетани труда, од чврстих врлина! 
 
Обришите курс, зора је била камен 
у сувом изгледу који садржи 
мермерну статуу и ватру химера 
Тремор хорни и охрабрења! 
Пропаст у ваздуху буђења летећег  
Под штитом узвика 
 
Капетани напора, увек на опрезу! 
 
Глас у рекама 
од ура! бескрајног неба и земље. 
Шампионе, жеђ за погледима, 
И обмањујућа ватра у ланцима 
Што фалсификује руке пауза. 
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HOSE MORENO VIQA 
 
 

ZA TEBE NISU KOWI 

 
 
Ни узде ни нарав. 
Не знаш нити ћеш знати 
Јахати такву силу. 
Смејем се као да желиш да 
Галопираш на облацима или  
Да водиш морске таласе. 
Јацинта, показујеш ми узалудни подухват. 
Смеј се немогућој вожњи, 
смеј се мојој непријатности 
у односу на циљ и покрет. 
И онда, Јацинта, онда, 
као здрави спортисти, 
-и онда смејемо се открићу 
Бићемо јачи за мерење 
Наше слабости. 
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VINSENTE UIDOBRO 
 
 

AEROPLAN 

 
 
Крст је слетео доле 
Врисак је разбио окна 
И сви су се укрцали 
На последњи авион 
Ветар 
Који је очистио ваздух 
Насукан на првим таласима 
Вибрација 
Што још увек постоји 
И добош што 
Зове некога 
Који никога не зна 
Речи  
Иза дрвећа 
Лампа што неком маше 
Била је застава 
Самим тим и сунце 
Али крици што превазилазе 
Плафоне 
Нису бунтовни 
Мада зидови закопавају 
Јужни крст 
То је једини авион 
Што опстаје 
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ANTONIO MA]ADO 
 
 

POSLOVICE I PESME 

 
 
XXXИ 
Рвач сувишни, 
јуче најплементији, 
данас сасвим обичан. 
 
 
XXXИИ 
Боксер мангуп 
што се бије са ветром. 
 
 
XXXИИИ 
Међутим… 
 
Ох! међутим, 
као фетиш је што чека 
нудећи ударце.  
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LIBOR PUNAMKA POSPISIL 
 
 

RAPID VIDEN - BOBI BRNO 6:1 

 
 
Након такве утакмице 
не могу да верујем 
држим упорно страну 
брнском Ф. К. 
 
Супруга код куће 
прави ме будалом 
али ћу остати лојалан 
свом клубу 
 
Одбијам да читам срамотне  
новинске чланке 
у недељу опет идем  
Са Карлом за Лузанку 
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OSIP MANDEQ[TAM 
 
 

FUDBAL 

 
 
Телохранитељ је отрован 
У неравноправној борби уморан 
Унакажен, осрамоћен, 
Фудбалски бог дебелокожни 
С лакоћом тешке категорије 
Покушава да удари боксера 
О беспомоћна завесо, 
небрањени шаторе! 
То мора бити тако, збијена публика,  
Када, мученички жива, 
Недописив часу, ваљала се 
Ка ногама глупа глава 
Лицемерно и необјашљиво 
Зар није врхом ноге 
Преко топлог трупа Холоференца 
Јудит подругљиво… 
 
 
1913. 
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LI JU 
 
 

ADVERSARIA SINICA, H.A. GILES, 1905. 

 
 
Округла лопта и квадратни зид  
упућују на облике јин и јанг. 
Лопта лети као месец изнад 
док су два тима супротстављена. 
Капитени се именују, и заузимају своја места, 
према неприкосновеним прописима. 
Накнаде за приврженост су искључене 
и не сме бити пристрасности. 
Међутим неопходне су одлучност и свежина, 
без и најмање љутње при неуспеху. 
И ако је све то неопходно за фудбал, 
колико је још потребно за умешност зивота. 
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EDVARDO CIRONOS 
 
 

ROMA-KARTAGA 

 
Рома и Картага су били лицем у лице… 
Рафаел Алберти 
 
Каузуарије и еукалиптуси величанствено машу 
по дворишту. У јарку тоне морска ескадрила 
Кнеа, бродићи од папира и налепнице у бојама. 
Иза велике зграде (борависта куратора) 
и једне велике заставе са знаком школе 
-“Добро јутро, Оче” 
-“Добро јутро, господине Хиринос”. 
Звоно од бронзе упозорава  
са тачношћу војске 
Легије деце смештене иза 
Својих фасцикла. 
“Данас ће битка бити вођена у области правописа 
Један по један долазе пред црну таблу 
и послушно понављају наш диктат”. 
Ханибал је био веома млад када се заклео 
на вечну мржњу против Рима,  
скоро старости ове деце која несвесно 
понављају тај рат. Да ли Рим мора  
увек да победи? 
 
“Најбоље бити на њиховој страни”, каже Отац 
Морамо да будемо сви заједно. 
(Картага има лошу репутацију.  
Али од најпрљавије и најслабије класе, 
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Нејасни Хамилкар (који је десертирао) и трупе  
Шпаније,  

војници спремни да више преписују на испитима,  
или да се причешћују два пута у истом дану). 
 
Време је за игру. 
Картагињани, гуме, Јутичани се срећу испод лука 
Да слушају Ханибала.  
У свом поседу имају карту Ампурија, 
Један ратни рог и две дидрахме. 
Изгледа да се у мислима одлаже овај меч. 
 
Немилосрдно сунце загрева песак  
што окружује школу.  
Постоји атмосфера од претходног рата  
попут кретања у битку. Иза Калона 
Акротериона и Марсије Тарсис, 
Римљани не могу пленити, ни трговати, 
ни оснивати градове.  Иза границе 
означене бескрајном линијом ужина, 
деца Картаге појачавају незадовољство 
и нестрпљиво очекују 
ратни поклич 
Неки ударају лопте, претичу се  
аутомобилићима или читају досадне приче. 
 
“Али децо ратовање и надметање је прилика 
коју вам нуди Бог, да би били бољи, 
зашто је не искористите?” 
 
Каузуарије и еукалиптуси величанствено вијоре 
по дворишту. Песак је уништен ветром и диже се 
и враћа назад. Кнео искрцава трупе у Ампорији. 
Картага ишчекује. Рат је почео. 
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PIO TAI 

 
ROBERTO RETAMAR 

 
 (на почетку првенства у лопти писаца и уметника) 
                                                 Са захвалношћу 
                             Ролф Хамфрију и Ернесту Карденалу 
 
Пријатељи, пре него што се присетимо 
Било, Кило Владеза, Москито Ордењана, Гвахиро  

Ортиза, Натиља 
(Наравно), Хики Морена лопте од дима, затим, 
Адолфо Лука, Мигела Анхела, Марсанса,  
И Дијаманте Мендеза, што никада није био међу  

највећима јер је био црнац,  
И увек бесмртног Мартин Дихига. 
(И такодје, Амадо Маестра, и многих других…) 
Незаборавне старе браце, где год да су, 
Насукане на земљи коју мерите ударцима, 
На тропима или Алмадарез парку; 
Под прашином дигнутом да оклизи у секунд, 
Хранећи траву што се истеже у баштама, и 
Тла, избразданог од котрљајућих лопти. 
Или, срећно још увек живе, заслужујући велико сунце  
И кишу што не зауставља игу. 
И данас још увек што пада по неким другим капама: 
Свуда, 
Где су они, примајући поздраве  
Од оних играча чију илузију сте живели  
Пре (и не мање дубоко) 
Џојса, Мајаковског, Стравинског, Пикаса, Клеа, 
Тих ударача 400. 
Сада, додај лопту. 
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RAFAEL ALBERTI 
 
 

OTVORENA KARTA 

 
 
Постоје рибе које се купају у песку 
И бициклисти који пливају таласима 
Мислим на себе. На колеџ над морем. 
Децу која су већ на броду или бициклу. 
 
Слободни балон, први балон плута 
над спиралним звуком паре. 
Рим и Картага лицем у лице, 
морнар који баца своје сандале. 
 
Нико не узима латински десет година! 
Алгебра, ко зна шта је била? 
Физика и хемија, Боже мој! 
ако се сунце лови хидропланом! 
 
И биоскоп на отвореном. Ана Болен 
не знам зашто, плава, на обали. 
Ако море не открије полицајца, 
раствориће у цвет своју лампицу. 
 
Бандити пушећи у очи моје су  
уперили своје оружје. Затвореници 
по градовима тренутног неба, 
мене воде, без душе, погледа самог. 
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Њу Јорк је у Кадизу, или у Порту. 
Севиља у Паризу, Исланду или Персији. 
Кинез није Кинез. Пролазник 
Може бити бео, зелен и црн 
 
Одасвуда, ти, из твоје руже 
из непокретног центра, без карте, 
покрећући језик, о краљу свега. 
И свет као албум разгледница. 
 
Умножено, суво грожђе у ветровима, 
у покрету воза или трамваја. 
Не умире у теби муња као што мислиш, 
већ у милион луна твојих усана. 
 
Рођен сам –поштуј ме!-са биоскопом. 
Под мрежом каблова и камиона. 
Када се одустало од кочија краљева 
 
Платно и никл, рибе облака, 
доле до мора новина и писама. 
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Osvrti 
 

FRAGMENTARNA ISTORIJA SRBA ILI 
BESKONA^NI LAVIRINT 

 
(Sava Damjanov: Itaka Jeropolitika@VUK,  

Agora, Zrewanin, 2014) 
 
 Године 2014. Сава Дамјанов објављује роман 
Итика Јерополитика@VUK, у издању зрењанинске изда-
вачке куће Агора. У поднаслову је означен као „мали 
простонародни славеносербски роман“. Да ли и случајно, 
ако се зна да је у Бечу објављена пре двеста година Мала 
простонародна славеносербска песнарица Вука Стефано-
вића Караџића; пре сто педесет година Вук је у Бечу 
умро (1864), а притом је главни јунак назначеног романа. 
Ништа код Дамјанова није случајно. Структура романа 
је вишезначна, сложена, кажу фраг-ментарна, а може и 
мозаичка само треба стрпљиво и пажљиво сваки 
мозаичко фрагментарни драгуљ сложити на право место. 
 У прологу и уводу романа Сава Дамјанов факто-
графским текстовима пропратио је Караџићев одлазак 
богу на истину, и говор Владана Ђорђевића на гробу, 
да би убацио и интерлудиј (међуигру или чак упадицу) 
о преносу Вукових костију у Београд. 
 Комбинујући фикцију, митологију и оно што је 
тајно, скривено, Дамјанов залази у прапочетак. У тајну 
постанка. „У првошње време кад је Хармонија владала 
светом.“ И ма ко да се преобличи у владаоца света и 
поремети Хармонију, Васељена ће учинити да се ова 
успостави опет. Јер „њеном закону не измиче ништа.“ 
Медитира о сновима, о виртуелном и материјалном 
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свету идеја и поставља питање границе; те о Васељени 
и Вечности. 
 Неодољиве су приче из старогрчке митологије 
(без обзира на верзије) о Икару, Дедалу, Аријадни, 
Миносу, Минотауру. Људска радозналост и жудња за 
слободом јаче су од опасности Дедаловог завета „да се 
никада и никако не полакоме на оно што припада 
боговима и природи.“ Што, наравно, човек неће 
послушати (да л` због лакомости, радозналости, сплета 
љубави и узбуђења, чега ли). Вешто, као узгред, а 
сасвим намерно, јасно, пословицу „превести жедног 
преко воде“ повезује са Зевсовом замком постављеном 
Европи и вековима касније забележеном у народној 
умотворини сербског литерате Вука Ст. Караџића. Јер, 
код Дамјанова време и простор релативни су, и све је у 
вези икад на свету дато. 
 Убацује у митску причу идеју о крилатом ВУКУ, 
древном божанству, хтонском и лунарном митском 
лику, примењујући поступак издвајања мање савршених 
бића из врховног прабића. Једна од најважнијих вучјих 
еманација подарена је Вуку Караџићу, који је ВУКОВЕ 
корене дубоко у себи носио (по Дамјанову). И у другим 
приликама у овоме роману предмети, животиње и 
природне појаве поседују људска својства (Десетерац, 
Св. Сава и вук, Лисица и курјак, Међедовић). 
 Вук Ст. Караџић јесте главни лик романа. Фраг-
ментарно се појављују делови Вукова живовања од 
младости ране до последњих поглавља у којима фикција 
и персифлажа долазе до пуног изражаја (фудбал и Вук). 
Неки од биографских података, знаних нам, Дамјанов 
обогаћује имагинацијом те читаоцу и оно знано изазива 
знатижељу. Незаобилазан је Мушицки чије пријатељство 
са Вуком обележавају повремене љутње и неслагања. 
Однос суровог и бахатог Милоша Обреновића и Вука 
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пун је свакаквих понижења приређених Вуку од стране 
неписменог, од сујете надувеног књаза, посебно после 
чувеног писма из 1832. године. Познанство са Копитарем 
аутор види „као браћу различитих обележја али истих 
судбинских циљева“. Сиротовао је Вук а претворио је 
Беч у центар српске културне реформе и изазвао прави 
грађански рат у српској култури. Дамјанов све окупљене 
око Вука и његове чувене 1847. године назива „чудним 
театром сенки“ јер су му се сви пријатељи у љутњи 
разишли, из разних разлога. Непријатељи су га учинили 
још познатијим. 
 У свом имагинативном преплету незамисливог, 
Дамјанов спаја давно почивше Вука и Црњанског у Бечу. 
Они се прегањају око језика, не изостављајући да помену 
Кодера, Винавера, у свету сенки ил` свету ванвремености, 
ил` вечности. Чак се часте и пивом у гостионици у којој 
се не точи народна поезија, али се разговара о темама 
„романтических повести“ и утврђује да их Београд 
обојицу чека: Саборна црква или Алеја великана, 
свеједно, прах и мрак. И само „Језик нас насушни“. 
 Есхатолошка прича и фантазам присутни су у 
дијалогу Мехмед паше Соколовића и Вука Ст. Караџића, 
апстраховањем векова међу њима. Они су по аутору једно 
једино лице сличне судбине. Судбинске аналогије: обојица 
после манастирског науковања закорачују путем светске 
славе, обојица се служе српским језиком и ћири-лицом и 
у ноћи наречене смрти читају (паша Историју отоманског 
царства, од Боја на Косову а Вук у руци држи Књигу пе-
сама које славе подвиге на трагу оног највећег, Оби-
лићевог). Веродостојност илузије као сушта истина. 
 Кад је о Вуку Ст. Караџићу реч, мора се поменути 
надреална слика са прерушеним Краљем Поноћи. Сва 
тама, сви противници Вукови у Краљу Поноћи. Пробуђени 
ВУК у Вуку (праисконско биће) желео је да дође до 
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духовног блага и да заувек промени живот, колико 
сопствени толико и рода свога. Када у трену гледне у 
огледало, уместо Краља Поноћи види себе и схвати да 
је суштина приче суочавање са собом и копање у себи 
да узме оно што му већ припада, духовно благо на 
ползу народа свог. 
 Све је у писца могуће. Онострана сретања и 
преплитања живља су но од овога света. Тако Андрић 
и Вук могу разговоре угодне водити о смрти која их је 
обојицу победила физички. Заједничко им је да су 
обојица мислила да су бесмртност својим књигама од 
свога рода задобили. Дамјанов помера причу у неку од 
паралелних стврности при ироничном преиначавању 
детаља њихових биографија. Јер у реалноме свету тело 
чини поступке који не иду на част величини имена 
(Вук ће кад му нестане новца трпети Коџу Милоша, а 
Андрић неће за џабе ући у Партију и „на сва звона 
хвалити титоистичке марифетлуке“). 
 А језик и књига остају. 
 У праћењу историје Срба, уз урањање у митско, 
историјско и фикцијско, од житија династије Немањића, 
позивањем на Данилов зборник, Сава Дамјанов прича 
о сјајном добу Немањића („Постоји доба мрака и таме 
а постоји и доба Немањића“), о проклетству васељенског 
патријарха које ће се завршити Косовском битком, о 
јуначком времену Вождовом (који стасом и силином 
подсећа на Међедовић дива из бајке), о Србији по одласку 
Турака (у којој се надређени, неписмени, обесни полу-
дивље понашају као да су Турци) па све до двадесетог ве-
ка, којим, одакле но из Беча, праве кораке ка времену на-
шем, Фројд, Троцки, Стаљин, Хитлер, Тито (чијим хедо-
нистичким страстима аутор не може а да се не позабави). 
 А како свака историја почива у Језику управо 
зато јој је и требао не само Вук Ст. Караџић, већ и 
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ВУК лунарни у њему. Уз већ поменуте Доситеја, 
Мушицког, Кодера, Црњанског јер су вођени сличним 
разлозима, и оживљавају специфичне језике прохујалих 
епоха. У гносеолошком смислу вредно подсећање. 
 Митологија је у роману незаобилазна ако се 
жели привести склапању мозаика, илити фрагментима 
о митским створовима допунити казивање. Тако је Црна 
жена, чума звана у народу, демон болести женскога лика 
поштедела Мехмед пашу Соколовића и Вука Караџића 
спознавши да су они тај прави. Разговор суђаја, мито-
лошких бића, које делају у групи од три одређујући 
судбину детета треће ноћи по рођењу. Њихови разговори 
над колевком неизвесни су у односу на чедо. Аутор 
налази пригодна места да у свој наратив удене или 
какав пословички исказ или библијску мисао као потврду 
аутентичности своје приче. Комбинује несагледиво: 
епски десетерац са исказом Нобеловца да је у ћутању 
сигурност; хомерско питање са потоњим коришћењем 
десетерца. Док прерушени анђео у сиромаха чека 
„терговца“ да испуни дату реч, подсећа на знано „У 
почетку беше Реч и Реч беше у Бога и Бог беше Реч.“ 
При промени улоге, кад „терговац“ осиромаши, домаши 
се изрека „Посејао ветар а вихор пожњео.“ 
 Би ли склопљен био у целости овај роман 
многозначности да нема љубави? Не сваколике, но 
баш између мушкарца и жене, по апостолу Павлу, љубави 
из које настаје Универзум. Дамјанов то овако уобличава: 
и у сну и на јави, сусрет са женом је еротизован, па 
судбински наметнуто преобличавање: да ли је будућност 
у Језику или у Љубави, или Љубави Језика и Језику 
Љубави (игра речи замршеног Времена које се купује 
од Вечности). Ако узвраћаш љубав онолико колико 
стварно волиш, онда РЕЧИ у српском језику нису 
случајно женског рода (код Дамјанова ништа и није 
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случајно). У оној мери у којој их писац воли, узвраћају 
му љубав – попут жена самих. ВУК је обожавао Реч и 
речи „те је ДЕСТИНО као архетипска женка морала 
обожавати њега.“ Сад и један конкретни детаљ о Вуку 
Ст. Караџићу, мимо указивања на поетику стварања (жене 
и речи). Тамна, тугом година притискају нашег јунака 
сећања на (сан или јаву) давну љубав с девојчетом из 
Кладова, пуна еротског набоја уз мисао на умору „да 
његово путовање готово осам деценија није било вредно 
бајке коју је оног давног јутра оставио у Кладову.“ Је 
ли то жал за промаклом судбинском љубављу или 
немоћне снохватице једног старог човека? Ко ће знати.  
 Писац порекло наслова објашњава: књигу Ethica 
hieroglyphica барокни Срби називали су Итика Јеропо-
литика, а која је симболику сваког амблема непогрешиво 
тумачила. Свако поглавље почиње илустрацијама и 
амблемима, симболима кроз царство врлина и порока, 
добра и зла, материје и духа, овога света и оностраности. 
Представљену слику прате и објашњавају стихови 
(најчешће теолошко морализаторске врсте). Из Ње, 
кроз причу проналази се оно вуковско пиши као што 
говориш, читај како је написано. 
 После свега, одједном искрсава филозофско пи-
тање, негде са средине романа: „Чему уопште путовање 
између две кључне тачке Живота (Почетка и Краја) кад 
прави Смисао није у њему него негде Другде?“ Хоће ли 
писац да збуни, да се поигра или да натера на размишљање 
о могућностима и средствима научног сазнања? Треба чи-
тати, пажљиво, враћати се и трагати, за могућим одгово-
рима. Наћи ће се и који иронични обрт, духовитост, 
разиграност речи, предаха ради, па онда опет пони-
рање у лавиринт езотерије, фикције и документа. 
 

Gordana VLAHOVI] 
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KAO ,,POHOD MRAKA" - BUDU]NOST 
 

Bojana Stojanovi} Pantovi}, Lekcije o smrti, 
Narodna biblioteka ,,Stefan Prvoven~ani"",  

Kraqevo, 2013. 
 
 

Своју четврту књигу стихова песникиња Бојана 
Стојановић Пантовић (р. 1960) ословила је и симболично и 
транспарентно – Лекције о смрти. Штавише, неколико 
песама у свом имену садржи реч смрт или њој истозначнe 
речи (Мртва песма, Смрт приче, Пробудити се мртав), 
док, међутим, мото књиге - промисао Френсиса Бејкона 
("Да би светлост јасно сијала, тама мора бити присутна.\\ 
Све боје сложиће се у тами") наговештава манихејски 
однос између светла и таме, што и јесте значајан и 
доминантан белег и живота уопште и садржаја књиге 
пред нама, уз очигледну и осведочену предност коју, 
из досадашњег искуства, заслужено поседује мрак. Такав 
сводни суд, колико год непожељан, је и наш природан 
статус у привиду досуђене нам стварности, јер, ако је 
светлост симбол рађања и живота, а мрак парадигма 
краја и понирања, онда је однос живота и смрти, на 
примеру нашег животног ареала, за већину смртника у 
непропорционалном припадању свету мрака и заборава, 
које поприма нове обрисе изглобљеног система вредности, 
наопако постављеног ("Од Хада.\ Из којег све почиње"). 
Застрашујуће, али, нажалост, неумитно. Сем тога, очито 
је да данас и овде, угрожени појединац не може живети 
оним што је у њему бесмртно (Толстој), како је и 
предвиђено. 
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Поменута тама из прозваног мота постала је 
доминантна и кључна реч, чак и фантазма у књизи 
песникиње Стојановић. Дакле, свеприсутна је тама или 
њене језичке и садржајне модификације, по изгледу, 
по значењу, по прогнози или по ћутању и "заједничком 
страху" (песникиња употребљава метонимијски поступак). 
Затим, ту су и други препознатљиви симболи смрти, као 
што су црна боја, на пример "црни празни прозори", 
"црне куће", чак и орвеловска "црна трава\ као метална 
сенка\ беспоговорног одсуства". Ту је и "мали Кафкин 
дечак", као и Поовом амбијенту песме близак и аналоган 
свет: "чавке, вране", али и кртице као вишевековни 
представник мрака и све учесталији актер у савременом 
стиховању. У пригоди смо да читамо и следеће генитивне 
метафоре и слике-значења: "редослед ужаса", "поход 
мрака", "нијансе мрака, споља и изнутра", "гробна 
нежност", "чињенице заборава", "спаљена песма" и већ 
прозиване "смрт приче" и "мртва песма". У том контексту 
могу се читати и отргнути стихови и наслови песама у 
књизи Лекције о смрти: "Остајеш сам у тами" и "знам 
да пробудити се нећеш". Апокалиптична песма Тако 
близу почиње стихом-закључком: "Ничег заједничког 
међу нама", а илустративно се окончава дуго очекиваним 
и замишљаним смаком света: "У данима другим, кад 
вејавица смени светлост, заледи\ тамно комађе лета и 
напуштене, утабане стазе биља". И песма Бивши 
путници изазива слична осећања: "сумрачни ликови 
бивших путника надиру у облацима угљене прашине", 
иако потичу из трагичног догађаја из околине, из нас и 
наших упечатљивих сећања, које се не могу потиснути. 
Разлог оваквог стиховања проналазимо и у Пиранделовом 
промишљању да се не може разумети живот, уколико 
се не објасни или приближи сама смрт. 
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У опреци, додуше предвидљивих исхода су и бело 
и црно ("бело окренуто ка мени, ка унутра, ка црном"), 
иако несразмерно заступљени у стиховима. Док следећи 
стих: "белина више није невиност већ буђ", документује 
не само преображај садашњости, већ и свега прошлог, 
заједничког, наслеђеног и утиснутог у памћење и код 
појединца. И смрт и живот су у контакту на истом 
простору, у истом бићу, у истој песми, у истој речи, у 
истој секунди: "Јул је, кажем себи, месец у ком сам 
извесно могла умрети,\ а можда сам се поново 
родила." 

Песникиња бележи и дневне, сезонске и какве 
све не кошмарне и апсурдне, насилне и изнуђене промене 
и измене, чак и оне наивно-безазлене и својом обичношћу 
прихватљиве, које и такве асоцирају на претећу ситу-
ираност, из дана у дан обесмишљавајућег појединца са 
осећањем непотребности и сувишности, на пример, у 
слици "таме" која "преображава сваки предмет" у песми 
Ритуал, указујући, на тај начин, да не изумиру само 
људи и њихов вековима провераван и доказиван морални 
кодекс, него и све око њих, о чему у другим и досто-
јантсвенијим околностима не бисмо ни размишљали.  

На овом месту и треба, на тренутак, скренути 
пажњу на песникињино осмишљавање стиха које често 
креће од обичних и свакодневних манифестација, слика и 
монолога, а ненаметљиво и тихо се завршава про-
мишљањима са карактеристикама далеко значајнијих 
и општих атрибута. 

Упркос лажној слици и илузији постојања 
контраста светло-мрак, иако у извесној неравнотежи, 
песникиња из свог угла гледања, свесна је одсуства 
перспективе, будућности, могућности веровања ("Место с 
којег се једном могла видети\ прошлост у окрету 
садашњости,\ никада неће препознати будућност.\\ Као 
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прелаз између два света, дневног и ноћног,\ и освајачки 
поход мрака, коначан,\ уписан на гробном месту приче 
о Палисаду"), због чега, дефинитивно су одсутни гласови 
из будућности ("нема још података\ из будућности"), а 
што је у сагласју са савременим српским песништвом. 
Песникиња осећа да, данас и овде, сведоци "смртног 
плеса" не треба и не смеју да пишу о ономе што 
читалац замишља и утешно очекује. Ни о ономе што 
читалац воли да чује, већ само о ономе што се мора и 
треба рећи као упозорење, колико год изгледало 
ружно, па и увредљиво, повремено. Још је сликар 
Моне препоручивао да не треба сликати оно што се 
привидно види, зато што се ништа не види, односно 
песникиња Стојановић слика и оно што не видимо, а 
јесте свуда око нас, па и у нама, коначно. И Сенека је 
тврдио да се усамљеник више плаши размишљања о 
смрти, него саме смрти. 

Претњу и песникињи и њеним читаоцима од 
извесне и у нас одомаћене пошасти у виду "кретања 
унатраг", у лику заборављања сопства, у саморушилачком 
времеплову, препознајемо у песми Растојања ("као да 
време хита уназад\ а не унапред\ као да жели да се 
врати ... Нетрајању\\ Негде на исцурелој средини\ овог 
месеца године деценије\ вртоглавим скоком\ одузима 
нам очекивани лик\\ Рашчињава род"). 

Посебно, занимљиво и одређујуће обележје Сто-
јановићкиног песништва јесте ерудиција, односно њена 
зналачка и одмерена употребљивост. Наиме, бројни исто-
ријски, митски и књижевни ликови и топоними (Кафка, 
Амадеус, Орфеј и Еуридика, Бајрон, Ахилеј, Одисеј, 
Симонида, Хад, Каирос, Хипербореја, Фицџералд, Па-
лисад), уосталом као и нетом прозивани симболи и 
парадигме, активно учествују у њеним стиховима, 
допуњујући и поредећи их, али и доживљавајући, 
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притом, и сопствену индивидуализацију, што је и Јунг 
препознао као моћ уметности (Елиот је тврдио да је 
поезија национално, временски и просторно необично 
упорна), али, за узврат, снагом свог значења и желе и 
могу учинити субјективизацију свести и колектива и 
појединца (З. Христић).  

Семантичким бесценом које носе у свом имену, 
наведени јунаци углавном наше прошлости, богате и 
доврхуњују песникињине слике, метафоре, поенте (обично 
у завршном и издвојеном стиху песме), претпоставке, 
али ниједног момента не оптерећују и не успоравају 
ионако наративан стих, и не замагљују песникињину 
поруку и не бивају рукавац, притом. Наиме, они су ту, 
пре свега и само због стиха, а не обратно. Приликом 
ишчитавања песама - "лекција о смрти", с времена на 
време, искрсне идеја код тумача да се песникињино 
вешто и са мером позивање на заједнички бесцен 
одиграва управо у стиховима којима је можда претило 
да исклизну из замишљеног тока песме или у стиховима 
који би тешко одржали предвиђену семантичку раван 
песме. Тачније, претпостављам, уместо загрцнутости 
стиха, дешава се његово вишесмерно досмишљавање, 
непредвидиво чак, и то без варничења и реторичких 
акцената, али неретко и зачудно и надреално. Дакле, 
резултат поменуте песникињине садржајно-творачке 
симбиозе је наративан, игрив, свеобухватан, продубљен, 
вишезначан и промишљајући песнички исказ. Понављам, 
сви песничко-мотивски елементи присутни у "лекцијама 
о смрти" који су већ позаједничарени и као такви кроз 
векове и животе прихваћени, доживљавају се као по-
себност и вредност песникињине версификације, која 
је завидна, а и која се и са правом очекивала од 
песникиње.  
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На корисност знања у поетском чину Бојане 
Стојановић Пантовић утицала је завидна и искрена 
емоционална пребојеност и мотивска оправданост сваке 
песме, а што је и сам Бодлер оправдано заговарао у 
својим теоријским коментарима, који су упркос свему, 
оправдано одолели и отелотворују се и у савременом 
стиховању. 

Лекције о смрти песникиње Бојане Стојановић 
Пантовић треба читати као метафизички и друштвено-
одговоран камијевски отпор, бунт, па и покушај одбране 
не само против (не)постојећег и његове симулације, 
него и против препознате најаве долазећег напада 
страха и зла, недостојних  за човека. 

 
Aleksandar B. LAKOVI] 
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ZIDOVI KAO GRANICE,  
STRAHOVI I ZA[TITA 

 
Enes Halilovi}, ,,Zidovi"",  

Albatros plus, Beograd, 2014. 
 

 
Да, пред нама је, у правом смислу речи, права 

књига песама "Зидови" Енеса Халиловића (1977), која 
је тематски свеобухватна и заокружена. Чине је четрдесет 
и пет песама посвећених мотиву зида, које привидно нису 
циклусима одвојене, јер средишна је песма "0" као 
графичка "нулта тачка" Халиловићевог песничког коорди-
натног система, којој претходе песме, бројевима означене 
са минусом као предзнаком (од "(-22) Врата", па до "(-1) 
Зидање"), а од које ("нулте тачке") даље расту песме, 
њих исто двадесет и две, у чијим насловима су и даље 
бројеви, али без икаквог предзнака (од "(1) Зид као 
такав" до "(22) Поговор пепелу". Треба рећи да песник 
извесним непренаглашеним значењским мостовима 
настоји и повезати песме са истим бројевима. 

У средишту пете Халиловићеве песничке заједнице 
су зидови, што је очито и из самог наслова књиге. И то 
зидови као појам и симбол познати готово свим светским 
религијама, митологијама и цивилизацијама, и у којима 
заузимају посебна и значајна места. Као својеврсне 
сохе и парадигме ванвременог карактера. Сублимацијом 
значаја зидова као симбола кроз протекла времена 
намећу се доживљаји зидова као граница и одвајања 
отишлих од осталих, као деобу међу народима, племенима 
или породицама, као удаљавање Бога од осамљеника и 
одбаченика, али и других и од других и од себе. 
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Међутим, зид буди и двострука осећања истовремено, 
као што су заштита, одбрана и сигурност с једне, и 
тескоба, гушење и утамниченост, с друге стране. Ипак, 
иако зид означава и прекинуту комуникацију са двостру-
ком психолошком последицом, песник Халиловић, упркос 
спознаји наведених тумачења зидова, одржава контакт 
са обе стране зида, чак и са простором двоструког зида 
и са мраком зида иза зида и са теснацом "зида за уза 
зид". Наслућена удвојеност се очитује у исповедним 
стиховима у песми "(-13) Умор": "И симбол каже: 
Уморан сам.\ Био сам све што се могло бити.\ Никада 
нисам био ја" и у надреалној игривости песме "(3) 
Једна врата у једном зиду": "Нико није улазио на та 
врата ... И врата су ћутала дуго, дуго.\\ И морао сам 
погледати кроз кључаоницу, али тада је\ Неко и мене 
погледао кроз кључаоницу". 

Сем тога, песник Халиловић верује у постојање 
зида знања, што се нарочито очитује у другом делу књиге, 
у коме се песник и обраћа зиду знања, зиду сазнавања, што 
је данашња насушност, поготово на нашим просто-рима. 

Не постоји народ или регион који није сачувао 
известан зид као својеврстан фетиш и као меру свих 
мера, уопште. И на нашим просторима затичемо бројне 
зидове и мостове још од античког доба. Додуше неки 
наши зидови су у стању рушевина, било да припадају 
римској цивилизацији, било да припадају средњовековном 
периоду. Али, то је наш усуд и удес непохрањивања 
прошлости, која одсликава и однос према сопству, 
што сведоче стихови из песме "(-11) Нежив": "Зид, 
нежив,\ дише на наша уста, кад га спомињемо", као и 
"запис на Сумерском зиду" који заговара цикличан 
процес одржавања и занављања: "Умре зид, остави 
сину прах,\ од праха настане блато,\ од блата опет 
настане зид". 
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Већ у песми "(-20) Збир" песник Халиловић чита-
оце времепловски подсећа на зидове који су својим 
значењима одолели "зубу времена", почев од зидова из 
прехришћанског периода па до зидова из прошлог 
века, као што је, на пример, Берлински зид који је симбол 
недавних друштвених гибања. Подсетимо, да је "Кинески 
зид заливен крвљу градитеља", једина грађевина која 
се види на Земљи са Месеца, по тврдњи космонаута и 
фотографија које допиру до нас са бројних космичких 
сателита и бродова. Затим, још увек замишљамо Бели 
зид који је раздвајао Горњи и Доњи Египат. 

Поред зидова сачуваних у историји и легендама, 
као што су Антонинов (читај – "напуштен"), Хадријанов 
("заштита"), Сумерски ("од непечене опеке"), рељефни 
зид у Египту, Зид плача, подсећа нас песник, у истој 
песми, да постоје и зидови у уметности (на пример, 
"Сартров Зид" или "Зид из народне песме" "Зидање 
Скадра на Бојани" – мада је мотив зазиђивања живих 
особа познат још од доба цара Креонта који је наредио 
да се зазида принцеза Антигона), као и "Зид између да 
и не,\ Зид између 0 и 1.\ Зид између слова и звука". 
Затим, зид између поезије и живота. Зид између 
песника и песника. Зид између свих.  

Постоји, међутим, и "административни зид", "Зид 
упрљан политичким паролама", "Зид за стријељање", 
"Зид лавиринта", "Зид безбојан. Зид премазан свим 
бојама", "Затворски зид", "Зид кроз који је прошао 
Дракула", као и "Ћелијски зид који штити плазма-
мембрану" и "Заштитни зид који контролише проток 
података у рачунарској мрежи". Ту су и "Зид невидљив. 
Зид предвидљив.\ Зид ничији. Зид свачији."  

Песник Халиловић, што доликује његовој доса-
дашњој привржености прошлости, верује да постоји и 
"Зид праотац зидова" односно "празид". 
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Дакле, зидови нису само топоними који означавају 
границе и омеђавање. Нису само превенција и добровољна 
изолација. Поједини зидови, као већ поменути Кинески 
зид и спаја и раздваја и народе и просторе. Ретки, иако 
невидљиви, су зидови знања уз које се морамо успети. 

Очито да је нетом сегментно цитирана песма не 
само антологијска песма, већ и, условно речено, прог-
рамска песма читаве најновије Халиловићеве књиге 
песама. Као да ова стожерна песма, осим што одржава 
свеобухватност садржаја читаве књиге, понајвише 
кореспондира са преосталим песмама попут праве те-
матске сохе и најмањег заједничког именитеља песничког 
текста. Као да се поменута песма осталим песмама 
допуњује, иако већ доврхуњена песма. Као да се издашно 
наставља и прелива у следећим и претходним садржајима 
стихова. Као да их прозива и истовремено досмишљава и 
отвара, нарочито оне песме, које у себи проносе и 
незанемарљив иронијски отклон. Као и песме које су 
се морале написати из песниковог и нашег тренутка. 
На пример: "Фабрички димњаци порушени,\ од библи-
отеке остало згариште, а храмови разидани.\\ Само 
тамница нарасла" – песма "(-10) Носталгија"; "Вријеме 
је дубоко, а мисао плитка" – песма "(9) Парадокс гаврана"; 
"Сретни су народи без крова над главом. О њима 
никада неће рећи да су разидали оно што су зидали" – 
песма "(7) Зид на сцени". 

Оправданост неочекиваног и ничим, пре њега, 
наслућиваног споја математичких формула и топонима 
(што одражава постојање зида знања) са песничким 
текстом песник Халиловић проналази у раније изнетом 
утиску књижевних теоретичара Џонатан Калер и 
Жерара Жанета који су инсистирали да било који 
прозни текст, новински или извештај неке институције, 
чланска карта или фотографија рецимо, па и математички 
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постулати као што је то овом пригодом, сместимо на 
једној од страница песничке књиге, одмах не само да 
заличи на песму, него и уносе извесну свежину и 
зачудност, уз отворену могућност нових слободних 
асоцијација и игривости у стиху, што све има улогу да 
речи, иако из другог и непесничког простора, завреде 
преиначено значење или макар додатно и досмишљено. 
Заправо, Миљковић је говорио да су речи онакве какво 
им значење песник даје.  

Сведоци смо да је песник Халиловић кроз читаву 
књигу увео ту иновативну садржајну линију. Већ под-
наслов књиге гласи: Књига дискретне математике, 
затим, само у насловима песама уочавамо следеће логичке, 
геометријске и алгебарске појмове (Linea, Збир, Мате-
матичка раван, Асимптота, Дедукција, Скупине, Интеграл, 
Математички поступак, Нумеричка анализа, Паралела). 
Чак читамо и математички задатак-ребус (песма "(14) 
Нумеричка анализа") хотимично одгонетнут неправилним 
математичким радњама, али истовремено доприноси 
зачуђавању промишљања о зидовима. Док њена песма 
у огледалу "(-14) Математичка раван" наноси медитативна 
логичко-математичка песнички вредна закључивања 
на фону песниковог постојања и познавања света и 
живота са обе стране зида: "С оне стране је Ништа.\ 
Копкало ме, гонило ме Ништа,\ зато прескочих Зид.\\ 
Али сад видим, и с ове стране је Ништа.\\ Дакле: два 
пута Ништа и Зид.\\ Два Ништа дају једно Ништа.\ 
Остаје: Ништа и Зид.\\ Ништа је ипак Ништа.\\ Остаје\ 
само Зид". Песник се зато, чак и обраћа логичко-
математичком просуђивању како би се суздржао од 
олакости и могуће грешке при њиховој покорној 
примени, али истовремено и изузетно песнички 
упесмљено промишљање: "Дедукцијо,\ варалице,\ ти 
би Све свела на зид.\ Али зид није све".  
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Ипак, треба напоменути да у читању Халилови-
ћевих "зидова" не треба увећавати значај овог садржински 
иновативног сегмента на уштрб целовитог и пажљиво 
одабраног и планираног тематског стожера читаве књиге, 
јер, не треба заборавити да су математичко-логички 
топоними и ставови, иако представљени као симбол 
знања, ипак, само интегративни и свакако посебно 
значајан сегмент читаве књиге, унапред замишљене и 
брижљиво досмишљене. 

Поготово је ефектна песма чији је наслов "(8) 
Математички поступак", а песничко средство је контраст: 
"1. Подигох зид\ (у његову сјену да се скријем) ... 
наумих да срушим зид, не бих ли му изашао из сјене.\ 
5. Али зид се само насмијао\ (први и једини пут)."  

Када се помињу контраст и надреални песнички 
поступак онда се мора издвојити Халиловићева песма 
"(1) Зид као такав" (читај – зид знања), која је дуга, 
састоји се од тридесет и једне терцине, а врца од 
занеобиченог промишљања, чиме се допуњује измењива 
бројнолика ситуираност и позиционираност зидова од 
песме до песме, као и људи уосталом, на темељу зида 
као "феномена историје и зида као преокупације 
филозофије" (М. Весковић), што још више усложњава 
и услојава песнички "текст и подтекст": "Зид. Никада 
није мислио\ о застави на пола копља ... Идеја о зиду\ 
већа је од самог зида ... Сваки камен у зиду стари 
појединачно,\ заједно се подмлађују ... зид се у себе 
увлачи, у своју суштину,\ под својим именом потапа се 
историјом,\ сахрањује се у идеју о себи ... Геометријски 
облици умиру испред зида.\ Унутар зида рађају се 
митови и теорије ... Зид не тече, али притоке има.\ Зид 
није плован, а слутиш му дубину;\ застане без сидра, а 
креће се без једра ... Зид је далеко од стилских фигура,\ 
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скрива се од текста и подтекста ... Зид се отвара коме 
хоће.\ Зид се отвара када хоће". 

Песник није искључио ни тајновитост и магичност 
зидова нити њихову (не)докучивост и (не)удаљеност 
од нас, дајући им атрибуте животности и човечности: 
"То што си овдје зарадио,\ само овдје можеш потрошити, 
рече ми зид.\\ Нисам то знао.\\ Ни ја то нисам знао, 
рече зид." 

У Халиловићевој књизи примећујемо и појмове 
равне симболима као што су "врата" и "прозори", чиме 
се активно укључује и кућа, као микрокосмос и као 
пр(а)во станиште, али само као потребан, тачније 
очекивани значењски сегмент већег тематског одредишта, 
јер се и сушти носећи кућни елемент – зид, доживљава 
као парадигма одбране, заштите, постојаности, групности, 
љубави и породичне заједнице.  

Доживљај времена од стране песника у наведеним 
тематским условима јесте трансвременска одредница, 
што је очито у песми "(-21) Linea": "Толика прођоше вре-
мена.\ а ниједна казаљка се није побунила.\ Ниједна 
секунда није се уморила ... Нигдје се ништа није развезало.\ 
Ни минут се није оклизнуо.\\ И дођоше времена". 

И на крају да ли да се питамо шта све могу 
зидови представљати и јесмо ли их правилно и 
корисно доживљавали кроз време и зашто их нисмо у 
бољем издању сачували као неки други народи, на 
пример, или да то питање пренесемо на нас, на доживљај 
себе од себе самих, на брисање себе са историјске 
мапе, на општеважећи немар и бахатост према 
прошлости, јер песник Халиловић тврди да су "зидови 
у душама, наравима, обичајима или традицијама" (Н. 
Бертолино), као и ми, уосталом. 

 
Aleksandar B. LAKOVI] 
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KOLIKO SU U SKLADU I NESKLADU  
ETI^KO I EMOCIONALNO 

 
^edo Nedeqkovi}: Qubav, i ono drugo  
(roman), izdava~i Partenon, Beograd i  

Biblioteka op{tine Lu~ani, 2014. 
 

 
 Тема романа Љубав, и оно друго је искушење  и 
писац га је могао тако и назвати. Сјетио сам се једног 
великог филозофа који је признао своју слабост,  да се 
свему може одупријети сем искушењу! А које је то 
искушење које се може превазићи или заобићи?! Зар 
није и сам Његош, и поред владичанске титуле, у Пјесми 
скупљој вијека пјевао како човјек из божанских сфера 
долази у ништавно људско стање и како га од женске 
љепоте стрецања рајска тресу, заносио се округлим 
женским прсима на којима дубе дв'је слонове јабучице? 
Он слави прелесницу и игра јој се јабукама.  Његош се 
држао вјерских канона и није  дао да се објави ова 
пејсма коју је написао 1845. Штампана је пола вијека 
послије његове смрти.  
 
 Човјек сам и све што је људско није ми страно, 
кажу стари Латини. А у  које је то искушење улетио 
писац овог романа, и то такорећи космичком брзином, 
да се при том одупре свим скрупулама које ограничавају 
човјека  свакодневно и сваконоћно, чак и у сновима у 
зависности од културе којој припада, или је, ипак, 
понекад закачио од те културе и оно што је из сфере 
забране! Препустио се вашаришту ars poeticae за 
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којим жуди сваки писац и човјечанство у цјелини, јер 
су то тренутци стваралаштва слични онима eureca! То 
су оне оргазмичке фазе успаване под притисцима 
култура којима људски род припада, робојући овај 
живот скупулама културе, које су скоро све, своје 
квалитете градиле на лицемјерним вриједностима 
забрана, а нијесу успјеле да изграде цивилизацију 
слободе у којој човјек неће бити ни мета ни средство, 
као што је данас пригушен у кавезу стварности!  
 У роману Љубав, и оно друго који није великог 
обима будући да је писац имао амбиције да прати и 
испрати неколико сјајних биографија у једном простору, 
времену и приликама које су углавном слутиле ничему 
добром, онолико добром колико је свако у овој причи 
заслуживао! Судар вјера и вјекова, цивилизација и 
осталих непревазиђених, изненађујућих а опет очекиваних 
догађаја у којима човјек потврђује своје морање, како 
ко и како кад, затичу човјека неспремног у превазилажењу 
да дочека, поднесе и понесе бреме без којег неће моћи 
проћи ниједан човјек који жели да то буде! Писац овог 
романа свакој својој личности отворио је широм врата 
и подарио га могућностима да буде, и да буде истовре-
мено на страшном мјесту, а читаоцу остављам могућност 
да се опредијели јер ја на то немам право. Судар вјера 
и вјекова, цивилизација и осталих непревазиђених, 
изненађујућих а опет очекиваних догађаја у којима 
човјек потврђује своје морање, како ко и како кад, 
затичу човјека неспремног у превазилажењу да дочека, 
поднесе и понесе бреме без којег неће моћи проћи 
ниједан човјек који жели да то буде! 
 Шта је морао да прихвати и испуни, са своје 
стране, писац овог романа, и да ли је он у томе успио, 
јер су захтјеви били велики и одговорности које је 
немогуће превазићи да се  стварност не би игнорисала, 
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јер је она увијек далеко и од најталетованијих маштара 
који се хватају оловке да кажу зашто јесте, јесте Оно а 
није оно друго, које би осакатило сварност и представљало 
дивље месо на велику рану без пребола! Да, баш рану 
без пребола, јер највећи је злотвор човјеку, човјек себи 
сам! Баш онако како је Његош пјевао да је тај храм 
подигнут у човјеку само зато да би употпунио ту не-
опходну тужну хармонију без које нико није!  
 У исповиједном разговору, жестокој морално-
психолошкој и естетској вивисекцији мушко-женаких 
односа, који се води у болници, покреће се питање 
које су етичке границе у односу мужа и жене и у 
коликом су складу, или нескладу, емоционално и етичко. 
Једна од учесница у разговору каже да су права добра 
само онда добра  када су морална и када су у складу са 
логосом. А да ли су ерос, са једне, и логос и етос, са 
друге стране, у хармонији? Етос је превасходно раци-
онална категорија, а Рајка, јунакиња романа, полазећи 
од емоција, каже морала сам да ослушнем своје тјело 
које је гушио мој дух  и додаје да не може један човјек, 
ма колико био паметан и добар, исцрпсти све њено 
телесно богатство. Али не  може бити добар јанак, ако 
је лош човјек, односно прецизније, добар човјек не 
мора бити добар јунак! Брак је, ипак, како се из романа 
може закључити, једначина са мноштвом непознатих у 
коју улазе досада, кризе средњих година у којима је 
жена најчешће  реквизит пред огледалом, усамљена, у 
интимном животу углавном незадовољна, баш онаква 
како јој је судбуну показао Фројд да  је она жртва 
своје анатомије! Онај који воли мора и да пати. Јер, 
својом мудршћу жена ће увијек одлагати ону чашу 
која долази послије чаше меда, баш онако како је 
Његош артикулисао својом естетском видовитошћу да 
чашу меда још нико не попи, што је чашом жучи не 



 114

загрчи... Спасиће се сви они који снагом свог карактера, 
који је цијелог живота шибан, заобиђу онај други гутљај 
како би у сјећању остао онај што је велики у својој 
естетској форми. Естетска вриједност је и стил, а човјек је 
стил. Писац чува своје јунаке од вашаришта осјећања 
и посрнућа. Сјетимо се само Ане Карењине како ју је 
Толстој његовао и сачувао, а постојао је хиљаду и 
један разлог да буде и другачије! 
 Роман који улази дубоко у људску интиму, у 
сагласја и сукобе појединца са собом и другима, у 
сложени живот вољења и трпљења, патње, праштања и 
кајања.  
 

Jovan STRIKOVI] 
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RAZORENA PALANKA 
 

Milisav Milenkovi}: Varo{ke pri~e,  
Prosveta, 2014. 

 
 
 Признајем, збунио ме наслов Варошке приче 
као да неки савремени Сремац залази у наш свет 
паланке, и хоће све да уреди у границама провинције и 
ломова малих, уклетих средина, пуних ситних пакости, 
познатих догодовштина и страсти,које се врте у круг 
старих модела и паланачких фела. Чак је негде на 
почетку књиге ставио причу, распричаног наслова 
Варошка прича, и о младићу који је волео девојку, која је 
плакала. У њој се та традиција малих вароши некако 
понавља. Ту централно место заузима момак, пробисвет, 
који стиже "неспретно искрпљен", очито негде олињао 
као папуџијски мачак у ову нашу варош да се спасе у 
кући времешне удовице, још уз то генералице и знате 
већ све онако како је Стерија и сам заведен све то још 
готово пре два века подсмешљиво истолковао. 
 А ово, кад сам све прочитао, ни издалека није 
то. Све се паланачко руши,и на све стране разара. Овде 
дувају многи ветрови нових времена, паланком уоквирени 
али, непознати, често драматичнији него икад у нашој 
литератури пре и судбоноснији него икад после. 
Ветрови који разарају стереотип паланке, руше обале 
и границе корзоа, и старих удобних, малих кафана и 
њихових ситних замки, обмана и превара, пијуцкајућих 
задовољстава и забавних намештаљки. 
 Те, такве кафане Милисав Миленковић је начео 
причом Архивар. 
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 Два пута сам у извесном временском интервалу 
читао ове приче. Морам да вам, признам. Иако то није 
неко мерило, најмање поуздано, да сам у првом читању 
највише запамтио ту, управо поменуту, причу Архивар. 
Ваљда зато што некако сабира све што се у вароши 
збива. 
 Архивар је човек који се не меша, он присуствује. 
Чува и сређује документе из живота, толико и тако да, 
како то рече један јунак из народа у причи сада 
увелико заборављеног Антонија Исаковића зато што је 
"уватио растојање". Нисам сигуран да ли је употребио ту 
реч или је рекао "одстојање". Исто значе, али је друга 
народскија. Мора да је рекао ово друго а не оно прво. 
Јер извесна разлика, кад те две речи боље осмотримо, 
ипак постоји. Растојање је физичка а одстојајање и 
физичка и духовна категорија разликовања. 
 Живи народ око њега, тога Милисављевог архи-
вара, долазе нови становници вароши, сви, и, стари и 
нови, нешто раде, за нешто се боре, неки добијају 
друштвена признања, други се пењу на лествицама 
моћи и богатсва, мењају се времена, неки нестају на 
голим отоцима, други гину у овим или су изгинули, 
како је архивар чуо, у претходним ратовима, или су се 
загубили у разним животним ступицама. Време тече а 
он, архивар, постоји, траје, као неми, све ми се чини, 
симболично, као вечни сведок. Дистанциран али памти. У 
њему су, некако као с одређеном неизбежношћу, и под 
емотивним невидљивим напоном, натанкована сва та 
времена у којима он обитава и кроз која, тако издвојен 
и сам траје и опстојава 
 Такав је и онај, кад га већ поменух, Исаковићев 
Чеперко. Слично као овај архивар. Неми и неумитни 
сведок приче. 
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 А видите можда је, тако исто дистанциран, али 
живи неумешан, сведок био и састављач народних песама, 
тих херојских десетераца помоћу којих смо претрајавали 
све оне векове у ропству под Турцима. 
 Гуслари су, сећам се, код мене у селу, који су о 
празничним данима подавијених ногу седећи на трави, 
певали по сокацима, и народ им давао милостињу, 
певали песме о Марку Краљевићу и Милошу Обилићу, 
и сви без разлике били слепи. Елем, на тај начин 
ограђени од реалног и бачени у тај митски свет. 
 Можда су и писци данас, уосталом, као и увек, 
помало тај Чеперко или тај Милисављев архивар, па 
сам га ето, због свега тога и ко зна још због чега, запамтио. 
У њему је похрањено све што се у овој вароши збива. 
Ту се чува, баш као у књигама које пишемо. Он неће 
јавно, али ће у неком кафанском сну, што никакао није 
случајно, испричати целу ту своју причу. Није он ту да 
буде излаз или како волимо данас да кажемо нека 
врста бекства, него, чини ми се, пре свега, да буде 
памћење и искуство. 
 А можда сам га запамтио зато што је и Милисав 
Миленковић нека врста архивара, онога ко је све то 
слагао у себи, памтио и решио или био принуђен да га 
се, досећајући се да све пребаци у архиварев сан, и сам 
ослободи. Па сада ми толкујемо,те ово те оно и живимо и 
трајемо као онај његов архивар, и трајаћемо, као гусларске 
песме чак и кад нас више не буде. 
 Међутим, све оно ново и до ове књиге у нашој 
паланци ненасликано почиње причом Опчињена.  
 Импресионирала ме је, наравно на свој начин, 
али тек сад кад сам књигу поново читао. нарочито, она 
професорка из те приче. Морам признати да сам је при 
првом сусрету са књигом, ко зна како и зашто био 
прескочио. 
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 Не можеш је ухватити. Кад кренеш да читаш, 
час се чини да ће бити нека варошка бедевија о коју се 
млади друсни мужјаци јатимице отимају. Час утекне у 
неке поетске магле, у којима ишчили та њена баснословна 
телесност и настане танкоћутна, сплетена нека духовност, 
нека неухватљива непрозирна и узнесена осећајност. Не 
знаш јој (тој осећајности), још право порекло ни смисао. 
А онда се негде испод плашта од језика назире неки 
младић, слуте нека њихова приближавања, па одмах 
затим осећају неки њени отпори, неки чудни несагласи 
и он, разумевши да је ту излишан или неподобан, одлази 
негде, као да бежи од ње и њихових до краја 
неисказаних неспоразума. После се испостави, чује се 
некако и однекуд, прославио се у рату. 
 Она предаје књижевност, види се оспењена 
њом, сва у трепету језика и легенди,туђих историја и 
судбина, умотана велом маште и снова, али јој у неком 
тренутку падне он, тај утекли момак, на памет и крене 
да га тражи. Не зна се баш тако тачно (све је ту неки 
флуид био преда мном) да ли га тражи у машти или у 
стварном животу. Може да буде једно, али не мора да 
не буде оно друго. Све је ту двосекло и, како се то у 
критици воли да каже, спиритуално. 
 Стиже тако она тамо негде до Хрватске, ту на 
домак Вуковара, где су се управо окончавале оне световне 
велике сукобљене силе и мржње Срба и Хрвата. Тражи, 
пребира призоре крај неких тенкова и тек ућуталих 
топова, осматра гомиле лешева, као оно што смо гледали 
у документарним филмовима кад костуре изгладнелих 
мртваца багерским браницима гурају у вечна почивалишта 
Немци у прошлом великом рату по својим стравичнм  
логорима смрти . 
 Призори, иако поетским језиком као иза застора 
заклоњени, веома су асоцијативни и увезују времена у 
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неки наш читалачки чвор. Ту, она види, или препозна 
или сања да види и препознаје руку тога свог младића 
међу многим другим мртвим костурима, и кад залута у 
том страном крају, други, јој младић, изникао из неке 
невиделице,он такође, без једне руке, ваљда тек 
изгубљене у истом том рату.показује пут и тако се 
наметне као неко други, нови партнер, да би једно 
време, опет у грдним спазамима нејасних али наслутивих 
неспоразума прекинули ту љубавну пролазну нит. 
 И тек тада откривамо да је то жена отета из 
стварности, одлетела литературом у онај други далеки 
и непознат свет, или, како наслов приче тачно вели, 
опчињена.  
 А онда сам разумео да је традиционална паланка у 
овој књизи готово потпуно потопљена и да је ту стара 
реч варош тесна и неподобна. 
 Ова бурна времена која су потресала давадесети 
век, нарочито његову другу половину, узела су све 
што се ту вековима збивало под своје нове сциле и 
харидбе. 
 Револуција се преметнула, извитоперила, поре-
метила. Мењају се љубави, односи, бракови, славља. Све 
добија нове форме, све дораста до граница психотичног, 
кад онај наш паланачки Ромео своју љубавну брачну 
посусталост у једној Милисављевој другој причи, 
преводи у маштарски сан о себи као белосветском 
заводнику и том причом која је облик компензације 
али и врста креативности, забавља младеж вароши на 
трговима и по кафанама. 
 Има силе и осионости али и носталгије и једне 
нове специфичне поетике која носи овај свет и све те 
приче издиже изнад паланачког мртвила као да су и 
оно корзо и она генералица и њен традиционални 
заводник, мали сецикеса, само знак одакле се кренуло 
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и колико далеко отишло и колико све изменило и 
усампасило. Тече време кроз ове приче, листају се драме 
као да је Јованча Мицић, измишљен да пронесе наше 
паланачко искуство кроз цео свет, био исто тако нека 
наша мала компензациона ујдурма на комедиографском, 
чапкунском нушићевском нивоу. Изазов којим је 
историја и судбина сада почела, као она митска мечка, 
да игра и пред нашом савременом кућом. 
 Милисав је својим причама зашао у нови свет, 
у непознате адете, у велике драмске омче које су се 
навукле на традицију и разориле оно пусто турско, 
кога се плашио и кога је сматрао конзервативним Радомир 
Константиновић, као да никад није ни постојало. Јесте 
то наша варош, јесте ту у позадини традиција али је 
све ново, радикално измењено и тешко као туч својим 
драмским набојима и орнатима. 
 Одједном је прича Рођендан у мени добила нове 
неочекиване димензије. Милисав је помоћу ње насликао 
прилике у којима ће та велика заједница, Југославија, 
да се распадне као кула од карата. А он ту слика 
првоборца Дражу, једног другог Дражу за разлику од 
оног четничког, који одмах после рата долази у Мили-
сављеву варош, из Лике па бива ту успешан, онако 
радан и вредан, мења свет по моделима превратника 
који поред храбрости да разарају старе форме и 
обичаје, имају и предзнак трагичног, нечег што 
претеривањем и крајностима само себе сапиње и 
разара. Дража је, подјарен усташама, утекавши од 
њих, начинио гнездо у овој вароши, у самој ствари 
непрестано негде изнутра прогрижен својим личким 
драмама и омразама. 
 Писац га затиче кад, сада, већ на крају животног 
века, сам и пуст, хоће да направи параду од прославе 
свог осамдесетог рођендана. Има нечег намерно 
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подражаваног, има неке горљиве и говорљиве репризне 
провокације у тој прослави, однекуд начињеној по угледу 
на онога ко је више од пола века стајао на челу ове 
земље и овог покрета. Има неке имитаторске али овде 
мало психотично компензационе, потребе да све буде 
врхунски, све урнебесно у тој прослави. Милисав 
слика те сцене као прави зналац тог нашег партијског 
оргијашког дерта који нема душу а има динамику и 
драстику. 
 У једну, ту тачку, у тај паклени замах прославе, 
он упреда цео живот, све кључне –премисе несагласа и 
сукоба међу нацијама и међу суграђанима. Наравно, 
Дража има у вароши, како то код нас одувек а после 
револуције још острашћеније бива, своје љуте опоненте, 
своје политичке противнике. С једним од њих се пре 
тога ,као у игри и пошалици дијалошки надгорњава а 
кад прослава стигне до врхунца, тај ће се,ко зна да ли 
пијан,или луд од зависти, појавити у кафани, пун 
набоја од псовачких мржњи сакупљених из целога тог 
диригованог времена и односа ,почеће да гази преко 
столова пуних хране, вина и ђаконија, прићи слављенику 
који управо ужива опијен дертом и из неког парабелума 
испаљиује му куршуме у тело. 
 Нешто ту иде изван једне прославе и овим 
језиком и овом поетиком која растаче збивања и скраћује 
и умагљује појединачно, сеже до симболичног и општег 
свих наших политичких страсти и омама, тог света 
који нас некуда и сада води, који неће и не уме да се и 
у најтрагичнијим околностима, удружи пред невољама 
него се сукобљава и разилази, свеједно што око нас 
харају и свијају своје апетите са многих страна, као у 
оној малој бари, острвљени крокодили, многи наши 
суседи и док ми шенлучимо убијајући се међусобно 
хоће да нас, кад малакшемо, на душак позобају. 



 122

 Има овде прича о којима се може написати есеј, 
има оних које су опссднуте уметношћу, оном врхунском 
као у причи Последња свирка, кад виолиниста, који у 
старој варошкој кафани из вечери у вечер измамљује 
увек изнова откривени свилен конац, тајновитих снохва-
тичних музичких облика, кадрих да разнесу човекова 
осећања до граница кад све прети да се распрсне и 
пукне од силине осећајности, свестан да те вечери 
свира последњи пут,јер ће кафана, као симбол старога 
света и симбола његове уметности, сутра бити срушена, 
па он, на крају, као метком погођен, пада пред својим 
обожаваоцима мртав. Ту више паланке нема, ту пусто 
турско у нама  умире, ту се писац опрашта од једног 
света, ту разара властити осећај да је све овде  учмало 
и пусто, слутећи да долази ново време, да стиже нови 
облик живота и трајања и да је смена једног и другог 
увек овако осетљива и трагична . 
  
 

Dragoqub STOJADINOVI] 
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SVRHA DALEKOG PUTA 

 
Rajko Xakovi}: Dugo ~ekani dani, Udru`ewe 

kwi`evnika Srbije, Filip Vi{wi}, Beograd, 2014 
 
 
 U izdawu udru`ewa kwi`evnika Srbije i 
Filipa Vi{wi}a u Beogradu nedavno je objavqena 
obimna, nesvakida{wa kwiga durmitorsko-beogradskog 
pesnika Rajka Xakovi}a pod nazivom Dugo ~ekani 
dani. 
 Izbor i predgovor sa~inio je pesnik, esejista 
i kriti~ar Radomir Mi}unovi}. U drugom delu ove 
kwige objavqene su recenzije i kritike tridesetak 
qudi od pera o poeziji ovog pesnika, i Biblio-
grafija koju je uradio filozof, prevodilac i bib-
liograf Dobrilo Aranitovi}. 
 Xakovi} je objavio kwige poezije: Izlazi gde 
su (Beograd, 1981), Daleki brat (Beograd, 1985), Sveti 
nesan (Nik{i}, 1992), Qubim vaznesen (Beograd, 1999), 
Uzalud dozivam (Beograd, 2002), Nek trag ostane 
(Beograd, 2010), i kwigu proze Sa svojom sjenkom 
(Beograd, 2013). 
 Priredio je kwige: U spomen Vukomanu Xakovi}u 
(s Ratkom \urovi}em, @arkom \urovi}em i Jeli-
savkom Komneni}-Xakovi}, Beograd, 1993.), Durmi-
torska kwiga! (Dani Durmitora u Beogradu, 1993-1999, 
Autenti~no izdawe, Beograd, 2003, s glavnim i odgo-
vornim urednikom Mirom Vuksanovi}em, Milora-
dom R. Bel~i}em, Milutinom Tijani}em i [}epanom 
U{}umli}em), i kwigu Durmitorski pjesni~ki vjenac 
(Beograd, 2007). 
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 Dobitnik je kwi`evnih nagrada: Bla`o [}e-
panovi} (Me|urepubli~ka zajednica za kulturno-
prosvjetnu djelatnost iz Pqevaqa, 1984), Univerzitet-
ska rije~ (list studenata Pedago{ke akademije u 
Nik{i}u, 1984), tribine Oktagon (Zagreb, 1985), i 
prvog elektronskog nedeqnog ~asopisa za politi~ku 
satiru i humor Tipar-@iki{on (2010). Zastupqen je 
u nizu antologija poezije. 
 Kwiga Dugo ~ekani dani predstavqa pregled 
pedesetogodi{weg kwi`evnog rada Rajka Xakovi}a. 
Stigao je wegov dugo ~ekani dan kada se vaqa ok-
renuti unazad (kako isti~e u predgovoru pesnik Ra-
domir Mi}unovi}) i zapitati da li smo uludo 
utro{ili `ivot. U prvom delu objavqen je izbor 
pesama, pri~a i lirskih zapisa ovog pesnika koji 
se ne uklapa u tokove moderne poezije. 
 Metafori~ki uzleti Rajka Xakovi}a su ne-
konvencionalni. Obiqe raznovrsnih simbola isti~u 
pesnikovu invenciju u toplom o`ivqavawu svesti 
iz rane mladosti i se}awa na durmitorske predele. 
U narativnim tonovima zablistaju slike, snovne i 
mitske, u empirijskoj filozofiji `ivqewa, tra-
jawa i umirawa, u dijalekti~kim saznawima `ivot-
nih protivure~nosti i paradoksa.  
 Emotivni, ispovedni tonovi, proizi{li iz 
patrijarhalnog moralnog kodeksa porodice, nad-
mo}no razbijaju oko{tale pesni~ke oblike. Iako 
nisu zamamno fascinantni, prirodno su pesni~ki, 
verodostojni, melemno lekoviti. 
 Xakovi}evi pesni~ki simboli su opojno-gorki. 
Svetle tamnim sjajem, otkrivaju}i na vol{eban 
na~in tajnovite dubine ~ovekovih nemira, prepli-
tawa stvarnog i nestvarnog. To su uverqive slike 
pesni~ke scenografije zavi~ajnih visova u prole}nom 
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poju i bujnom cvetawu i jesewem, brajkova~kom `uboru 
i {umoru, u kojem je prepoznatqiv unutarwi ritam 
lirskog tkawa, pripovedawa i nijansirawa jezi~ko-
stilskog tkiva. 
 Seta i racionalna skepsa prisutni su u 
znatnom broju pesama. Ni~eg suvi{nog nema u ovoj 
poeziji. Ve}ina pesama svedena je do aforisti~nog 
iskaza i efektne poruke. Ova poezija nastala je iz 
svakodnevqa, sna i nesna, qubavnih odsjaja, legendi, 
iz dubine onih snaga koje odre|uju istorijska zbivawa, 
qudsku meru i trajawe (poput pesnikovih znameni-
tih predaka ]or-Sima, vojvode Tripka, komite Mla-
|ena i jataka komita Jova). Iz tih dubina izrasli 
su stihovi Rajka Xakovi}a koji }e nas, osen~iti 
tro{nim i prolaznim, opomiwati i ukazivati na 
na{e slabosti, nesporazume i zablude. Stihovi u 
ovoj kwizi izrawaju sa dna pesnikovih saznawa, sa 
dna istinskih ozarewa, iz `ivotne i istorijske 
realnosti. 
 Pojedini stihovi instinktivno tra`e odgo-
netku `ivota o celini `ivqewa, pa su zato tamnim 
koloritom obojeni i dramati~no intonirani. Dekar-
tovsko mislim dakle postojim i Xakovi}ev je im-
perativ pred enigmama `ivota, isku{ewima koja 
podrazumevaju neizvesnost trajawa i tragawa za 
putevima na bezbrojnim bespu}ima. Iako je prerano 
pojmio nepojamno da je svaki ~ovek uvek na gubitku, 
nije priznao kapitulaciju, {to se najboqe vidi u 
stihovima pesme Nek trag ostane: 
 
Nosi u srcu kud god krene{ 
slike iz snova koji skriva{, 
mnogi bi dali sve svoje blago 
za tu qepotu koju ima{... 
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 Kwigu Dugo ~ekani dani Rajka Xakovi}a je 
zaokru`ena poetska celina. Ona ja nastala kao plod 
dugog, strpqivog rada i pesnikovog stasavawa izvan 
horskog i pomodnog pevawa. Ona je osoben pesni~ki 
glas, pro`et lirskom misaono{}u. Neprestano je u 
tragawu, ~as za lep{om stranom sveta, ~as u prizivawu 
minulih snova, ~as je Pitagorino ogledalo, ~as 
divqawe svetlosti koja nas je stvorila.  
 U svetu tame Xakovi} peva zadivquju}om 
lako}om. Wegov stih je ritmi~na, melodi~na arti-
kulacija zebwe, na jednoj, i uzaludno tragawe u 
samo}i za odgovorom na pitawe koja je svrha puta 
dalekog, na drugoj strani. Nije negovateq i seja~ 
optimizma. Pre bi se reklo da je, u poeziji, Rajko 
Xakovi} skeptik, i to onaj skeptik koji, slave}i 
`ivot, strepi nad wim. Skoro kroz sve pesme 
provejava ose}awe ~ovekove tragike i udesa. Ova 
kwiga je, zapravo, drama koja traje! U svim pesmama 
ume{no je sa~uvano poetsko jezgro, tamni lirski 
sjaj, i misaonost. 
 

Zoran ^UKI] 
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Autori objavqenih priloga u 2014. godini 
 
 

Ru|in~anin Bo{ko  
Jani}ijevi} Vera 
Mirkovi} Milosav Buca 
Mandi} Zoran M. 
Gavrilovi} Manojle 
Berar Vje}eslav 
Jawu{evi} Novica 
Dimitrijevi} Jelena J.  
Ristovi} Jevrosima 
Mati} Medi} Toda 
Ka~arevi} Zoran 
Tan~i} Sa{a Haxi 
Petrovi} Tihomir 
Paji} Tawa 
Komar Ru`ica 
Milanovi} Miroqub 
Lazarevi} Branislav L. 
Dimitrijevi} Dobri 
Marinkovi} Antonije 
]osi} Dobrica 
Maksimovi} Desanka 
Rai~kovi} Stevan 
Mirkovi} Milosav 
Pavlovi} Miodrag 
Vukovi} Vladeta 
Luki} @ivadin 
Albahari David 
Jankovi} Svetlana Velmar 
Verlen Pol 
Prever @ak 
Ahmadulina Bela 
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Kornilov Vladimir 
Stanesku Nikita 
Trifkovi}Risto 
Mandari} Zorica Arsi} 
Moskovqevi} Gradimir J. 
Bre{on Rober 
Mi{o Anri 
Tim~enko Nikolaj 
Sa akademikom dr Radomirom D. Luki}em:  
Moral se ne stvara dekretima  
(razgovor vodio Pavle B. Bubawa) 
Deli} Jovan 
Panti} Mihajlo 
Jovanovi} Dragan Danilov 
Andri} Radomir 
Novakovi} Du{ko 
Negri{orac Ivan 
Nenadi} Dobrilo 
Paji} Milenko 
Nedeqkovi} @ivorad 
Pusloji} Adam 
Anu{i} An|elko 
\ali} Milosav 
Igwatovi} Srba 
Rosi} Tiodor (2) 
Savi}Milisav 
Mini} Dragutin Karlo 
Cvijeti} Mi}o 
Ru|in~anin Bo{ko (3) 
Mihailovi} Miroslav Cera 
Veqkovi} Branislav 
Zaji} Rado{in 
Mihajlovi} Ivko (2) 
]iri} Zoran 
Vuka{inovi} Veroqub (2) 
Egeri} Miroslav 
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Petrovi} Tihomir 
Pavlovi} Tomislav M. 
\idi} Qubi{a 
Ivanov Zahari 
Andasarov Petar 
Bradi} Neboj{a 
Stojnovi} Lazar 
Petrovi} Milo 
Komar Ru`ica 
Marjanovi} Voja (2) 
Bakovi} Blagoje 
Latiwin Valerij 
Savi} Blagoje 
Vujin Dobrivoj 
Risti} Sini{a 
Rizinger Ivan St. 
Petrovi} Ivan 
Trajkovi} Nenad 
Vuka{inovi} Veroqub (2) 
Milo{evi} Milo{ [ika 
Nedi} Marko (2) 
Rosi} Tiodor (2) 
Nenezi} Qubica 
Bareti} Zvonimir 
Zaji} Ivana 
Milenkovi} Milisav 
Ana Stjeqa 
Risti} Branko S. (2) 
\urovi} @arko 
Strikovi} Jovan N. 
Marjanovi} Voja (2) 
Radovi} Dragan 
Mandi} Zoran M. 
Petrovi} Milo{ (4) 
\urovi} @arko 
Maleti} Gordana 
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Majska Vera (2) 
\or|evi} Srba (2) 
Vu~i}evi} Milan (2) 
Lap~evi} Neboj{a (2) 
@ivkovi} Slobodanka 
@arkov Petar 
Martinovi} Mira{ 
Deni} Dragana (3) 
Ru|in~anin Bo{ko (3) 
 
Prva olimpijska oda:  
Hijeronu od Sirakuze Pindar  
 
Ferero Miguel Perez 
Hinhosa Hose Marija 
Mendez Konsepsion 
Kalen Kaunti 
Alberti Rafael 
Alfaro Hose Marija 
Viqa Hose Moreno 
Uidobro Vinsente 
Ma}ado Antonio 
Pospisil Libor Punamka 
Osip Nandeq{tam 
Ju Li  
Cironos Edvardo 
Tai Pio 
Alberti Rafael 
Vlahovi} Gordana (4) 
Lakovi} Aleksandar B. (3) 
Strikovi} Jovan (2) 
Stojadinovi} Dragoqub 
^uki} Zoran 
 
(u zagradi je broj priloga u 2014) 


