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Живорад Недељковић
ПРИМИЦАЊЕ

ТЕХНИКА ПРЕЖИВЉАВАЊА

По Џулијану Барнсу

Никада није било горе време.
То само знам. Лица, сећања 
На њих. Лица мртвих. Хумке.

Мислио сам да ћу владати 
Умом, савладати га. Сећам се 
Сваког бола који ми је нанет, 
И оних које сам чекао, осећао, 
Као да су ту. Колико је само
Живог бола, колико мртвог. 
За сваки знам где је почео, 
Када. Одређени дан, место.

У светлим часовима мој ум је
Одбијао да схвати то што се
Дешава; био сам умањен,
Између неверице и очајања.

Био сопствена играчка 
Дељана од одбаченог пања,
Метафоре моћног корена; 
Свирала од зове којом сам 
Дозивао срце кад би стало
Осетивши да мртви устају
И благо траже моју руку.

међу јавом и мед сном



Стрепело је срце да мртва твар,
Сећање, не присвоји његов сјај. 
Зато сам грчевито стезао руку
У којој је светлела милост. 
Био само њен кад је хтела 
Да провери могу ли сам кроз 
Време тргано поразима живих. 
Сваки би да промени ову нарав 
У лагуму душе где мртви дишу, 
А живи нестају, иду у вреву.

Одолевао сам, очувао слободу 
Да трпим и више него што могу.
Стишани хвалоспев трајању.

Нисам јак, никада нисам ни био, 
А као да јачег нема на свету. 
Овладао сам вештином да авети
Присвојим. Да у пуноћи слутим
Милости; у ишчекивању бола
Који ми неће бити нанет.

Можда хоће: пружам му руке, 
И ум да би ојачао и уместо у моје 
Речи сишао у никада спорије време.

ПРИМИЦАЊЕ

Као да се увек примичем нечему посебном,
Што је од огромне важности, да прилазим 
Нечему изузетном што мења моју мисао.

И у пустоши тешкој као гробни мук
Видим предео са уређеним вртовима, чујем
Жубор воде и клокот вина у сенци маслине.

Из мог покрета никне пејзаж са лабудовима
На тананим површима, израсте топла зима 
Са црквицом у дубини где мештани радосно

Певају тропаре и кондаке, после говоре о деци 
И њиховим писмима из градова обликованих 
У библиотеке и театре, у галерије и музеје.

Увек се примичем нечему посебном што је 
Од огромне важности за мене; кад не бих 
Прилазио нечему тако омамљивом, зашао бих 
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У свој сан, а у њему би све било као што 
Слутим кад му прилазим. И ја не бих умео 
Да крочим из њега и одам се својој поезији

Што у магновењу баца сенку у којој трајем.
И примичем се нечему особитом, као душа, 
У сталном окретању око своје осе, у кружењу

Око нечег наслућеног, неподношљиво светлог.

СИЈАЛИЦЕ

Пробудио сам кишу у обнаженој ноћи.
Будан је ветар, пренуо сам псе, оживео 
Олуке и крошње. Расанио капиларе
И жице кроз које путује крв светлости
Да обасја комешање умиљатих зрнаца.

Узимам пиће, стишавајући пометњу.
А зрнца срљају, зажарена у моћном збиру;
Несношљивом кад немају где, до у мрак
Да осветле тело и изложе сваку честицу 
Уму што би натопљен да буде у незнању.

Само да пада и пева, тескобан, далек
Од светлог очајања; очајни свет ни своју 
Таму не уме да свлада. А зрнца надиру,
Певуше хвалоспев животу, и молитву
Да у изложеној течности нађем сијалицу

УДАРИ

Најдуже сам дрхтао пред тим вратима 
Од тешке грађе створеним, невидљивим 
За друге, и лупао звекиром као издани
Краљ пред дворцем: стижу завереници,
Народ и змајеве изводе из бајки.

Тек каткад би се безгласно одшкринула,
Окачена о дугу, а кроз боје би се лик
Мој указао, осмехнут, и нагло узмицао.
Ни реч никада није превалио, а чујем:

Добро је док тутњи у теби, сред твојих
Гора и мора, док лађе испраћаш и чујеш

међу јавом и мед сном
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Вучје завијање. На овој је страни мук, 
Ости нечастивих витлају, а теразија нема.

Долазим пред врата, захвалан што су
Бар одшкринута била. Никада нисам
Отворио своја; не усудих се да провирим
И назрем је ли то моја мисао о вечној срећи,
Одлучно што удара по трошној грађи.

КОСА

Дижући прашину на друму
Пруженом кроз поља и памћење,
Аутобус стаје да би ушао путник
Спреман да брани част своје земље.
Свикао на влати Оклахоме, младић
Не слути радост у Централ парку, 
Не зна где су паркови Вијетнама.

Химна је и ода Форманов филм.
У учмалом пољу аутобус и даље 
Стаје, младићи и девојке улазе 
Ведри, после опонашају Џегера.
Прелеп је тај призор, живот је леп.

Дубока је вера тежака на пољима
Пиринча где сахрањују своје мртве
Да би дух ушао у зрна и кружио.
Не стајући, намотава се трака.

И у централном парку живот је леп,
Толико да тамошњи режисери не маре
За вођу статиста, стижу тек да невиђен
Сирови материјал дотуре возачу. 

Сред влати ума мотор преде, авет коси.

ШИНЕ

Поспани воз пролази долином,
Следи дуж што је одавно двоји.
Искрсавају лепе куће, чувари 
Квадрата и правоугаоника 
У којима бије отпорно срце, 
Видљива упоришна тачка.

кораци 4-6 / 2017
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Севну домови, и мину, налик
Жељама. Живот ипак упорно
Срља, вапи за новим ватрама.
И не хаје шта ће са њима бити, 
Шта с телом у коме згасну пре
Него нестане међу висовима.

Тај живот што склоњен са шина
Иде између њих; час дугопругаш, 
Час убрза: чим зачује дахтање.
Одасвуд дахћу звери, разнобојне,
Гипких мишића, чељусти кадрих 
Да челик искидају, скрше трајност.

Тело би да и то искуси и буде 
Срж разобручења, да своје шине 
Постави у непроходности; одувек 
Жели у златну маглу, међу врхове. 
Преко сањаних прагова да доспе 
На висораван, јер зна: оставиће

Родну долину, а нестати неће ако
Углачане дужи сежу у наслућено.

међу јавом и мед сном
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Дејан Стојиљковић
OЛУЈНИ БЕДЕМ

Достана застаде на улазу у градску ризницу. Кратко је окле-
вала а онда, уз напор, гурнула дебела врата и ступила унутра.
Њен стриц седео је за столом близу источног прозора, није
ни чуо како је ушла, био је занет записивањем и рачунањем. 

Стајала је тако, чекајући да он оконча посао, није се усу-
ђивала да га прекине. Знала је колико је рачуница важна
господару Ниша; још као детету, урезала јој се слика рођака
како броји новац и марљиво пописује сваки перпер. Чуло се
само шкрипање пера које клизи по хартији, тај сабласни,
усамљени звук пратио је по који метални звекет сребрних или
златних новчића који падају један преко другог, као војници
у боју. Иза, у рачунање занесеног, кефалије висила је икона
светог Николе. Очи свеца биле су упрте негде у даљину, као
да није марио за господара и његове послове и рачунице. 

Господ је Чудотворцу Мирликијском поверио да пази на пу-
тнике и бродоломнике. Среброљупци га, очигледно, нису
много занимали.

У омаленом кандилу од сребра догоревао је последњи жи-
жак тамјана, мирисни дим испуњавао је просторију и мешао
се са воњем плесни и бакра. Мада, Достана је то сасвим
поуздано знала, у ризници њеног стрица нису звецкали
бакрењаци – тај новац „недостојан господства“, како је сам
кефалија често говорио – већ само сребро, злато и по који
бисер. 

Пре три дана смо ухватили једног османског уходу – рече
Ненада не дижући поглед са хартије. – Носио је писмо Али-
паши, великом везиру. У писму га обавештава: „Земља је ова
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средиште свих земаља и сва је један мајдан злата и сребра.“
Морам да признам да је у праву...

Затим устаде, тромо и споро, колико су му гојазно тело и
тесна свита то дозвољавали. Уздахну дубоко, као да га мори
нека тешка брига и погледа је. 

– Знаш како Ромеји називају дворску благајну? – упита.
– Не – одговори она.
– Зову је Кућа краљева. И право да ти кажем... Ја се овде

осећам тако... Као краљ. Јер, ево... ту су краљеви... заједно са
мном. А има и по којег цара. Види...

Ненада захвати са обе шаке у ковчег пун новчића и поче
да их пропушта кроз прсте. Задржа један између палца и
кажипрста, па га показа Достани.

– Сребрни динар Душана Силног. На једној страни он, на
другој Христ. И натпис... и то на латинском: STEFAN IMPERA-
TOR. А види овај... Брсковски динар краља Милутина. А ту је
и наш господар...

Ненада подигну један сребрњак у висину очију.
– Две звезде, ха... CONTE LASARO. Чуо сам чак и да наш вел-

можни господин Вук Бранковић кује свој новац. Али, будимо
поштени... новац није онога чије је име исписано на њему,
већ онога у чијој ризници почива. Зато ја немам управника
благајне, Лазар има протовестијара, али мени није потребан.
Ја умем, дете моје, као што видиш, да сам бринем о својим
новцима. И зато сам те позвао да попричамо.

– О чему?
– Како о чему, Достана? Па о твом миразу.
– Зар о њему не треба да причаш са мојим просцем?
– Ах, убоги Богдан... –  насмеши се кефалија сажаљиво. –

Зар ти он личи на неког са ким ваља повести реч о новцу?
Види, кћери моја... Ја сам на себе узео бригу о теби када су
се твоји родитељи преставили Господу пре много година и
намеран сам да тај задатак доведем до краја како треба.

– Не треба ми мираз.
– Шта?
– Не желим новце... нећу мираз.
– О, па, мираз није за тебе... већ за твог мужа. Тачније, за

његовог оца и стрица, за целу погану породицу Бранковић.
Њима је потребнији него теби. И ја ћу дати... немој да мислиш
да нећу... Ево, даћу му... четири хиљаде перпера.

– То је много.
– Јесте... Ако ме памћење добро служи, а служи ме, Уро-

шу Гласичанину, лекару на двору цара Душана, требало је
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гладна година да то заради. А овом твом слинавцу ће пасти
право са неба. Добро, не баш са неба, него из моје ризнице,
али није да ће се нешто много помучити за те силне новце.

– Зашто то радиш?
Ненада не одговори већ стаде крај прозора и поче да

посматра подграђе. Тако замишљен, он упита Достану:
– Знаш ли причу о краљу Радославу?
– Знам – одговори она. – Био је то први српски владар који

је ковао новац.
– Да... Али видиш, то му није помогло. Знаш ли зашто?
Достана одмахну главом.
– Зато што је био ожењен курвом.
Достана заусти нешто да каже, али се угризе за језик.
– И то не обичном – настави њен стриц беседу – већ грч-

ком. Те... Ромејке... оне су као усуд, као болест, попут губе
или куге. Нема ти спаса. Радослав је, руку на срце, мислио да
ће га на власти одржати његово силно богатство. Зато је делио
новце шаком и капом. Даривао је своје дворјане, подмићивао
капетане и угледнике, три златника господину, један господи-
чићу... и који перпер за неког испод њега. Чак је и Дубровча-
нима дао сумануте повластице. Веровао је да се новцем може
купити све. И био је у праву. Али не можеш купити оно што
већ имаш, зар не? У његовом случају, то су били богомдани
брат и венчана жена. Брат га је збацио са власти и прогнао. А
жена... прича се да када су из Дубровника дошли у Драч... да
се Ана, тако се звала, подала неком Млечанину. И да је по-
бегла за њега. Радослав је отишао том бестиднику и тражио
да му је врати, али овај је потегао мач на њега и кренуо да га
убије. Тако је мучени Радослав опет морао да бежи, овога пу-
та назад одакле је и дошао, у отаџбину из које су га прогнали.
Када је краљ Владислав, његов брат, сазнао да се овај вратио
назад у Рашку, послао је своје људе да га убију. Међутим, у
целу ту причу се умешао архиепископ српски... Њихов стриц,
Сава.

Ненада се одмакну од прозора, па опет приђе отвореном
ковчегу. Извади новчић на чијој једној страни је био укован
лик Архангела Михаила са мачем. Стаде да га разгледа са
занимањем, па узе још који комад.

– Морам да признам да је Сава био врло вешт човек –
рече, не скидајући поглед са кованица које је превртао у
шаци, као белутке. – Јесте био црквењак, али се разумео у
владарске ствари. Знао је да ће Радослава, када се врати у
Рашку, скратити за главу. Зато је одуговлачио са крунисањем
његовог брата. А када је Радослав коначно дошао, његов
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добри стриц га је замонашио. Мислим, зарад власти је оправ-
дано учинити све... Ослепети сина, убити оца, преклати бра-
та, прогнати жену... Али – убити монаха? Божјег човека? То
је већ превише. И то свакако не би лепо изгледало у очима
света. Ето, видиш, у очима света не изгледа лепо ни имати на
двору рођаку која је одавно престарела за удају. Ти сад
имаш... колико?

Ненада подиже поглед са сребрних динара и погледа је.
– Двадесет и пет година?
– Двадесет и шест – одговори Достана, тихо осећајући ка-

ко јој понижење прожима сваки дамар.
– Ето, видиш. Твојим си родитељима била понос. Али –

мени постајеш срамота. Зато, Богдан јесте млађи од тебе, али
време ће га начинити добрим мужем и правим господином.
А ако га не начини време...

Ненада зазвеча новцем који је држао у шаци.
– ... Начиниће га мираз који ћу му дати.
– А шта ће бити са мном? – упита гласом у коме је била

мешавина пркосa и очаја.
– С тобом? Када у недељу прођеш кроз градску капију

заједно са својим мужем, то ће, кћери моја, бити само твоја
брига. Твој муж ће имати новце, а ти се потруди да му будеш
верна као што је Ана била Радославу. Или немој. Твоја ствар.
Видим да ти је запао за око онај крајишки пустахија Топлица.
Можеш побећи са њим, попут краљице Ане. Али тек кад се
удаш. То ће тад бити срамота твог мужа, а не моја. Кад једном
одеш одавде, можеш бити курва... или краљица... или и једно
и друго. Мени је свеједно. 

Достана обори главу, приђе ковчегу са новцем и извади
један сребрни динар на коме је био знак крста.

– Није ли то чудно... – огласи се она.
– Шта? – упита Ненада.
– Белег господњи... на једној таквој ствари какав је новац.

Изнад тог крста, над том у сребро укованом сликом Спаси-
теља и Његове Мати... Разбојници су преклали врат дечаку,
коцкари су узвикивали погрде и боли се ножевима, блуднице
су продавале своје тело, гусари су палили живе људе, владари
су сатирали читаве народе... О концу, зар није због истих
таквих тридесет сребрњака Јуда издао Христа?

– Може и тако да се гледа, моја драга синовице, може. Али
на оваквом новцу изграђени су наша држава, наши закони,
наша војска... Погледај – Ненада показа ка прозору са кога су
се виделе градске зидине. – Овим новцем подигнути су и ови
зидови. Бедем који нас брани од Исмаилћана.
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– Да ли си икад помислио, господару – рече она – колико
су чврсти тај бедем, и та држава, и та војска... ако је таква њи-
хова суштина?

– Нисам – слегну кефалија раменима. – Био сам заузет бро-
јањем пара.

Достана климну главом, па врати новчић у ковчег. 
Ненада посегну за поклопцем и затвори га.
Достана без речи крену ка излазу, па застаде код врата одаје.
– Сећам се речи једног мудрог човека... – прозбори.

Окрену се и погледа у стрица који је стајао између
ковечега и кеса са благом, попут некаквог брадатог дива из
библијских прича.

– Ако желиш да сазнаш шта Господ Бог мисли о новцу,
треба само да погледаш оне којима га је дао.

(Одломак из романа)
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Владислава Војновић
ЗАШТО ДА НЕ

ОГЛЕДАЛО, А И ФИЛИП К. ДИК

Једном, још ти је отац био жив, 
изнела си родитељско покућство у двориште
и прала га, 
враћала у пређашње стање, 
враћала свему боје, 
летњи дан до подне,
само са своје две петокраке,
против Убика.
Треба ли ту и име писца?
Ко зна – зна, 
ко не зна – шта се може. 
Где ти је поверење у читаоца?
Или, боље, зашто ти је иманентни читалац идиот?
Зашто, за име божје, уопште пишеш идиоту?
Зар идиота можеш волети?
Шта? Идиот се воли највише? 
Луда си, говори тише!

Не можеш да поправиш читаоца,
као ни то покућство што ниси могла.
Сећаш се, нешто си морала да бациш.
Да набавиш ново. 
Или да не набавиш. 

И, већ је био сутон, 
летњи дан далеко од поднева.
А ти још у купаћем костиму, 
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и нагнула си се над положено огледало, 
последњи талог.
Под опирачом, изненада, указала си се себи, 
не прави се луда, сећаш се –
потмули крик коже која виси!
А испод, неме, добре кости, 
лош распоред због којег си патила,
док је кожа била нежна,
док јој није падала на памет
земљина тежа.
Све то на позадини тамноплавог летњег неба.
И онда, као црно перо ајкуле 
на мрачном хоризонту мора,
у мртвој тишини, једна црна птица.
Црн одраз прелетео је наводним бескрајем.
И тад је био крај. 
Никад се више ни над кога, 
ма, ни над шта, 
нећеш надносити пре мрака.
Идиоти су искрени: 
ти ниси њихова иманентна жеља,
твоја милосрдна љубав неће помоћи
да им се свидиш,
да ти се свиде,
престани да их подучаваш наивним примером! 
Ни теби самој не иде.

ЛЕТО У ЗАВИЧАЈУ 

Једне вечери у завичају.
сретнем старог пријатеља.
Живот проводи пола пијан, 
пола у душевној болници.
Много ми буде тешко
што не могу да му помогнем.
И страх ме ухвати да сам то могла бити ја.

Једне друге вечери у завичају, 
сретнем другог старог пријатеља.
Живот проводи само у душевној болници.
Повремено изађе, ево овако, на викенд.
Кад га неко изведе, на своју одговорност.
Много ми буде тешко
јер га не изводим. 
Нити ћу.
И ужас ме следи 
јер и то сам могла бити ја.
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Следећих вечери седим у свом дворишту.
Безбедна.
Ја – ја. 
И која сам могла бити и која јесам. 
И зачујем очајнички мјаук сасвим малог мачета, 
које сам била.
Нађем га у дну комшијине баште у парадајзу.
И донесем га из тог мрака.
И отхраним га глумећи мајку. 
Његову, не моју.
То могу. А и умем.

Али не могу да га задржим:
већ имамо своје две мачке, 
за малог немамо места
у кући, колима, просечностима.
Док то, како знам и умем, 
објашњавам четрнаестогодишњој кћерки
и уопште ми није лако, 
стиже глас о томе 
да се њен најбољи пријатељ, 
тамо код куће, у великом граду,
бацио с врха солитера.
У његовом парадајзу, изгледа, 
нико га није нашао. 

Она не верује, 
проверава,
рида. 
Пита, 
љути се, 
тугује, 
плаче,   
тоне у сан, 
у сну уздише. 
Од њеног сна
до моје јаве, 
тридесет и три лета, јесени и зиме
и неколико пролећа. 
И ево где ме разапињу
на тај крст од незнања
где да је чувам, 
кад да је пуштам, 
које да спасавам,
и како да је, занемела и чудом жива,
научим да довољно гласно замјауче;  
како да буде што је неко већ био,
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јер за оно што је могао бити,
сред светског бола,
нико прстом мрднути неће, 
баш као ја за старе пријатеље
из завичаја.

ЗАШТО ДА НЕ 

Пуцкета смедеревац,
брекће крека,
али из отворених ормана и наткасни, 
из завршеног живота мојих родитеља
бије језовита студен.

Храбро завлачим руке унутра
и пешкир по пешкир, па стољњак,
па начете и непотрошене ствари, 
документе, легитимације, амбалажу,
једну по једну фотографију, 
писмо по писмо, рецепт, исечак из новина,
запис о партији таблића
– вадим смрт.
Не гадим се, 
не бојим се,
то је смрт мог оца, 
то је старачки дом моје мајке.

Спремила сам кесе за ђубре,
али их тешко-претешко пуним:
лепо видим да не могу да убијем наду
да ће се вратити!
Да ће живот кренути уназад
ка оном давном тренутку
кад је све кренуло по злу.
А да ћу онда ја бити ту,
овог пута зрела, паметна и јака,
да посаветујем, да подржим,
да уместо њих донесем одлуку,
да запнем као магарац
и одрадим све оно што је тешко
и непријатно.
Ком тренутку?
Титра тренутак на фотографијама, 
титра на новцу избаченом из употребе,
на неуплаћеним лотолистићима,
на преварантским наруџбеницама Младинске књиге
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и рекламним брошурама религијских секти,
на бројевима телефона без имена,
бежи ми из видног поља
мрда у ћошковима,
иритира ми периферни вид,
буди ми бес –
ма, бацићу све!

А онда, премрем од страха:
грешка, грешка, error, 
пулсира на мом терминаторском екрану,
јер, matrix је ово, досећам се!
Није то, бре, све само моје,
није ни само њихово, 
прадедовско је и прабабинско,
а ту ми је и кћи,
њушкаће једном,
што да не види љубавна писма бабе и деде,
пола века писали су једно другом,
али и трећим, петим и двадесет петим особама,
што да не види Дух времена,
што да не види развој лудила,
што да их она не помилује,
што да јој не буду драги
као што су мени бабе и деде,
а мојима нису били.
Што све да не оставим вишој инстанци,
та ја сам тек бедни првостепени тужилац,
онај што једва је стекао звање
и сваки викенд проводи у воћњаку,
далеко од Кожевљеве Феноменологије права,
додуше, релативно близак Кантовим антиномијама ума,
али скроз са друге стране, 
са места где се у рикверц затвара круг
нашег сиромашног атара,
са безброј катастарских потеза
наивних као потези шпахтле
локалног наставника ликовне културе
чија ме слика стреља с регала,
јер моји нису мислили на мене,
да јесу, не би га купили,
тај бофл-регал ’70их,
оставили би бакине витрине и шифоњере,
оставили би бакино самоубиство
да га рехабилитујем 
као саобраћајку на животном путу,
као гест у самоодбрани, 
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као гест их нехата,
ирелевантан, неважан гест
који више ни не треба спомињати.

28. ОКТОБАР
Пре тачно тридесет и пет година 
било је топлије него данас.
Запаљено лишће платана,
смрад мироточивог леша михољског лета.
Улица белих стабала,
кости монументалне и наивне, 
монументално наивне,
диносауруси што као змије мењају свлак.
Мени су змије лепе и не бојим их се.
Мудре и захтевне,
захтевају да се не буде глуп,
да се не буде неконцентрисан,
иначе кажњавају, 
што је, заправо, сасвим ОК.
Јер прави живот –
не знам где сам то покупила,
баш толико упила,
зашто нисам двапут размислила
– почиње ван комфора. 

Гледам тај свој дан  
међу туђим еонима грицкања јабуке, 
увиђања да смо голи, 
да су цареви голи, 
сред порађања у боловима,
змијског пузања на стомаку,
ћути, добро смо и прошле ми жене,
види како је змијама,
ван Еденског врта,
с оне стране принципа задовољства. 
Можда би било боље 
да сам се у петнаестој осврнула, 
да сам се само сетила да се осврнем 
као што се сетила детињаста Лотова жена.
Остала бих тамо као стуб соли
монументална и наивна,
монументално наивна
међу белим стаблима платана, 
уместо што сам отишла,
није шија него врат,
да зрно по зрно 
сву ту со по свету развејавам.
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Лаура Барна
МЕКСИЧКИ КРУГ БРЕСТОВА

– Канадски јавор, али још вам је боља индијска ебановина,
а преко имате и калифорнијски орах.

– Не! Мора бити баш мексички брест.
– Овде ћете га тешко наћи. Редак је.

А тек да сам му рекао да не тражим стабло или гране бре-
ста него корен, и то из посебног рода, једног од пет постоје-
ћих, али како бих му објаснио зашто. И корен и род број
четири: најгушћи и најтамнији, са дистанце кад се гледа,
интензивно се зелени; анализама је потврђено да су томе
разлог излучевине инсеката, али било је тешко поверовати
локалним анализама. Чекао се извештај из Централне биоло-
шке лабораторије у Вашингтону. А да му поменем причу о
подземним демонима, као носиоцима сва четири елемента
који ће гитари ојачати моћ, тек би га то окренуло и у мени би
инстинктивно гледао непријатеља, а у бресту саучесника и
сместа потврдио мистериозне приче о мексичком кругу бре-
стова. Чинило се да је добро познавао постојаност сваког др-
вета. Једина заштита су јој моји прсти, могао бих да му поја-
сним на приснији начин, пуцнем пред његовим носем прстима,
али мислим да не би знао о чему причам, још мање шта хоћу
баш од њега, мирног чувара плантажа црвених наранџи, пре-
далеко и од далеког предграђа Мексико Ситија.

Пустио сам га да оћути добрих пола сата, ионако ми се
нигде није журило, несвестан опасности у коју сам се све
више уплитао. Седео је погнуте главе с боцом текиле у рука-
ма и посматрао своје ножне прсте у кожним сандалама. Били
су зачудо чисти, лепо обликовани; помислих како би њима,
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да су само мало дужи, могао да пребире по гитарским жи-
цама, али ме је остатак његовог здепастог тела враћао у ствар-
ност. Дисао је дубоко и тешко, као храст.

Одједном је подигао поглед, видео сам ведрину у његовим
очима и сâм се у трену разведрих. Очекивао сам да прого-
вори, да започнемо било какав разговор, али он је поново
оборио главу и утонуо у пређашње мисли. Кап текиле од ци-
мања испрскала му је  нокат ножног палца. Брзо ју је обрисао
врхом кажипрста и полизао уквашену јагодицу. Наликовао је
у тих неколико тренутака на бога из митолошких лексикона
којима сам се опседао као гимназијалац, кад сам се први пут
обрео у Америци и сусрео са староседеоцима новог конти-
нента, које сам до тада виђао једино у стриповима и каубој-
ским филмовима. И обавезно навијао за јаче, и мангупе. 

Ако проговорим, упропастићу и најмању могућност да се
одобровољи и поведе ме до брестовика. Још у Палерму слу-
шао сам приче о заштићеном резервату брестовог круга усред
плантаже црвених наранџи, као острво усред океана, што је
и она однекуда знала и пре него што сам јој испричао детаље
са Конгреса градитеља гитара. Мистерија је друштвеним мре-
жама прелетела светом, али се о томе јавно ипак мало гово-
рило. Медији су ћутали или би тек поменули необичну појаву,
углавном у окултним часописима. Влада је негирала свако
помињање мистерије која је водила ка митологизовању и прав-
љењу култа. Ботаничари су се утркивали у логичном тума-
чењу, дајући примат птицама које су посејале семе у прелету,
грешком га испустивши из кљунова, и које се запатило усред
наранџика иако му климатски услови не одговарају. А мешта-
ни су веровали у усуд места и казну богова, и клонили се
плантаже као ђавољег зборишта. Због тога су круг брестова
још гушће окружили новим младицама наранџи, али се нико
није усудио да га посече. Чак и када су градски оци донели
одлуку да се смакне уљез који штети околним стаблима наран-
џи и плодовима даје горак и натруо укус, није било добровоља-
ца који би то урадили, па ни уз позамашну новчану награду. 

– Чуо сам да…
– Не! Тамо не смете! – прекинуо ме је, исколачивши очи.

Биле су потпуно беле као у слепца и нисам више био сигуран
да ли је уопште видео ко стоји пред њим. Деловао је наједном
избезумљено, као опседнут оностраним силама, које су му
још јаче истицале упале образе и преплануле јагодице обра-
сле ретким маљама налик паучини; потегао је дуги гутљај
текиле и нагло поскочио. – Тамо не смете! – прибравши се,
поновио је одлучније и спустио руку на торбицу која му је
висила опасана око рамена и струка. Тек сам је тада приметио
и боље загледао. Из грубог ткања оцртавао се обрис нечег
што ми је заличило на дуги пиштољ. 



међу јавом и мед сном

23

– Нећу урадити ништа што не желите – одговорио сам
скренувши поглед у страну, на непрегледно поље расцветалих
наранџи. – Тражим дрво за гитару. Сам их правим. Сам на
њима свирам. Из њих извлачим тон који ми значи. Дрво ми
је важно, савезник..., разумете? Уосталом, обећао сам једној
жени да ћу је одсвирати. То сигурно разумете? –  покушао
сам мекше. Морао сам даље опрезније с речима, по оштрини
погледа схватих да ме пажљиво слуша, прелиставајући и
између редова не би ли набасао на прећуткивање. А прећутао
сам и зелено и корен и род број четири.

Погледао је с неверицом у моје прсте, насмешио се изне-
нада и с олакшањем, и било је јасно да је некога угледао преко
мојих леђа. Окренух се и на неколико корака спазих наби-
јеног мушкарца, латинског типа. Лице му је било изразито сјај-
но, нешто наглашеније жућкасто него код осталих доморо-
даца. Бркови су одавали строгост која је пратила и поглед.

– Инспектор Гарсијадо – изговорио је чувар плантаже.
Инспектор је кратко климнуо главом и сео на чуварево место.
– Чујем да се интересујете за нашу атракцију? – упитао је

на лошем енглеском, подозриво ме одмеривши.
– Тражим корен мексичког бреста, за гитару, само то, кажу

да је овоме у кругу корење зелено – рекао сам настојећи да
не покажем узбуђење.

– Разлози су вам различити, измислите их у ходу, или лету,
пошто овамо углавном долећете, и свако има добро покриће
за лаж – изговорио је надмено, свестан своје моћи, и испру-
жио руку у правцу чувара плантаже. Разумевши га, овај му
тутну у шаку боцу с текилом.

– Не разумем вас, господине инспекторе.
– Трговац инсектима? – упитао је и помно ми се загледао

у лице. Леви брк му заигра као струна и тај детаљ ми ули дозу
страха због очигледног неспоразума.

– Сад тек не разумем ништа – искрено одговорих.
– Живе само у тим брестовима, ретка, веровало се чак – изу-

мрла ендемска врста. Од њихових слина је корење и зелено.
И то чак знате, веома сте упућени… – наставио је и не саслу-
шавши ме.

– Јежим се инсеката, не подносим их, имам страх од њи-
ховог мигољења, летења, убода, угриза… разумете ли?

– Разумем само оно што видим, а видим вас испред себе,
и колико ми се чини: обојица смо надомак брестовог круга –
рекао је подругљиво, махнуо неодређено руком иза себе и
отпио дуги гутљај текиле као да отпија воду. Чувар је гледао
у страну, очигледно не желећи да учествује у разговору. – И,
шта ћемо сад? – упитао је инспектор након краће паузе. Леви



брк му је и даље неконтролисано поигравао као да није био
његов.

– Водите ме у затвор! – покушао сам шалом да га омекшам,
али по изразу његовог лица схватих да сам само погоршао
ствар. До малопре титрав брк, нагло се примирио и ужлебио
у дубоку бору с краја усне. 

– А како сте знали да сам овде? Нисам се никоме јављао.
Чувар – проговорио је мутиран фалсет, али се томе нисам
чудио, већ навикао да се отрже из мене кад сам се томе најма-
ње надао. Овога пута ипак у прави час и с правим питањем,
помислих.

– Није ни потребно – дочекао је повишеног гласа, малко
се исправио и потом вратио на наслоњачу. Било је очигледно
да губи стрпљење, премда је покушавао да глуми равнодуш-
ност. Чувар се померио корак-два уназад, али није скидао
поглед са инспектора, чекајући његова наређења. – Изгледа
да ћемо заиста морати да вас приведемо у станицу“, изгово-
рио је хладно, нагло устао, добацио боцу чувару и запутио се
према ландроверу. Угледах високог маркантног белца на су-
возачевом седишту и његов савршени профил учинио ми се
познатим. Двојица жандарма, након инспекторовог замаха
главом, изађоше из џипа паркираног иза расклиматане бара-
ке, и запутише се ка нама.

Чувар плантаже је и даље стајао укопан с празном боцом
текиле у млитаво опуштеним рукама. У очима сам му видео
невољу која се подизала као ураган који је претио да и мене
усиса. Уз ковитлац прашине, ландровер је великом брзином
завијугао шљунковитим друмом. Наједном ми је синуло да је
човек на сувозачевом месту нико други до Странац, и би ми
однекуда лакше.

Да нису имали војне капе и калашњикове о раменима, ни
по чему се не би рекло да су жандарми. Смркнути као непо-
года, пришли су прво чувару, нешто су се кратко домунђавали
на локалном шпанском који нисам разумео, онда ми је онај
виши и отреситији зграбио десни ручни зглоб и преко њега
набацио лисице; други крај је причврстио за свој леви зглоб.
Нисам стигао да проговорим, већ ме је крвнички вукао ка отворе-
ном камионету. У пролазу сам ухватио чуварев немоћан поглед.

Наједном схватих о чему је инспектор увијено говорио
када је помињао потрагу за инсектима. Обузе ме паника.
Мексички затвори су били осиње гнездо из којег се није
излазило без уједа с трајним ожиљцима, често и фаталним.
А није ми се чамило окружен граничним случајевима, умо-
болницима и сецикесама, који осим луде главе нису имали
шта да изгубе.
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Уместо бусена траве и дивљег шибља, подножја стабала
седам брестова била су обавијена змијоликим корењем, које
се на неким местима издизало до паса. Деловали су као фо-
силни остаци неког изумрлог монструма чије име је и исто-
рија заборавила. Храпава кора је на неколико места била згу-
љена, јасно се по боји и нијансама видело – оштром алатком,
и намерно. Одједном ми је прича са седам дасака деловала
као бајка у коју ни деца нису могла поверовати, али су ипак
допуштала да их обузме пријатност због фантазмагорије и
динамике какву живот одбацује као уљуљкавање у досаду.
Настала је на ендемском Острву, завршиће се у ендемском
Кругу, и та коинциденција ме донекле умиривала. 

Прстен и новац који сам припремио за чувара држао сам
у џепу, умотане у станиол. Слушао сам фино шушкање танког
папира, кад год бих се померио, и настојао да га гужвањем
ућуткам, водећи притом рачуна да прстен не пробије смоту-
љак. Требало је да се нађемо на улазу у плантажу, код напу-
штених барака, покривених лименим плочама и неким тру-
лим крпарама. Дошао сам раније да бих испитао терен, ни-
мало се не осећајући као дрвокрадица. Слаба светлост са
бандере на улазу у плантажу тек је незнатно осветљавала
околиш, очигледно некада радницима с плантаже насељених
уџерица. Да не бих привлачио пажњу с кабастом скаламе-
ријом, чувар ми је обећао алат, тестеру, ножеве и ужад којима
ћемо привезати одсечено корење и извући га без трагова. 

– Због круга брестова, нико више не жели да живи у бара-
кама, празне су, можете их користити кад вам устреба. Али,
то вам нисам рекао – поверљиво је понудио.

Дотакох прстен. Јагодицом кажипрста превукох преко
црног оникса. Сместа ме је жигнуло лево колено, и ја нагло
чучнух, заузех положај који је донекле смиривао бол.

(Из романа Дрво за гитару)
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Биљана Дојчиновић
А САДА, ОВО ВИНО

БЕРБА 2007.

Пријатни мириси веју, заљубљено пролеће
Ли Баи

Преко ноћи букне 
Зелена завеса 
Између мене и зграде преко пута.
Целу дугу хладну суморну сиву тамну 
зиму
Гледасмо се
Приказе и латице на окислој црној грани
Збогом сад
У зеленој завеси лишћа
Зелено замажем прозоре
Непрозирно
Осим за 
дивље руже
Које ми узбуђено куцкају по стаклу
Преврнуте хаљине балске. 

*
Кад боље размислим 
Од њих је све и почело.
Хватачи снова на Кнез Михаиловој
и 
звуци с Анда насред Златибора. 
У мусавом ресторану
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осетиш како ти крила расту
широко над бескрајем разређеног ваздуха
разређеног духа
пливаш, плуташ 
час плава, час зелена 
пространства
час ваздуха, час воде. 
Одатле нема више слетања ни спуштања. 
Враћам се кући
да опашем кецељу
ја, добра жена. 
Пуцају огледала
из пећнице суче ватра.
Голим рукама размичем зидове
разбијам лед 
о бесмислене речи очева.
На огромне очи прозора 
окачила сам мајчино тело
свилени слап сестринства 
топли премаз неуништиве љубави.

*

Та је година била изузетна
ниједан летњи дан 
испод 40
сунца толико
да су људи лудели и умирали
ваљали се ноћу по асфалту
давили беспомоћне 
и сами
беспомоћни
пред пролазношћу
света 
нарочито љубави. 
Дошла сам из дугог пролећа
са звездама у очима
и рекао си ми 
да се не бринем
неће дуго трајати. 
Да ли је то требало да значи
да неће ни болети?
Твоја прљава мајица 
скинута са усахлих груди
рамена повијена напред
на мом чистом, заљубљеном лицу. 
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Врисак не чује нико.
А ја кажем 
сутра свирају Стоунси 
Желим да живим 
покрићу модрице блузом од газе
и ћутаћу. 
Та година је била изузетна
Вратих се 
не под тим полуделим сунцем 
него тамо, иза Зида 
својој кући.
Све сам препознала 
као да плутам по мајчином телу 
иако је то било први пут
А није, знам. 
Решила сам да преживим. 
Била је то ужасна година 
дисали смо само ноћу 
по месечини
за дана 
у ватри сам се калила.
А сада
ово вино.

*
На пешачком прелазу
Мој отац 
Сад већ три месеца мртав 
Надире ка мени. 
Ослања се левом на
Неког мени непознатог мушкарца
(стече ли сина из снова?)
а десном на штап. 
Тапа, тапа, тап.
Надире. 
Тај качкет 
Та кошуља каро 
Наочаре те су. 
Погурен од година 
Лебдеће лагане те 
Крхке, крте кости. 
Надире, надире 
Тапа, тапа, тап. 
Па, ипак 
На средини зебре видим 
Да, ето, није. 



ГРАДОВИ

ОРИЈЕНТАЦИЈА

У сваком граду 
Видиш најпре велики трг и храм. 
Катедралу, на пример. 
Ту је негде и знаменити 
Што вредност целом месту даје 
/сендвич с погледом на црног, огромног Шилера, 
Са Светском банком за леђима, 
Рубенс и слични у пролазу, 
а најдраже ми је место у ком
главу пошпанченог Гр(е)ка
врелу од сунца
могу да дотакнем/. 
У градовима постоје и пријатељи, 
Понекад те баш они позову. 
Има и љубави ту и тамо, 
Стечених на брзину или
Оних ради којих тамо и доспеваш.

Али, 
Ако немаш онај час 
У ком ћутиш, 
Обавезно сама, 
Пребираш и премешташ улице у себи
Док не потонеш 
Без страха и без циља... 
На сликама из тих градова
Скоро да ме нема
(Понекад, 
Испод жутог кишобрана
У рано јутро, 
Микеланђеловој Марији у походе).
Нема ме, 
Јер, 
Тамо сам, још увек. 

НОЋ

Не тако давно 
Ту се завршавао Град. 
Утврда Оријента. 
Где река реско реже.
Сада град тоне у сан 29
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Кад заћуте трамваји. 
Тихо откуцава срце модема 
У соби
Повезује нас са светом, 
Неуморно упумпава речи, речи... 
Иза зидина оних
Повремено кричи савана, 
Непрежална џунгла режи, 
Непознате планине плачу... 
Људи
Међу сужњима спију... 
Ослобођени 
заборава, 
речи, 
себе самих, 
на граници дана, доба, света, свега...
Потом певају петли и крећу трамваји.   

ПОВРАТАК

Полако, издалека почиње паковање.
Именујем утиске.
Све чешће размишљам о дому. 
Примећујем прашину попадалу свуда. 
Крећем се по унапред утврђеној мапи,
Грабим последње. 
Дозивају ме чак и безгласне мисли пријатеља. 
Ако ветар задува, 
Удара силином метафоре. 
Уредно одлажем садашњост. 
Пуштам завршне центрифуге, 
Бацам истрошено. 
Папуче последње одлажем у отпад. 
Ускоро, једино место ком припадам 
Биће аеродром у одређени сат. 
Када се вратим, 
Ходаћу споро, 
свечано скоро. 
Тежина је на мени, 
Нешто је заувек остало иза. 
А најбоље тек долази. 
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Mилан Мицић
ЗИМА У ИРИГУ

У зиму 1768−1769, када су монаси манастира Велика Ре-
мета на Фрушкој Гори данима певали на вејавици, у Слепач-
кој академији у Иригу проносиле су се гласине да је свет
непотпун, да ветрови нису више на свом месту и да људи
крећу да сањају мале снове којима уређују сопствено каш-
њење за временом које све брже пролази.

Слепи гуслари, окупљени са свих страна на зимовнику у
крчмама фрушкогорске варошице, у својим колективним сно-
виђењима, која су се јављала обично у задњем месецу зимо-
вања, уочили су присуство само једних врата на великим
устима друма, док се линија тог пута губила у магли снови-
ђења, а његов крај се није ни слутио. Тако су гуслари, који су
живели у вечном мраку, у којем су само прапотопске корњаче
палиле ватре, одсецали пред капијом времена поље будуће
стварности што су им просвећени људи те епохе силно заме-
рали тражећи од њих да сновиђењима граде само прошлост
а да будућности оставе уређен след нада које не смеју у но-
ћима на висини да прозукну и покваре укус. Ово слепачко
сновиђење из зиме 1768−1769. у Иригу изазвало је бројне по-
лемике у српским просветитељским круговима у Трсту, Бу-
диму и Темишвару који су, пак, трагали, за тајном тзв. „леко-
витог света“, у којем нада није била обична спрдња на киши
већ ново, млађе време и просута јарка боја на шареном зем-
љопису Васељене.

Нормално, као и многих зима раније, слепи гуслари при-
стигли из крајева од Задра до Свете Горе, том колективном,
општем сновиђењу додавали су своја лична сновиђења, као
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главном јелу када се зачини додају, а та сновиђења су забо-
рављана или су опстајала – већ, у зависности од случаја до
случаја и од потреба људи и времена. Некада би се дешавало
да се она изненада појаве из мрака заборава и кроз пукотине
на времену доспеју до људи који би их онда са неверицом по-
нављали и ширили око себе слично учинку кијања. Тако су
та мала сновиђења, обично долутала из неког забаченог краја
Српства са неким слепим гусларом, постајала ако не вечна
истина – онда бар опна од истине или бар њен привидни сјај.

Та зима 1768−1769. у Иригу, у Слепачкој академији, оби-
ловала је многим таквим слутњама од којих је већина брзо
заборављена. Већина тих сазнања пренула је неког од тих сле-
пих гуслара из сна који је код њих бивао у бојама, обично
плав или зелен. Ти плави или зелени снови садржавали су,
понекад, у себи и та мала сновиђења која су можда била бес-
потребно сећање, али ако би била запамћена, постајала би
чудан додатак људима у времену којем би они објашњавали
себи посве необјашњиве ствари попут свршености света, си-
гурности тишине или оног трика са непамћењем којим су се
епохе ослобађале талога бесмисленог памћења тзв. „ниским
заокретом у васиони.“

Тако је Старац Марко из Равних Котара у Далмацији, за
кога се мислило да један унутрашњи поглед употребљава
чешће од других, из свог хода преко ћутања у Ириг донео сно-
виђење о јату риба, које је побегло из мора и са светлошћу у
крљуштима прелетело пут између Задра и Сент Андреје
личећи на небу на рој искричавих звездица што пате да би се
тај исти рој сручио у Дунав и нестао узводно попут упредене
светлосне слузи која се губи у лавиринтима мрака.

Старац Мојсије из манастира Тавне у Босни једне фебру-
арске ноћи 1769. године, која је иначе била саздана од невид-
љивих честица метеорита, у крчми „Златни грозд“ у Иригу
избацио је из сна сновиђење и оштро га забио у смисао ноћи.
Старац Мојсије видео је у сну множину људи привезаних за
небо како нестају иза памучног облака баш изнад кровова
фрушкогорске варошице. У свом плавом сну Старац Мојсије
наставио је да трага за сличним лицима, али сви људи које је
у сну сретао били су привезани алком за земљу и док су хо-
дали вукли су комад земље са собом.

Слепи гуслар Вукашин из Бањана у Херцеговини у низ
иришких сновиђења те зиме, иначе пуне плодних снова, унео
је свој сан о људима који су на једној ливади непрекидно пу-
товали сами око себе додајући један тежак бели камен једно
другоме. У сну Старца Вукашина тај камен никада није до-
такао земљу, већ је у вечности и времену остао као камен у ру-
ци или камен у ваздуху.
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Слепи гуслари те зиме 1768−1769. године, живећи у ириш-
ким крчмама, одсањали су своје плаве или зелене снове. И
онда када je требалo да крену и изађу на друмове, баш седам
месечина уочи Ђурђевдана, међу њима се појавио непознат
и никада до тада од стране гусларских пратилаца виђен гус-
лар. Био је то висок и плав човек обучен у европско одело са
периком која је била пуна знања попут зрелог шипка. За раз-
лику од других гуслара, овај гуслар није био слеп и имао је
само педесет суза у очима. 

Иза ове иришке зиме 1768−1769. пала је нека ситна киша
времена. Мисли су се у људима сударале, свет је мислио да
има већу корист од десне него од леве руке, со у позоришним
представама у северним и западним варошима збуњивала је
глумце. Тајанствени Европејац који се појавио оног иришког
пролећа 1769. године, баш седам месечина уочи Ђурђевдана
и ту у Иригу провео седам дана и ноћи никада се више није
обрео у Слепачкој академији. Последњег дана, пре одласка
гуслара на друмове, а баш на Ђурђевдан 1769. године изне-
нада је нестао са хрпом списа у торби и укусом сна на пе-
рици; сви су га у Иригу кратко време помињали као човека
са дугим именом и онда га заборавили као што се заборавља
старо семе или право лице или гротеска зида који у сну пада
на мокру земљу.

Јарослав Пјатигорски било је име чудесног иришког не-
знанца. Име као име могло је бити изломљена мисао, глупост
дугог предаха, време у чвору или шифра васионе − или пак
можда ништа од тога, тек забачена свакидашњица у обичном
кратком старењу.

Јарослав је био седмо колено српских гуслара које је попут
слободе у камену излетело из простора у којем је живео тај
народ осетљив на ћутање, а непокоран сам себи. Четири ко-
лена гуслара певала су старе српске песме из неког мутног
правремена, песме запамћене у кратеру пролазности препуне
замршених порука и скривених решења. Следећа три колена
гуслара, укључујући и самог Јарослава, узела су одмор од
предачког језика, два пута годишње у зиму и јесен бријала
обрве и половину лица и гуслала српске песме на јужнопољ-
ском дијалекту, све узалуд тражећи у песмама оно место где
лептир пије сузу. Пошто то место у породици Пјатигорски у
два колена није било пронађено, свршени филозоф-гуслар
краковског Јагелонског универзитета Јарослав Пјатигорски у
зиму 1768−1769.  пошао је на југ где га је звала она његова
последња и најстидљивија влас, све у потрази за неким уск-
ладиштеним памћењем у којем би он песник-филозоф Пјати-
горски поново пронашао оно болно певање предака и место
где станује змија или облак.
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Преци Јарослава Пјатигорског четири пута су помињани
у списима учених мудраца Јагелонског универзитета у XVII
столећу. Та помињања била су узгредна и скоро неприметна
као кад жедан човек са бистрог извора пије воду или гладан
ставља хлеб уста и нису имала никаква посебна значења
попут моћног стицања тишине, мотива зрна баченог у земљу
или бекства у алхемију сна. Била су безначајна за краковске
умове XVII века, али су цртала пут камена баченог у олују,
његову светлост и траг. Јарослав Пјатигорски цео живот имао
је у себи неку радозналу кишу и оне зиме када је пошао на
југ Хабсбуршке монархије пратио га је путем неки радознали
мрак који му је личио на дан у великом сјају или можда на
рам времена за прекасно.

Јарослав Пјатигорски пронашао је фрушкогорску варо-
шицу вођен причама на двору темишварског владике Вићен-
тија Јовановића-Видака који је сматрао да зима може и
одустати ако је човек довољно разборит. Стари темишварски
епископ није се зачудио елегантном и плавом пољском гус-
лару који је закуцао на врата његовог двора. Стари епископ
препознао је у непознатом човеку оно предање сачувано у
најстаријим породицама Баната о последњем банатском гус-
лару који је после гушења Банатског устанка крајем XVI сто-
лећа отишао негде на север вођен јатима дивљих гусака. То
су биле оне године када се Банатом ширио миомирис спаље-
них моштију Светог Саве и кад сунце није могло далеко на
небу да зађе. Вићентије Јовановић-Видак зато је примио
тајанственог Пољака на конак онако као што се свој прима,
знајући добро да он још увек у себи има ону врсту лица коју
не може да види у огледалу нити у бистрим потоцима који се
враћају у себе.

Драме пољског писца Јарослава Пјатигорског писана по
балканским, српским митовима до половине XIX столећа збу-
њивале су глумце у путујућим позориштима, а онда су пре-
стале да се играју. Свака од његових драма није била при-
сутна у времену; његове драме имале су  неке необјашњиве
чворове и нису се могле лако играти, као да ниједна од њих
није била рођена нити је расла испод перике. У свакој од ње-
гових драма владала је незаобилазна ноћ; време у њима било
је изломљено и испуштено кроз ситне парчиће вечности. 

Глумци нису волели да играју његове текстове, јер су их
нагло заборављали на представама и тек би их неко у забитим
селима Саксоније, Мазовије или Помераније подсетио на то
шта треба да кажу, и то реченицама које су личиле на дуго и
мучно зидање времена.
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Милорад Пејић
ГДЈЕ МРЗНЕ ВОСАК НА СВИЈЕЋИ

ПЧЕЛАР

Име ми је Аристај, Грк сам и умрле 
су ми кошнице. Сједим усред њихових 
опалих ореола као међу минијатурним 
камп-кућама којима је торнадо 
потргао антене. Трешњин бехар, 
божија перут, сњежи и затрпава лèта. 

Вјерујем у празновјерје по којем 
нестаће човјечанства кад ишчезне 
на свијету савршена архитектура саћа. 
Камп-кућице крваре растопљен восак 
откад пчеле су ми умрле. Ишло им је 
на живце људско дисање, превршило је 
мјеру! Изашле су са исуканим жаокама 
и извршиле колективни харакири. 

Зовем се Грк Аристај, рођен сам под 
пасјом звијездом и могу без људи. 
Тужно је без пчела!

ВАЈАР

Сад је почело љето. Оне ријетке свјетиљчице
преко канала то је твоја љубав. Не узмогох
сакупити их у грозд, гријао сам руке на њиховим
раштрканим одбљесцима у води: праведан додир.
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Двије неостварене жеље довољне су да испуне
живот. Друга је настала над хладноћом глине која
једино изнутра има онај страсан и једноставан
облик какав никада нисам постигао: мушки лик 
са залеђеним очима лудака, ону тишину што, кад се 
зарију прсти, бриди у њему попут претрнулог лима.

Сада почиње љето и врло стар сам у души. Ако
прође још неки дан изађем и склапам баштенске
столице, језиво сретан.

БАЦАЧ НОЖЕВА

Све је слабији занос, у болест радоснију бих:
крилцима вечерњих инсеката попрскана таваница,
окус лијекова у пољупцу... Од сталног вјежбања
рука почиње да памти облике и удаљеност предмета,
мала, непомична дисања. Угледа своју мету
тек пошто одскочи ивер остављајући за собом бијело 
у јеловини.

За нама године бесанице и лудила, твоје кошуље
наслоњене на зид: прислањајући цијев на чело
очекује ли играч руског рулета пуцањ ил мисли
на празно лежиште које ће само шкљоцнути?
У болест радоснију ћу кад узмогнем издржати 
тренутак у којем, док још смишљам што блажу ријеч
за њу, док још нисам ни заустио, пренута из своје
одсутности дижеш опоглед: А куда ћемо?

ПУТ

Искрао сам се из завичаја у пртљажнику (на начин
недужног Вита Kорлеонеа) носећи собом једино
матерњи језик, попут морнара на пусто острвље
избаченог што влада само непотребном вјештином:
чудесним знањем о конопцима. Требаш живјети
уназад да би схватио, да би гледао очима које
гледају ужас право као кад се у иглу конац увлачи:
тежина маслачка у минским пољима, дјечија касица
низ степенице...

Спавају главе на полицама, преду сумњичаве мисли,
на изненадни скок клупчају упитнике. Али постоје
одговори. Има и одговора за којима се посеже као
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у кутију за алат. Унапријед мораш патити да би стигао
довде, носећи врео у џепу кључ од куће – кључ
од згаришта. Угусто шиљци надгробних биљега
у кромпириштима. 

Прво се учиш тишини, а потом да разликујеш цвокотање
цријепа од каса сјекире. Да добро, на разумљивим
примјерима, разазнајеш примицање ништавила и безнађа.
Замисли рецимо овдје да сви телефони утрен оглуве
или одједном да полуде редови вожње, такву страхоту.
Или пожели за се оно чему сâм тежим: колиба у дубоким
шумама, врата и кревет. Гдје мрзне восак на свијећи
и гдје те ни писма очева не могу пронаћи.

Ноћним купеом према Бодену, септембра 1992.

ОТАЦ

Протекли су мјесеци као гусјенице и слике које
сам, да не ишчезну, толико себи препричавао
изгубиле су звук. Куће које сам до дна знао
као да су пале по води, зуби саксија у прозору.
Чиме живиш? С каквим слутњама сједнеш предвече
у пчелињак, међу кошнице што се гасе? 

С твојим мислима зађем понекад кораком
мјесечара у љетње улице, непознат од капије
до капије ко залутало писмо од сандучета
до сандучета. Поред Х.М.Хермансон осјетим
пуцкетање лака по закључаним зидовима,
породичне фотографије замагљене прашином.
Готово да је са њих, као из туристичких водича,
сасвим нестало имања финске браће, скоро да они
сами у својој властитој биографији трговаца концем
и краљева билијара недостају.

То ћемо постати: освијетљен филм. Већ те тешко
замишљам и само ако однекуд на градско
гробље набасам осјетим твоје присуство међу
живим камењем. Све друго записујем да не 
ишчезне: твоје дане у моме дјетињству. Оно што се
не може из завичаја понијети, што се на кућном
прагу раздужује, као хотелски кључ.

Хапаранда, јуна 1994.
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АЉАСКАГРОФ1

Оног дана кад сам, тражећи уточиште, стигао 
игром случаја у твоју земљу био си и сâм већ 
деценијама далеко од завичаја ти Västergötland. 
Прекасно бјеше за потрагу: давно су отпали 
викиншки рогови са надстрешница брвнара у којима 
си све избивао, а посљедњи који су те видјели,
готово истовремено на различитим меридијанима,
такође су преселили. Брзо рђају кости тако да мало 
знамо о тијелу а камоли о души што можда и сад 
злато испире и луња тундрама Аљаске. Непредвидиви
су путеви.

У оно доба кад сам био упуштен у твоју државу 
већ је прокишњавало љето и цвокотао парадајз 
у стакленицима. Али никаквог трага неимаштини, 
ни једног разлога за одлазак не нађох у твоме 
животопису. Твоју чежњу за родним крајем 
разумијем стога више као повремену потребу
за укисељеном рибом и духаном за жвакање 
док у обећаној земљи пребиреш своје грумење. 
У својој обећаној земљи слушам ноћу шум мора 
из сувенир-шкољке прокријумчарене из завичаја. 
Таласи ваљају каменчиће као олупине порушених 
градова моје домовине. Неупоредиве су патње.

NEW YORK

Бескућници Новог Града живе под земљом. 
У забрањеним лабиринтима угашеног метроа 
нашли су кров над главом. Бик Фердинанд,
добар човјек из државе Тексас, тридесет година 
није видио свјетло дана али је у мраку густом 
ко катран открио мир и тишину. На стропу
централне станице насликао је крошњу храста,
џиновске гране разилазе се у слијепе тунеле.

У окупирани град излази једино ноћу, у вријеме 
полицијског сата кад југо с мора покоси смрад 
мокраће и бензина. Док пребире по контејнерима 
Фердинанд крајичком ока одмјерава однос снага, 
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предност која се непрестано смањује али са којом 
се још увијек непогрешиво враћа кући, бјежећи 
од милосрдја градских власти. Свакога јутра 
пакује наново сву своју имовину и са савијеним 
мадрацем на леђима, као с пужевом кућицом, 
њуши зрак. 

ВИШЕ ОД ДЕСЕТ ГОДИНА…

Више од десет година истим се радњама бавимо, 
свако на свом дворишту, а да ни ријечи нисам 
размијенио с комшијом. Први пут сам му чуо глас 
када је сазнао да је смртан: канцер дебелог цријева, 
прогресивни.

„Мада ти изгледа да живим без разлога имам, пријатељу, 
много планова откад смрт своју носим за пасом. 
Откако мрак може пасти сваког трена ствари једноставно 
видим у другом свјетлу. Ничему више не прилазим из
користи 
тако да и фазан и птица имају смисла. Чак се и гробу 
властитом примичем без задњих намјера, с радозналошћу 
телета што прилази и њуши месареве ножеве прије клања.“

ФАРАОН

Кад су ме, тиранина, спустили у саркофаг
и кад је шкљоцнуо камени блок као кључ
у брави сви су у себи одахнули. Подигле
су се влати траве као кад послије кише стресу 
терет капљица на вјетру. Остало је још само 
да догоре кандила. И да се одрубе главе 
зидарима и тако укине сјећање на лабиринте 
који воде до мене. 

Ипак не почивам у миру, дух у боци. 
Они којима је остало сјећање на зидаре 
прогањају ме ко ружан сан. Крампају 
око мене даноноћно с кољена на кољено,
копају ми мозак. Од њихових пијука 
не чујем жубор пијеска: цвркут ситних птица 
у пољу. Снови тирани! Али кад-тад отвориће 
се двери. Фркнуће чеп из флаше шампањца. 
Добродошли у мој гроб! 

39
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Каја Панчић Миленковић
ОКРЕЧЕНИ ЗИДОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

Ја сам огласна табла
на којој свако може да окачи
поглед испод ока, смех иза леђа
или омчу изнад врата
као комад исписане хартије.
И отићи потом 
као неко ко је обавио посао
па може даље, 
изнова, или никад више.

Иако је увелико време
Фејсбук профила 
и Твитер налога
и свако на свом зиду
може окачити 
свој осмех или подсмех,
ноћно шкргутање зубима
дубоко уроњено у јастук,
или свој живот
дотеран, леп и нашминкан
као девојка за удају 
или момак за женидбу −
сви би себе 
или део себе окачили
и са унутрашње стране
огласне табле.
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Да одложе читање, 
бар док не окренем
нову страницу тренутка
и подигнем зид
за нову огласну таблу.

УМЕСТО ТЕБЕ

Ја сам сада Ти.
Све твоје је и моје.

Зато што Ти
никада нећеш бити ја,
ја ћу кад год пожелим
бити Ти.

Покрићу своје лице
твојим лицем.
Сакрићу своје
испод твога лица.

Ја сада живим 
свој живот твојим животом.
Ти не живиш
ни свој ни мој живот.

ЖИВА МРТВА

Ниси мртва
а нема те међу живима.

Још те нису сахранили
а свуда су твоје хумке.

И сви те заборављају..
Само те се покојни отац и мајка сећају.

УВЕК НОВЕ РУЖЕ

Понекад се по ко зна који пут занесем
у ходању по јајима
и поверујем у доброту
као мува пауку или кокошка лисици.
Изађем на Сунце да ме види целу, 41
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понесем и мајчину душу у очима,
очево ћутање у устима
и све почне да цвета.
И дрво и камен промене боју,
река заборави
да може постати лед између обала
или пара у врелој посуди.
Све док ме и ваздух не угризе
невидљивим зубима
а ветар баци на дно 
својих прљавих ружа
као последњ лист.

ИЗНОШЕНА ОДЕЋА

Ја сам јавна тајна
од прве до последње речи.

Кућа у којој су сва врата
отворена,
сви прозори
без завеса.

У мени
нико не може залутати 
ни потонути,

И отићи може свако
из мене без мене
као тело из изношене одеће.

Оставиће само
свој мирис
као белину у снегу.

ПУЦАЊ У ЛЕЂА

Ако не знаш да лажеш
научи да ћутиш.

Твоје речи
нису лисичје стопе
ни позлаћене удице.
У њима истина не црвени,
лаж се не кити медаљама.
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Ако не заћутиш
утопиће те лаж у чаши воде,
истина ће ти пуцати у леђа.

ОКРЕЧЕНИ ЗИДОВИ

Већ смо 
зли господари најбољима
покорне слуге најгорих.

Не треба нам
ни троножац, ни трозубац
ни реп, ни рогови.

Више не разликујемо
крв од мутне воде,
ни лице од окреченог зида.

OЧИЈУКАЊА

Глава у торби
није Лазарева ни Карађорђева
и не светли слепим гусларима
ни далеким потомцима.

У њој је
само голи живот,
масни брк, имало слатког на прстима,
или три рајска за једног живота.

Када једном уђе у торбу
глава више не излази
из ње
и нико је не види,
осим друге главе
у торби.

43

међу јавом и мед сном





45

МАЈЕВИЧКИ КЊИЖЕВНИ КРУГ

Миодраг Лукић
АЈДУК

Стеван није желио да оде из села. Најмање је желио да иде
у Швајцарску јер је сањао своје снове, а не снове наших ро-
дитеља. Они су, мајка и отац, жељели да створе услове за жи-
вот, то јест да направе кућу у доњем дијелу села поред глав-
ног пута и да отворе кафану или нешто друго, није важно шта,
само да се не баве пољопривредом кад се врате из печалбе, а
Стеван, као ни ја, није желио да напушта наш засеок са ми-
нијатурним језером и пећином у коју се улази право из тог
језера, за коју знамо само ми, то јест знали су сви наши преци,
нарочито они који су се бавили забрањеним пословима. 

Одвели су га једног јануарског јутра, сјећам се да сам једва
био устао, јер ме је тресла грозница пошто сам претходног
дана, санкајући се низ бријег, упао у језеро. Танка ледена кора
је пукла па сам у пуној брзини, заједно са санкама, потонуо
у ледену мутнозелену воду. Извадио ме је  баш он, Стеван, и
није открио родитељима да сам урадио баш оно што је било
забрањено, а забрањено је било све у вези с језером, па и ку-
пање у љетњим мјесецима јер се није знало колико је језеро
дубоко, а уз његов постанак испредало се неколико легенди,
све крвавијих једна од друге.

Никола, кога су одвели двије године раније, тада га је храб-
рио и тјешио, пошто се очигледно радовао што више неће би-
ти сам са родитељима који су радили по дванаест, а некад и
по шеснаест сати дневно. Испратио сам их погледом кроз за-
магљен и до пола залеђен и леденим шарама прекривен прозор,

еx Atlantida
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поново легавши поред пећи у којој је пуцкетала ватра. Бака
је крајем мараме обрисала сузе и гласно уздахнула. Њен уздах
је говорио више од хиљаду ријечи, али ја сам тада био премлад
да је разумијем, као што сам био премлад да схватим зашто
је недалеко од наше куће, између језера и врха планине, от-
прилике на пола пута, срушена црква, када сви тврде да ни у
једном рату наше село нису освојили непријатељи, ни Турци
ни Нијемци. Као што нисам могао да разумијем зашто моја
бака не воли моју мајку и зашто родитељи по сваку цијену одво-
де моју браћу са собом у свијет.

Знао сам да ми је остало пет година дјетињства прије него
што и мене одведу. Желио сам да се године удесетоструче или
да се нешто деси, нешто велико што ће спријечити да ме по-
веду са собом и натјерати да ми врате Николу и Стевана кући,
не би ли се дјетињство наставило тамо гдје је престало када
су њих одвели.

Те године сам први пут заронио у језеро и изронио у пе-
ћини па умало да умрем од страха у непрозирној тами из које
је допирао фијук неког удаљеног вјетра и жубор потока који
се уливао испод земље у језеро, и који је био тајна напајања
језера водом. За остатак свијета језеро је добијало воду из ду-
бине земље, негдје на средини, па се вјеровало да је језеро
бесконачно дубоко и да не треба ни покушавати доћи до дна.
Свеједно се вјеровало да је на средини језера отвор кроз који
је потонула црква, јер је некакав млади објесни хајдук био
намјерио да ожени рођену сестру па је Свети Илија громом
уништио цркву и потопио је у језеро.

Ушао сам у пећину без Стевана и без способности да у мра-
ку напипам мјесто на које смо претходног љета оставили ба-
теријску лампу, шибице, свијеће и конопац који смо користи-
ли за истраживање рукаваца пећине која се ширила, како ду-
боко у бријег, тако на горе и на доле испод нивоа језера.

Вјеровали смо да је у неком од тих ходника сакривено бла-
го далеког претка, хајдука Николе  од кога почињу све поро-
дичне приче, и прије кога као да није било ничега. Односно,
прије њега је била куга која је поморила све становнике пла-
нине и преживио је само он, сам на цијелој планини, непри-
косновени господар шума и кланаца. Такав је остао и када је
турски бег населио на падинама планине своје кметове, си-
ротињу избјеглу из гладне Херцеговине. Пра-прадјед Никола
никад није постао један од њих, иако је оженио кћерку једног
досељеника. Породично предање говори да никад није ни си-
јао ни жњео, већ је одлазио негдје преко читавог љета и вра-
ћао се средином јесени са товарима злата. Није тешко закљу-
чити чиме се бавио и зашто нам је породични надимак био
Ајдук. Касније, доласком Аустријанаца, аустријски чиновник,
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куфераш, није имао ни воље ни снаге да се пење до врха пла-
нине када је пописивао становништво, него је неког у долини
питао ко живи горе и добио одговор: „Ајдук“. Тако нам је на-
димак постао презиме, иако нас остали становници планине
још увијек називају Николићима.

Први пут сам у пећини без осјећаја сигурности, који сам
увијек имао поред старијег брата, изгубио оријентацију, и ни-
како нисам успио да пронађем скровиште у које смо сакрили
потрепштине за истраживање пећине. Једва сам успио да по-
ново зароним и вратим се на површину језера, то јест на
трском и рогозом обраслу обалу на којој ме чекала бака. Прве
и последње батине које сам добио од ње.

Лако сам баки опростио батине, иако ме је тукла толико
да је њен брат, ћопави Сретен, бивши легионар, пустолов,
разбојник и сеоска пијаница, морао да ме одбрани, јер се,
како је послије причао, уплашио да ме не убије колико је
бијесна била. Од тога дана сам у њему добио учитеља, учи-
теља који би можда био одличан мајстор борилачких вјеш-
тина. Био је изванредан приповједач и говорио је, мени се
чинило све стране језике, док је, у ствари, говорио добро фран-
цуски, а служио се њемачким  и енглеским. Ујак Сретко, како
смо га сви звали, иако је био ујак нашем оцу, а не нама, вратио
се из свијета када се родио Никола. Причало се да је донио
шарени картонски кофер увезан канапом, сламнати шешир и
једино што је наизглед вриједно – црни штап са сребрном
дршком у облику змијске главе. О томе гдје је био и шта је
радио више од двадесет година, од како је на граници са Ита-
лијом одбацио пушку и прешао на италијанску територију,
није много причао, иако је признао да је био у француској ле-
гији странаца и још понегдје. Првих пар година послије по-
вратка морао је редовно да се јавља у станицу милиције, али
су ваљда, видјевши да се пропио и да је безопасан, престали
да воде рачуна о њему.

Волио је мене и моју браћу, иако се чинило да не воли моју
баку, своју двије деценије старију сестру, ваљда зато што се
није удала, то јест отишла са мужем, већ је у кућу довела по-
томка бјелогардејца, нашег дједа Сергеја, којег су у селу умје-
сто Сергеј звали Сергија. Довођењем мужа у кућу препо-
ловила је насљедство које би припало само ујаку Сретку,
такав је био обичај раније, па се овај, ваљда, због тога наљу-
тио и из војске побјегао у Италију. Како је прадјед дозволио
да бака Николија доведе мужа – може се објаснити лако и на
једини могући начин: ујак Сретко се родио касно, да ли прије
или послије удаје бабе Николије – више ми није јасно, али
знам да је понио име Сретен због мртворођене дјеце, рођене
између бабе и њега.

ex Atlantida
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Ујак Сретко је од нас тројице, чини се, највише волио Сте-
вана. Између љепотана Николе и мене, размаженог деришта,
изабрао је стаменог и ћутљивог Стевана и још му за свог жи-
вота превео код суда кућу, земљу и шуму, под условом да га
Стеван сахрани како приличи човјеку и да на сахрани буду
барем три свештеника. Бака је вртјела главом када је то чула
и тихо промрмљала: „Колико си згријешио, мало ти је да ти
на сахрану дођу тридесет три владике, а не три свештеника“.

Никад није пристала да ми каже шта је то ујко Сретко то-
лико погријешио, али је било јасно да га не воли, да је љута
на њега и да му нешто страшно није опростила и његово
завјештање имовине Стевану је прокоментарисала једном не-
завршеном реченицом: „Боље да ниси...“        

МИОДРАГ ЛУКИЋ (1965, Брусница, општина Лопаре) пише прозу и драм-
ске текстове. Аутор романа: Луди вјетар, Студио Европа, Рањени вук, Суд-
бине, Хијене, Рањени вук II, Фока, Месо. Драме: Банкарка или лаж наша
насушна, Круна краљице љепоте, Печат језика. Објављује за чачанску Ле-
генду. Живи у Швајцарској и у Лопарама.

Анђелко Ц. Јеремић
УЗЕ НАШЕГ ДОБА

Душа ми лебди на врх копља
горка ко пелин, ко отров јетка.
Слутим, једна сам сламка снопља
везана узама новог поретка.

Душа једина самосвјесна
спознаја што је копљима боду
колико њихова уза је тијесна
да уоквири моју слободу.

Правила лажна. Перфидне мјере.
Лукави мамци ропском животу
да одрицањем личне вјере
греш добровољно на Голготу

гдје ће ти свијест, с четири чавла,
распети на знак пирамида
ко некад Христа, Петра, Павла...
без сажаљења, кајања, стида
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да би над труплом обездушеним 
отпировали паклени стисак
сатанским опитом избрушеним
величајући шестар и висак.

Лебди ми душа на врх копља,
дигнути барјак за слободу.
Слутим, једна сам сламка снопља
што брине за спас своме роду.

КРОЗ ФРАНЦУСКУ 1987.

Русо је одласком у гроб
однио и доба златно.
Осим „Друштвеног уговора“
овдје је све приватно.

С Волтером земља је скрила,
изгледа, и мудрост нације.
И Жан Пол Сартр је мртав
а живи дижу демонстрације.

Још само музеје краси
умјетност Реноара,
свуда су протеста гласи,
а нигдје Елијара.

Иго, Превер, Бодлер,
одавно су у наручју тла.
Још само звонари 
живе окићени цвијећем зла.

ЕНИГМА САРКОФАГА

У царству своје слободе у друштву теби милом
Плови огледалом воде, до сунца замахни крилом.

Свијет освоји летом... покори васељену.
На твоме путу светом слика ће пронаћи сјену.

На земљи којом бауља пиле без ореола и трага
Муње су изњедриле енигму саркофага.

У којем сахрањена почива суштина Битка:
У току твога времена добит је клица губитка.

ex Atlantida
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КАД НАРОД БУДЕ ПИТАО

Кад стигне правда на чин лажне вјере.
Убогих маса кад васкрсне свијест.
Црн образ тада ко ће да вам спере
И оборену да подигне кријест?
Кад правда падне на чин лажне вјере.

И гладно биће за се буде знало
Па крену маса изнурене кости
Да бране своја оглодана ребра...
Ко ће вас ваше спасити гадости?
Да ли ће бити злата или сребра
Да вашу похоту умањи бар мало?

И гладна маса кад са правдом ступи
Гријехе ваше шта ће да искупи,
Трбуха ваших да оправда сало?
Кад гладно биће освијести се мало?

Кад цикне мука стиснута у пести
И правда дође своје да затражи?
Преварен народ када се освијести
Чим ћете своје оправдати лажи?
Гладних цријева кад зајече трубе
(знак за убоге да покажу зубе)
Кад глад јуришне команде огласи
Гадости ваших ко ће да вас спаси?

Ко ће вас спасењем тада да причести
Кад цикне мука стиснута у пести?
Колико ће вас уздигнута чела 
Да збрише правду бранећи злодјела?

АНЂЕЛКО Ц. ЈЕРЕМИЋ (1959, Јабланица, општина Лопаре) пише поезију
и прозу. Дипломирао на Одсјеку за филозофију и социологију Филозофског
факултета у Сарајеву (1984). Пјесничке књиге: Вапај прашине (2000) и
Душа на распећу (2006). Књига прозе: Кома – лет изнад суноврата (2016).
Живи и ствара у Лопарама.



Милан Николић
ПОУЧНА ПЈЕСМА 

Треба прећутати опојна ласкања
И псовке достојанствено претворити у шапат
Обећати нова лица маскама
Тишином и билом зауставити сат
Треба прећутати опојна ласкања

Руке ка небу окренути треба
Сасијећи репове подлих неистина
Изгладњелим псима дати кору хљеба
Отворити прозоре да изађе тмина
Руке ка небу окренути треба

На грешне усне молитве пришити
Повјерити каткад стадо убогима
Силне и горде моћи лишити
Претрести џепове лажним просјацима
На грешне усне молитве пришити

Мачеве у корицама затупити треба
Излишна су сјечива гдје су ријечи јетке
Пеленама отрти сузе свих погреба
У потомцима извајати претке
Мачеве у корицама затупити треба

БРЕЗЕ

Негде у нама брезе се беле
Непосеченим витким стасом
Спутавајући ветрове смеле
Који нас њишу над ужасом

И радују се сунцу штедром
Неутабани сметови рима
Док заклоњени столетним кедром
Трагови душе копне у њима

А у римама дрхти јасика
Одзвања срца тешки наковањ
И спи у магли самогласника
Пролеће древних људских страхова
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Негде у нама беле се брезе
Стасом витким непосеченим
И дотрајале пуцају резе
На вратима давно затвореним.

МИЛАН НИКОЛИЋ (1976, Тузла), рано дјетињство провео у Прибоју, на
Мајевици, гдје је завршио основну школу. Пише поезију. Пјесничка књига
Писма из несанице. Дипломирао на Педагошком факултету. Живи у мјесту
Дијелови код Бијељине.  

Данијела Којић
ПУТЕВИ

Путем којим су до сада пролазили обични људи,
путем којим су пролазили аутобуси пуни ђака
а ја им усхићено махала у нади да ће ме повести са собом,
путем на којем сам сваког дана дочекивала оца
да се, носећи слаткише, врати кући послије напорног 

радног дана,
тим путем сада пролази нека колона непозната.

Аутомобили чудних облика,
а испред и иза њих као чувари
иду велики зелени камиони.
Бука се шири кроз долину као некаква болест
и као да од брда нема гдје да побјегне
остаје на путу одјекујући још дуго иза колоне.

Сви становници нашег малог мјеста
збуњено испратише ову, до сада, невиђену параду.
Мама нешто неразумљиво рече себи у браду.
Била је забринута и мало уплашена,
можда ме је зато тако чврсто за руку држала
и није пуштала док колона није прилично измакла 
да се од ње видјела само застава.

Ту заставу сам први пут тада примијетила,
чинило се као да ужива на прољетном повјетарцу
и да сва ова бука, збуњеност и страх њу не дотичу.
Други пут сам ту заставу видјела на очевој униформи,
Овај пут ми није изгледала тако безбрижно,
овај пут као да је говорила нешто неразумљиво и озбиљно.
И сваки сљедећи пут кад бих је видјела
говорила би другу причу која ми се није свидјела.
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Почела је од тога да морамо напустити своју кућу.
А ја сам почела да бјежим од очеве униформе
и те зле заставе мислећи да је она крива за све.
Мислила сам да је она крива што мама кришом плаче,
што су сви забринути,
што више не живимо у својој кући.

Она је била крива што више не могу да пратим ђаке у школу,
сада сам мало порасла можда би ме повели са собом.
Она је крива што оца не могу чекати на путу
да ми донесе слаткише;
она је крива што тако дуго нисам видјела оца
па не мора ми ништа доносити
нека барем једном дође да ми исприча бајку пред спавање.

Она је крива што више не вјерујем у бајке.
А у бајке се мора вјеровати,
оне кажу да добро увијек побјеђује зло.

Али ту заставу ништа није побиједило
она је наставила да одводи оца на ратиште;
због ње је мајка плакала све гласније и више;
због ње ја више не волим школске аутобусе;
због ње више не волим путеве.

ДАНИЈЕЛА КОЈИЋ (1986, Тузла) пише поезију и прозу. Дипломирала на
Одсјеку за енглески језик и књижевност Филозофског факултета у Тузли.
Књига поезије Почетак краја (2016). Живи у Прибоју, на Мајевици.         

Александар Симић
ГРИМАСЕ У ГРЧУ

ex Atlantida



АЛЕКСАНДАР СИМИЋ (1982, Тузла) живи и ради у Лопарама. Пише пое-
зију и прозу. Књига пјесама: Најлепши дани.

Приредио Слободан Јовић
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Илхам Мансур 
ЈА, ОНА, ТИ

1.
Чим је објављен прекид ватре, стишала се топовска паљба.

Ноћ се преокренула у таму коју је населио опрез. Људи су по-
чели да излазе из својих склоништа. Лејал се провукла између
суседа окупљених по степеницама зграде у којој је живела и
вратила у стан. Било је релативно рано, па је покушала мало
да чита пре него што ће се препустити сну. Желела је да се
увери да ће прекид ватре потрајати. Села је за писаћи сто и
узела књигу. Чита а не разуме сасвим шта чита. Узалудно је
понављала реченице, јер ум јој је и даље био под притиском
страха који је проживела тог послеподнева. Ипак, била је
упорна у читању, можда је то удаљи од стварности. Можда ће
је редови пренети у амбијент без рата и страдања која доноси.

2.
На другом крају престонице Сихам је чинила исто што и

Лејал. Изашла је из склоништа, отишла у стан и ушла у своју
собу. Међутим, није спавала, ум јој је био заокупљен записи-
вањем свега и свачега, јер била је потиштена и разочарана, а
није имала снаге да то истрпи. Шта да ради? Да ли да буде
малодушна и ућути? Не! Одлучност да не ћути на неправду
вратила ју је у прошлост која ју је и довела до овог где је сада.
Заборавила је шта је хтела да му напише и упитала се „Како
је почела моја прича са њом? Да ли је заиста почела? Имала
сам осам година када ме је узела за руку и доживела то чудно
осећање које руши цео свет око мене. Тада сам се сетила и

меридијани и паралеле



додира мајчине руке на леђима. Мајка седи на уобичајеном
месту испред телевизора у салону наше куће, а ја на поду,
близу ње. Глава ми је на њеном колену, она завлачи руку иза
крагне моје кошуље и тада започиње чешкање које би ме по-
каткад успавало, мада је то најчешће практиковала да ради у
мом кревету.

Када ме је учитељица узела за руку, открила сам да личи
на моју мајку и тада бих се претварала у честицу која кружи
у њеној орбити. Чим уђе у разред, излазим из духовне равно-
теже, утапам се у њу, посматрам њено лице а не чујем шта го-
вори, а кад зазвони звоно за одмор, скачем са свог места и по-
трчим према њој, полако јој се примичем све док моје тело не
додирне њено. Пружам јој руку, она је узима и излазимо на
игралиште и чујем је како ми каже: ‘Хајде душо, играј се’. У
почетку то чиним, остављам је и одлазим другарицама покуша-
вајући да се играм, али стално гледам у њу и радујем се када
приметим да ме посматра и осмехује се. Њени осмеси ме бод-
ре да јој се вратим, глади ме по лицу, привија уз себе, док чуд-
ни осећаји уносе немир који струји кроз моје тело. Њена слика
се преплиће са мајчином чија рука клизи преко мојих леђа. “

Када је Сихам прешла у виши разред, поче да се одваја од
својих другарица и одбацује своју женственост, тако да по-
чеше да јој се подсмевају како је мушкобања. А када је први
пут добила менструацију, био је то за њу горак, жалостан дан.
Мајка је покушала да јој сузбије страх објаснивши да је сада
постала жена и да је то природна појава која се дешава свим
девојкама. Мада је разумела речи своје мајке, Сихам је и даље
одбијала ову реалност. Дани менструације су се претворили
у период болести и снажног бола, све док није прошла прва
година и навика учинила своје, па је оно што је раније одба-
цивала, сада постала неумитност. То је исказала одбојношћу
према женској одећи. Стално је носила панталоне и кошуљу
и осећала се пријатно само у мушкој одећи. Мајка је због тога
патила, желела је да јој кћер буде елегентна, лепа и жен-
ствена, али је доживела разочарање. На крају се помирила са
тим, сматрајући да ствар и није толико важна, посебно јер је
мода ишла у правцу унисекс одеће. Прихватила је чињенично
стање, а да није знала, или се правила да не зна, шта се догађа
у глави њене кћери.

Ово се продужило до краја школске године. Сихам је била
вредан и успешан ђак у свом разреду, и поред безбедносне
ситуације због које је школа на дуже време била затворена,
али не и за стално. Тако је Сихам завршила основну и прешла
у средњу школу. Тамо је положила прву годину и прешла у раз-
ред где ће добити званичну диплому која ће јој омогућити да
се упише на факултет и да студира. Тада се мајка узнемирила
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због ситуације у којој се кћерка налазила и поче да размишља
о могућем решењу које ће јој помоћи да нормално и у миру
настави школовање. Решење је нашла тако што је одлучила
да је пошаље у Париз да заврши последњу годину средње
школе. Веровала је да ће се за годину дана рат у Либану сми-
рити или ће се пронаћи неко решење које ће вратити земљу у
стање какво је пре било. То је одлучила и настојала је свим
силама да обезбеди кћерки стипендију. Када је у томе успела,
ставила је Сихам пред свршен чин: „Путоваћеш и ја ћу у по-
четку бити са тобом да би ти помогла око смештаја, боравка
и свега што је потребно. Ти ћеш затим остати, а ја ћу се вра-
тити.“ Тако се и десило, заједно су отпутовале, мајка је обез-
бедила кћерки собу близу стана неког рођака који је живео у
Паризу и затим се вратила у Либан. Сихам је кренула на на-
ставу и њен живот је донекле постао организован.

3.
Сихам је париски живот започела страствено. Била је ин-

телигентна девојка и није се плашила. Смело се бацила у све
непознато да би схватила његове тајне. Заслепљена овим ча-
робним градом, одлучила је да открије све његове знамени-
тости и светове. Јер, у Паризу има много знаменитости и све-
това, а оно што одређује улаз у нови свет је човекова склоност
која га вуче да уђе кроз отворена врата пред собом. А у овом
чаробном граду врата су широко раскриљена за остварење
свих склоности и жеља.

Сихам је кренула у школу и почела да се зближава са дру-
гарицама из разреда. И као што се често дешава у односима
међу људима, постоји особа или више њих према којима смо
природно наклоњенији, можда због међусобне сличности. То
се десило и са Сихам. Спријатељила се са другарицом Фран-
цускињом и почела је све време проводити са њом. Била је
то наизглед невина веза: заједно уче, једу, заједно посећују
музеје, одлазе у биоскоп или позориште – и све то није иза-
зивало сумњу било кога. Али где су проводиле време далеко
од очију познаника? То нико није знао, осим Сихам и Клер.
Клер, тако се звала њена нова другарица, беше девојка са
француског села која је дошла у Париз на школовање и жи-
вела у соби код неких рођака. Када је упознала Сихам и са-
знала да живи сама у посебној гарсоњери, поче да се нервира
што станује код рођака, па је с времена на време коначила код
Сихам. Тако су училе и јеле заједно.... И све је то била при-
родна ствар између две девојке истих склоности и жеља.
Стално су биле пред очима других, осим током ноћи када су
излазиле на вечерње седељке и више их познаници нису ви-
ђали. 57
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Овај однос је настављен до пролећа и зато се Сихам није
јављала породици. Мајка је чезнула за кћерком и зато је од-
лучила да је посети и упозна се са њеном ситуацијом у ту-
ђини. Почела је да се припрема за пут и контактирала је кћер-
ку да је о томе обавести. Када је чула за мајчину намеру, Си-
хаму су спопала помешана осећања. С једне стране радовала
се мајчином доласку, јер ју је веома поштовала – али је исто-
времено била непријатно погођена вешћу, што јој је на инди-
ректан начин и ставила до знања. Мајка је запазила то незадо-
вољство, али је устрајала у одлуци да дође у Париз, не обази-
рући се на кћеркину зловољу и збуњеност. Своје незадовољ-
ство Сихам је исказала уверавајући мајку да тренутак за
долазак није згодан јер се приближавају испити у школи.
Мајчин одговор је био да је баш подобно доба за долазак јер
ће тако ослободити кћерку бриге око припреме хране, чиш-
ћења стана и других обавеза и на тај начин јој омогућити да
се посвети искључиво учењу. Сихам је пристала, јер на крају
крајева мајчина је увек последња.

Обавестила је Клер о мајчином доласку. Претресле су си-
туацију са свих страна и растужиле се јер ће за извесно време
бити раздвојене. Зато су одлучиле да заједно проведу ноћ код
Сихаме уочи мајчиног доласка и организују опроштајну про-
славу. Такође су се договориле о начину виђања током бо-
равка Сихамине мајке и како да касније надокнаде време које
ће провести раздвојене. Сихам више није могла да живи без
Клер чија је слика испунила целу подсвест, као што је и њена
слика стално била у мислима Францускње Клер. Узајамну
љубав није помутила околност да су биле истог пола.

Ноћ уочи доласка Сихамине мајке донеле су пиће, храну
и цигарете и селе заједно чинећи све што им је причињавало
радост и испуњавало узајамне жудње. Наставиле су до јутра
у истом заносу, свака опчињена оном другом коју обожава.
Када су приметно изнемогле, савладао их је снажан дремеж,
па су обе урониле у дубок сан који је трајао све до поднева.
Када се пробудила Сихам је била узнемирена јер се ближио
час доласка авиона. Чим се и Клер пробудила, брже-боље по-
спремише собу колико су могле а затим се разиђоше: Клер –
у своју собу, а Сихам – на аеродром, да дочека мајку. Пре по-
ласка на аеродром Сихам је пожелела да на брзину попије ка-
фу, како би се разбудила и живнула и пред мајком се појавила
пријатног изгледа. Па и ако се укаже умор на њеном лицу, ми-
слила је, и мајка је упита од чега је то, њен одговор биће спре-
ман и очекиван: у питању је изнуреност од учења за испит.

Топао сусрет и дуго грљење на аеродрому Орли. Разговор
се наставио у колима која су их превозила у Париз. Сихам се
распитивала о породици и ситуацији у земљи, док се мајка
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интересовала за школу, живот у Паризу и њеном материјал-
ном и емотивном стању. Време је пролазило у разговору а да
нису осетиле да су стигле пред улаз куће где живи њена кћер-
ка. Попеле су се уз степенице и Сихам је отворила врата гар-
соњере. Мајка је ушла прва и упутила се ка столици у углу,
клонуло села и рекла:

– Хвала Богу... Ево, стигох!
Тек што је изустила ове речи, када јој поглед неочекивано

паде на слику девојке на Сиханином писаћем столу. Одмах
се натмурила, ни сама не знајући зашто, и без размишљања
упитала:

– Ко је ово?
Сиханин одговор беше хладан и тих:
– То је Клер, моја другарица.
Мајка је затим прешла погледом преко зидова испуњеним

сликама нагих и полунагих жена. У трену јој се у глави по-
вратила слика Сихане у пубертету и њене  мушкобањасте осо-
бине. Узнемирила се због тога, али је убрзо уклонила ове
мисли из главе јер није желела да кћерка примети – а можда не-
знање облажава суровост стварности. Зато је занемарила ствар
и вратила се Сихами питајући је за здравље. Сихам је била
оштроумна и слутила шта мајка осећа, па је прешла у кујну.

– Донећу ти хладан сок.
Наставиле су да разговарају, мада се нису виделе, што је

Сихами дало прилику да избегне тешка питања. Мајка није
желела да прихвати стварност, док је Сихам осећала да је
мајци све јасно. Ипак, разум јој је говорио да мајка не жели
да прихвати истину и ту је нашла простор за маневар и бег
од мајчине радозналости.

Ситуацију је нарушило звоно телефона. Сихам је похитала
да дигне слушалицу, а добро је знала да је то Клер. Одгово-
рила је:

– Хвала... Она је добро... Не... Знаш да не могу... Чујемо
се сутра. – и спустила је слушалицу.

Мајка се укључила и рекла:
– Она је заиста дрска...
Није довршила пошто је Сихам упала:
– То је Клер, жели да се увери да си добро стигла и ...
– И жели да се сретнете, – прекиде је мајка – као да се

ништа није догодило. Баш је безосећајна, зна да си са мном и
опет се уплиће.

– Не, ствар не стоји тако, у сваком случају срећна сам због
твог доласка и нема потребе за секирацијом.
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Сихам се приближила мајци, загрлила ју је, пољубила и усме-
рила тему разговора на причу о успеху у школи, професори-
ма, о Паризу и... Расположење се поправило и мајка је сада
гледала кћерку онакву какву је желела да буде. Почела је да
јој даје савете и упозорава на значај успеха и усавршавања.
Ту ноћ су провеле у пријатном расположењу што је природно
када се мајка и кћерка сусретну после раздвојености које је
трајало неколико месеци.

Када је изјутра Сихам отишла у школу, мајка се упутила
ка Клериној слици. Пажљиво ју је гледала проучавајући црте
њеног лица. У тренутку, пред њом се указала слика Сихамине
учитељице из основне школе, али је одмах одагнала уклонила
из главе везу између те две слике, питајући се зашто кћерка
држи слику те девојке на писаћем столу. По њеном убеђењу,
девојке Сихаминог годишта треба да држе слике младића. И
зашто све ове голишаве жене на зиду? „Ох Боже, да ли је ис-
тина оно што наслућујем?“ Вриснула је високим гласом и на-
ставила ћутећи: „Ако су моје слутње веродостојне, то је заи-
ста застрашујућа ствар. Да ли да јој отворено кажем шта мис-
лим, или да ћутим и правим се луда? Али, ако пређем преко
тога – значи да је пуштам да иде ка пакленом понору. Да ли
ћу је пустити да преда мном страда, а ја ћутим? Не, отворено
ћу јој речи и директно питати. Она ће ми отворене душе рећи
шта се десило. Ако се моје сумње покажу тачним, покушаћу
да разумно решим ствар. Прихватићу чињеницу хладно и на-
стојаћу да јој објасним како је оно кроз шта пролази природна
етапа која ће после прећи у мудрост, у дозвољено стање. На
ствари треба позитивно гледати и тај прелаз ће се десити сна-
гом воље. Објаснићу јој и помоћи јој да се осети јаком и схва-
ти да је способна да одлучује о свом животу како жели...“. Ма-
ло је застала, а затим је наставила: „Међутим, ако је суочим
са својим слутњама, а она ми објасни да грешим, тада ће ме
сигурно исмевати и сматрати ме сексуалним занесењаком и
настраном особом... Можда је стрпљење боље... Прво ћу пажљи-
во посматрати, па ако ствар то буде захтевала – реаговаћу.“

У школи је Клер избегавала Сихам желећи да јој стави до
знања да је незадовољна ситуацијом. Сихам је са своје стране
настојала да јој објасни како све ово неће трајати довека и да
је мајка овде само у краткотрајној посети, после чега ће се
њихов живот вратити у стање какво је некад било. 

– Зар се толико плашиш мајке?! – викнула је Клер. – Па
она је стварно нека чудна жена из чијег утицаја се не можеш
ишчупати, а то никако не могу поднети... И...

– Дозволи да ти објасним. Осећам исто што и ти, не могу
да се раздвојим од тебе, али дај ми мало времена како бих
убедила мајку у нужност наших сусрета.
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– Ако јој то без одлагања не објасниш, ја ћу те засвагда
оставити.

Тим речима желела је да изврши притисак на Сихам, јер
добро је знала колико је ова везана за њу.

– Дај ми само два дана и ствари ће бити како ти желиш.
– Само два дана, иначе бићу пред два избора: или ћу ба-

нути у гароњеру и у присуству твоје мајке изнети на видело
оно што покушаваш да сакријеш, или ћу те заувек напустити
и наћи особу снажнију од тебе. 

– Не жури, молим те, средићу ствари. Не бој се, и ја имам
потребу за тобом, ти то знаш, заиста те волим и више него
што мислиш.

Клер се приближила и пољубила је у уста. Њена љутња се
стишала и договориле су се да Сихам брзо реши проблем, с
тим да се не виђају још неко кратко време.

ИЛХАМ МАНСУР je рођена у Балбеку (Либан). Дипломирала је психоло-
гију на Факултету за књижевност у Либану, а на Сорбони је одбранила док-
торат – Концепт слободе у савременој политичкој мисли. Шеф је катедре
за филозофију Либанског универзитета. Написала више романа фемини-
стичке оријентације: Кад сам била мушкарац, Ко је међу њима он?, Ја, она,
ти, Друга страна, Уз дужно поштовање Књиге постања, Отишао је ро-
дитељ, остала је моја мајка.

Избор, превод и белешка
Мирослав Б. Митровић
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Михаил Ломоносов
СТИХОВИ

ЈУТАРЊЕ РАЗМИШЉАЊЕ О БОЖИЈОЈ ВЕЛИЧИНИ

Већ је прекрасно светило
Прострло бљесак по земљи свој
И Божја дела открило:
Мој дух, у радости немој;
Док дивећи се светлим зракама,
Замишља Господара над Господарима!

Када би смртнику тако високо
Било дато да се вине,
Да се ка сунцу наше око
Управи и погледа из близине,
Тада би гледали са свих страна
Светлост пламеног Океана.

Тамо се вали успињу огњени
И никад не налазе обалу,
Тамо вихори круже пламени,
Борећи се кроз векова силу;
Тамо се стене као вода пене
И кише лију ватрене.

Сија огромна громада
Као искра једна једина.
И као да је пресветла лампада
Тобом, Боже, зажежена
За наше житејске дане
Што нам Ти творит даде!
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Од мрачне ноћи ослободише се
Поља, брегови, море и шума,
И погледу нашем открише се
Чуда што Ти их здума.
Тамо свака узвикује плот:
„Велики Зажигатељ наш, Господ!“

Светлости дневна што сину
Тек површине се тиче,
А Твој поглед гледа у нутрину,
И тек у бескрају се стиче.
Од светлости очију твојих
Радост се излива твари свих.

Творче! На покритог мене тамом
Пусти премудрости луче,
Шта год је Теби угодно
да грешног ме творит науче,
И да на твоју гледајући твар
Славим тебе, бесмртни Царе.
1743.

ХИМНА БРАДИ
(одломак)

(...)
Ко није лепа тела
Нит разума зрела,
Ил у беди рођен,
чином ненаграђен, –
Имаће све што му треба,
И разума и хлеба,
Само да пусти браду,
Ма, све ће да му даду!

Брадо бајна, брадо сјајна,
Брадо моја величајна!
Ах, што бар ти ниси вечна,
Попут Бога беспочетна.

О украсе златни,
О украсе знатни,
Мати си ти благостања,
Имања и сваког знања,
О, корену велом делу,
Свакој лажи добром велу,
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Чиме да те ја прославим,
Како да ти добром вратим?

Брадо бајна, брадо сјајна...

Чешљаћу те, уплешћу те,
Расплешћу те, исплешћу,
Средићу те цакум-пакум,
Свима нека стане ум!
Само кад те натапирам.
Уживаћу ко да свирам,
Дајте траке, финог брашна,
Има да ми ради машта!

Брадо бајна, брадо сјајна...

Али где си, брадо моја,
Треба да ти нема броја,
Браћо моја мила,
Брада ми је подбацила!
Па, хајд је сад ђубри,
Као сељак худи,
Брадо, сад ми расти,
У ђубриву масти!

Брадо бајна, брадо сјајна,
Брадо моја величајна!
Ах, што бар ти ниси вечна,
Попут Бога беспочетна.

1756-1757

*
(МУВЕ НАЊУШИЛЕ...)

Муве нањушиле
Мирис меда.
Долетеле, селе,
Кренуле од реда.
Када јести стале,
У невољу пале,
Слепише се ноге
Ах! – плачу убоге, –
Медић полизале,
А саме страдале.

1734.
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МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ (1711–1765) је велики руски научник у области
хемије и физике, историчар, песник, један од најважнијих личности руске
историје и културе. Несумњиви утемељивач руског стиха и зачетник са-
времене руске поезије. Ретко је превођен на српски језик, а овде доносимо
три песме које репрезентују различите периоде и типове Ломоносовљевог
песничког стваралаштва. Јутарње размишљање о Божјој величини једна
је од најзначајнијих Ломоносовљевих песама, беспрекоран пример оновре-
мене „природне теологије“ исказане песничким језиком. Сатирична и ур-
небесна Химна бради је вероватно најконтроверзнија Ломоносовљева
песма због које је претрпео озбиљне нападе као критичар свештенства,
иако се, не нарочито уверљиво, бранио да је у њој није критиковао право-
славно свештенство него староверце; у једном читању свог превода пред
руским гимназијалцима ову изузетну песму сам назвао „осамнаестовеков-
ним панком“. И најзад, песмицу о мувама и меду Ломоносов је написао још
као ученик, и она открива његов немиран и „скомрашки“ дух, који ће га –
поред несвакидашње посвећености науци, уметности и руском друштву и
држави –  красити током читавог живота.

Превод с руског и белешка о аутору
Владимир Коларић

меридијани и паралеле



кораци 4-6 / 2017

66

Иберо Гутјерес
ПОГЛЕД ЈЕ КАМЕН БАЧЕН У ДАЉИНУ

*
Море се увек завршава обалом
и сусретима
у летњу ноћ
где се два бића
(под метежним сјајем
сулудим и крхким)
покривају песком 
да не виде их.

*
Једна птица је само лет
којој само лето 
је станица.

*
Ако немаш како доћи
простри своју жељу 
до моје собе
Je suis un homme
sans amour.1

*
Мало по мало
све пристиже
осим брода

где је моје острво 
из Аустралије

1ја сам човек без љубави



недостајеш
лепа моја
или то измаглица заноси ме?

*
Зашто ноћ је
кад светло наде
још гори у мени?

*
Врата што нас деле су тамо.
На вратима што нас деле си ти.
У вратима што нас деле су вратанца.
И вратанца су жута.
И вратанца су моја.
И ја сам свој.
И ја сам твој.
И ти си моја.
И ти си своја.
Док обоје плешемо
по средини 
обојених соба.

И обојене собе имају нас.

*
Ако ова светлост је сувишна тамом оденимо се
унутар које само само две свеће стају
две свеће унутар којих само
два бића могу
и два бића унутар једне свеће
тек за толико помичу се.

*
Понекад имамо потребе 
као што имају их птице.
Наш живот је најсличнији
борби с биковима
у арени без гледалаца.

Ај-Би-Ем

Чујемо ти срце 
машино...

Поздрављам сваки 
делић твој. 67
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Од срца болујем 
и нудим ти – стога–
сав иметак свој
(срце механичко).
Mоје молитве 
за тебе су 
(Чујемо ти срце 
Машино—)
Молитва којом си нас 
поучила:
,,Машино механичку логику 
свакидашњице
дај нам данас 
и опрости нам 
плач и јадиковања наша
као што и ми 
опраштамо онима што 
плачу
и не уведи нас
у искушење 
но
избави нас од зла...“.

*
слушам Боб Дилана и њу
од мене на дах 
снева сићушним сном 
дише у починку
улазећи у друго време

пишем:
мир ће доћи 
са ослобођењем

онда она
не спава и буди се 
да још лепше сања.

поглед је камен бачен 
у даљину

или ноћ у снежним врховима

ил дубока снага врела
што најпре потече
и неки облутак
собом носи.
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*
и ето:
свет се наједном испразни
и мојом кривицом 
данас излази сунце 
и нека демонска пена језди
чистим небом 
и пустим
и само мојом кривицом
чистим и пустим 
и ето излази сунце 
већ данас у празном свету.

*
у свакој ноћи 
има једне ноћи
(то је древна ноћ)
душе у облаку

има једне ноћи
уснуле 
у сваком Месецу 
(то је древни Месец) 
пустог неба
и ракета 

човека настањеног
у свему самог
у сваком древном небу
самог на свету
и сваком Месецу.

*                                         
Ако треба умрети борећи се 
радије ћу мрети ал не
међу згдрадинама 
или равнајућ рачуне крварећи на смрт

Ако треба умрети борећи се
радије ћу мрети али
међу папратима у горама
да осетим како силно куља 
мирис земље
и зрикаваца пој.

69
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ИБЕРО ГУТЈЕРЕС (IBERO GUTIÉRREZ, Монтевидео, 1949−1972). Kao
самоуки уметник, од четрнаесте године показује таленат за визуелну
уметност, поезију и позориште. Са осамнаест добија Интернационалну
награду Радија Хавана, након чега посећује Кубу, Мадрид и Париз, где
ступа у контакт са вођама покрета „Мај ʼ68“. Као представник Савеза
студената Универзитета Уругвајa учествује у Покрету за независност „26.
март“. Од 1969. бива кривично гоњен и изнова проживљава кафкијанске
ситуације. Убијен је 28. фебруара 1972. Према Марио Бенедетију један од
најталентованијих песника генерације која је формирана између две ватре:
побуне и репресије. Његова поезија је недавно представљена у целости у
Антологијама I и II, коју су приредили Лаура Оређони и Луис Браво (Arca,
1987 и 1992) и Изабраним делима (Estuario editor, 2009). Иберо Гутјерес,
својом јединственошћу, свакако заузима посебно место у историји уругвај-
ске књижевности.

Избор, превод са шпанског и белешка
Мирјана Андрић
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Горан Станковић
УЛОГА КОМЕТЕ ЧУРИ 
У ИСТОРИЈИ УМЕТНОСТИ

НАДРЕАЛИЗАМ ЛЕДЕНЕ КОМЕТЕ

Реторички и парадоксални наслов есеја говори, пре свега,
о колебању овог аутора да ли је наслутио скривене процесе,
или само инсинуира нешто што заправо и не постоји. Овај
аутор зна само да су сазнајне моћи човекове доживеле иста
она убрзања које је доживело цело људско друштво. Од
извесних, мада не и потпуно исправних гледишта да је од
ренесансе наовамо, кроз неколико десетина генерација,
човеково виђење космоса доживело огромну метаморфозу,
све до прихватања чињенице да је већ увелико рођена
генерација којој ће непознати свемир бити – ако не место
живљења, оно бар извор аутентичних фасцинација.

Кренимо редом. Комета Чури или 67П/Чурјумов-Гераси-
менко је једна од комета из Кајперовог појаса древног леда и
стања са граница Сунчевог система и са самих времена.
Током 2014. године та древна комета показала се погодном за
један од најзначајнијих успеха свемирске технологије.
Сустићи комету и ући у њену орбиту био је задатак за тех-
нологију и инжењере толико захтеван, да представља тријумф
људског ума и технологије. Али, то је друга прича а за нас је
важно оно што смо тамо видели, путем камера сонде Розета,
на грудви леда и стања од пар дужних километара. Средином
2015. године сазнајно-доживљајни образац („уметнички
дојам“ сазнања, рећи ћемо мирне душе) поновио се са
летилицом „Нови хоризонт“ и њеним прелетом удаљеног и
скоро потпуно непознатог Плутона, уз огромна изненађења
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и научну неверицу оним што су снимиле камере и забеле-
жили инструменти овог новог човековог граничара.

Човечанство се већ налази у добу проналажења вансолар-
них планета. Такође, пред трагањем за могућим траговима
живота унутар Сунчевог система. Стотине откривених
вансоларних планета наговештавају да ћемо у будућности,
упркос несхватљивим раздаљинама, моћи да проучавамо те
планете, уз помоћ посредних, али неоспорних метода опсер-
вације. Такође, у океанима топле и слане воде Јупитеровог
сателита Европе и Сатурновог Енкелада, или у дивљим
екстраполацијама физичко-хемијских теорија о могућности-
ма животу у угљоводоничним морима Титана, очекујемо бар
неке одговоре да ли је могућ ванземаљски облик живота.
Стране планете ми сада видимо као физичке пејзаже, екс-
тремне топографске средине, не само као ефемерне оптичке
феномене из велике удаљености или научне претпоставке.
Призори са других планета позивају нас посматраче да
размислимо како ум реагује на места тако различита, да су
физички и психички потпуно дезоријентишућа. Шта ћемо
тамо видети, заправо, камерама сонди, или, у предалекој
будућности, личним присуством? Да ћемо препознати и
схватити оно што ћемо видети?

Занимају нас визуелни и вербални шаблони помоћи за
описивање и разумевање онога што видимо. Ништа ново,
човек то ради од самих почетака културе али и своје физичке
егзистенције. Само што се сада суочава са срединама на које
не гаји никаква сећања, нити су уписана у његов генетски
отисак. Нити, пак, у онај отисак који човек оставља у природи
своје планете, који полагано постаје свеприсутна и апсолутна
мера његове егзистенције на њој.

Упоредо са овим грчевитим изласком човека из властитих
оквира, тече онај црнохуморан, фалсификован и сумаси-
шавши напор човекове имагинације да у знамењима недо-
ступних простора види себе. И тако све до недавних, веома
популарних „угледавања“ пирамида, ракова, артефакта или
чега све не у марсовским играма сенки међу камењем.

Много важније недоумице потичу из човекових искустава
на властитој планети, из граничних, ненастањених дивљина.
Амерички писац Вилијам Л. Фокс (William L. Fox), у својој
књизи „репрезентативних истраживања“ ледених пустиња
Terra Antarctica пише о техничким и неуролошким пробле-
мима приликом представљања али и непосредног истражи-
вања замрзнуте и непријатељске пустоши Јужног пола,
највеће и најекстремније пустиње на Земљи. Удаљени пеј-
зажи бескрајне снежне белине испробавају човекову перцеп-
цију до крајњих граница, нарушавајући процесе перцепције
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дубине, као и разликовања опсена од стварних облика пеј-
зажа. Јужна поларна пустош је толико екстремна, да се опире
покушајима природних аналогија, а како описује Фокс, вет-
ром исклесане стене, изоловани стубови и литице леда под-
сећају, како овај писац каже, највише на дела Салвадора Да-
лија и Хенрија Мура, евоцирајући дух надреализма и модер-
нистичких уметничких форми. По Фоксовим речима, Антарк-
тик је толико екстреман за наша визуелна очекивања да су
аналогије са осталим деловима природе недовољне, а ми мо-
рамо прибегавати поређењима са културним артефактима
који долазе са граница наших перцепција.

Овакав став сугерише да културни артефакти, као што су
сликарство, вајарство или архитектура, стварају више маште
од природе.

Заиста, када су фотографије комете Чури овај минијатурни
свет од слепе мрље у окулару претвориле у узбудљиви и дра-
матички пејзаж сведених сиво-црно-белих обличја –  нашли
смо се пред дилемом: шта ми то у ствари видимо? И које ви-
зуалне и текстуалне традиције су најкорисније у том судару
перцепције; Веде, Упанишаде, Дали или Хенри Мур, или пак
научни радови астрофизичара? Пејзажи комете Чури су се
подједнако показали као непрепознатљиви за машине и апа-
рате са алгоритмима за аутоматску претрагу, које технологија
користи за препознавање лица, навигацију или „сналажење“
пројектила у простору. Узгред речено, али не и ван наше теме,
и пејзажи Србије су у бомбардовању 1999. године били пред-
мет таквих алгоритама у меморијама Першинга.

Оно што видимо један од научника НАСЕ описује као
„древни пејзаж, а ипак као онај који изгледа чудно савремено
када сунце загрева лед и обликује терен као дете глину“. Иако
се овај опис односи на комету Чури, мирне душе би могао да
опише и Плутон, али и толике друге светове који нас очекују
у будућности. Тај научник је само настојао да природном ана-
логијом учини ванземаљски, неразговетан призор блиским и
разумљивим. Аналогија јесте, чак и по генетичару и нобе-
ловцу Франсоа Жакобу (François Jacob), један од основних
начина сазнавања света и његовог припитомљавања за устра-
шену и несигурну психу („Иза сличности се крије природа
ствари“ – Жакоб). Али, овде више нисмо у земаљским окви-
рима. Наметање земаљских метафора на ванземаљску оно-
страност ипак не спада у уобичајену делатност људског духа.
Човек је са тим суочен тек којих пола века, од када је, а мис-
лим тиме на све који су били у орбити Земље или мало даље,
на Месецу, дотакао чулима и непосредним искуством емпи-
ријски и сазнајно апсолутно страну средину.



Драматични пејзажи комете Чури

Гранични простори између човекове перцепције и „објек-
тивне стварности“ у овим случајевима заправо нису велике,
али су начелно довољни да се границе перцепције релативи-
зују. Прихватајући суштинска ограничења човекове перцеп-
ције непознатог и неискуственог, морамо уједно прихватити и
постојање људској свести недоступне „објективне стварности“.
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Јер смо се одмах суочили са скоро па катастрофом. Наиме,
лендер који је требало да се припоји (јер о слетању у усло-
вима без гравитације се не може говорити), због погрешне
процене особина терена, уз све механизме које су научници
успели да смисле, није успео да се по плану прикачи на ко-
мету. Једноставно, тло је било другачије грађе од очекиване,
те су разни харпуни и механизми за причвршћивање били
бескорисни. Разочаравајући и скупи промашај, иако НАСА то
тако не представља. 

СОЛАРИСОВЕ ИГРАЧКЕ
Живимо у златном добу студија пејзажа. Суочавамо се са

радикално непознатим срединама, уједно откривајући такве
средине и на властитој планети. Радикално непознато смо
лако спремни да назовимо космичком судбином човечанства,
угледавши нове просторе на границама нашег света. Знамо
да радикално непознато може постати познато кроз процес
именовања. Тако, планинске масиве на Марсу називамо по
мртвим америчким астронаутима. Пејзажи страних светова
тако постају колекција места, именована по нама блиским и
познатим стварима. Једва пре годину дана, у сусрету сонде
Нови хоризонти и Плутона, поврђује се још једном тај меха-
низам. Тако у умовима и терминологији истраживача Плу-
тона (као и планине на Титану) локалитети тог дивног и
сасвим неочекиваног света постају места из Толкинове
Средње земље (једна области Плутонових планина назван је
Балрог, а Мордором тамна области Плутоновог месеца Ха-
рона) или Лафкрафтовог пантеона ванземаљских и вандимен-
зионалних божанстава старијих од човечанства (екватори-
јални регион риђих површинских наслага метана назван
Cthulhu). Плутон заиста постаје нека врста поларне готике,
место психолошке претње и литерарне мистерије. Један
венац планина је назван по шерпасу Норгају Тенсингу, ледена
равница у облику срца Tombaugh Regio по астроному Клајду
Томбу који је 1939. открио Плутон, али се машта научника у
том тренутку преклапа са пишчевом имагинацијом, док
стварни пејзажи, истински физички свет Плутона остаје не-
доступан, у свој својој неочекиваности и чудесности. Плутон
је свет покретних глечера и ледене тектонике, на коме пла-
нине од чврстог воденог леда плутају на азотним или угље-
ничним морима од нешто мекшег материјала, као да лебде у
воденом леду подједнако тврдом као земаљски камен на хлад-
ноћама испод -200 целзијуса. Чак и оквиру других чудеса
нашег Сунчевог система, Плутонови пејзажи се неразмрсиво
преплићу са чистом фантастиком. 
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Хоћемо ли то умети не само да схватимо, већ и да опи-
шемо? Уопште, како описати нешто што је ван искуства, како
историјског тако и генетског? Прилично необично, али
управо научна фантастика, као жанр најизвиканији по свом
приближавању „објективно непознатом“, даје мало путоказа.
Писци научне фантастике су зачуђујуће антропоморфни, чак
и оним тренуцима и делима када се дотичну ванземаљских
светова, бића, предела или дескрипција. Иза сваког наизглед
перцептивног ребуса лежи човекоцентрична намера. Човек је
мера свих ствари, постојећих да јесу... etc, каже научна фан-
тастика. 

Један од ретких изузетака је уједно и један од њених најве-
ћих домета. Станислав Лем је у познатом и читаном роману
Соларис описивао догађања за које није, бар не у недвосмис-
леном облику, понудио антропоморфна објашњења. Реч је о
творевинама океана на планети Соларис, као јединственом
живом бићу које је ван домета и искуства човека. У роману
су творевине самог океана описане веома детаљно и пре-
цизно, уз захтев машти читаоца да визуелизира описано без
јасног давања смисла. Лем као да тражи да будемо само ви-
зуелна перцепција, и да покушамо да схватимо оно што ви-
димо, без наше културе, наученог и историје. Само око и
слика, али какво око и каква слика! 

Наравно, не желим да кажем да Лем није посејао „знакове
крај пута“ по којима бисмо могли да протумачимо визуели-
зиране феномене страног океана, као стране „ствари по себи“.
То већ спада у уобичајени реквизиториј сваког писца. Али,
Лем је желео и нешто друго. Да опише људском уму неопи-
сиво и недоживљено.

Није чудно да је оваквом изазову Солариса одговорио, ко-
лико је мени познато, само један француски илустратор (по
имену Dominique Signoret). Два филма неједнаких вредности
не спадају у оваква настојања. Превише конвенционалности
у њима – у случају Тарковског религијске догме а у случају
Содерлина холивудизиране романсе – није оставило нимало
места за гранична сазнања.

Ево шта Лем каже у роману: „...Никакви термини не пре-
носе оно што се дешава на Соларису... називи ‘горохраст’,
‘дугоње’, ‘гљиветине’, ‘мимоиди’, ‘симетријади’ и ‘асимет-
ријади’, ‘хрптењаче’ и ‘брзаци’ звуче крајње вештачки, но
ипак дају извесну представу о Соларису... Некад се чини да
беже као чудне, многокриле птице пред њушкама брзака који
их гоне, али тај појам узет са Земље још једном постаје зид
који је немогуће пробити.“ Читаве странице свог романа Лем
испуњава прецизним и детаљним описима творевина и дога-
ђања које ствара мистериозни океан Соларис, а ти делови
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текста стално меандрирају између моћи и немоћи визуелиза-
ције.  

ПЕЈЗАЖИ ГОВОРЕ ЛОКАЛНИМ НАРЕЧЈЕМ
Наравно, овде у проблеме перцепције „ван-хуманог“ света

треба увести све облике знања, првенствено научног, али у
подједнакој снази и уметничког. Податке прикупљамо са раз-
личитих научних апаратура и инструмената, подједнако оних
који се налазе на сондама, сателитима, лендерима и другим
космичким апаратима, као и са инструмената који се налазе
на Земљи. Ти подаци се употребљавају за доказивање или
разрађивање теоријских поставки о другим световима. Тео-
ријски модели су неопходни аспект сваког космичког знања,
јер често омогућавају тумачење, прихватање или модифико-
вање значаја прикупљених података. А судбинско питање се
помаља, и гласи: пошто човек вероватно, у иоле прихватљи-
вој будућности, неће моћи да посети ван-земаљске светове, а
и у том случају његово присуство тамо биће веома огра-
ничено технологијом – да ли посредно научно сазнање може
одговорити чулном (визуелном) на поуздан начин, да ли мо-
жемо веровати ономе што видимо и знамо, у условима када
све то морамо изразити неким још увек непознатим и тек на-
говештеним језиком. Ово последње је и најважније, питање
формата језика у коме можемо изразити „ван-хумано“ знање.

Наравно да постоје искуства пејзажа која ће се увек опи-
рати артикулацији, и за које речи нуде сaмо далеки ехо. При-
рода се не да именовати, свет нема граматику, језик увек
касни за предметом. Најчешће пред појавом Месечевог лука
или Сунчевог пса кажемо „Вау!“ или „Хеј!“ Упркос овим апо-
ријама, језик увек ствара „геофане“, средства за секундарну
употребу у описивању пејзажа, геологије и структуре физич-
ког света у коме живимо. 

Енглески писац Роберт Мекфарлан (Robert Macfarlane) у
занимљивом тексту The Word-hoard, објављеном у књижев-
ном додатку лондонског Гардијана, описује искуства разних
локалних наречја велшког, келтског, ирског и других специ-
фичних језичких варијетета Велике Британије, подједнако
као и израза и топограма у староенглеском језику, у описи-
вању „...пејзажа који говоре ... локално“, како наводи аутор.
Тај „језик којим ходамо“ има неку фројдовску „тајанстве-
ност“ речи: необичност у посебности, али и препознатљивост
по томе што се односи на нешто замисливо. Потребе за пре-
цизним дефинисањем пејзажа су се појавиле тамо где је
пејзаж место рада. У свим локалним речницима најлакше се
запажа фасцинација односом језика и пејзажа, наиме, снага
стихова и појединих речи обликују наша чулна запажања. 

феномени

77



Тако, једна од речи је ammil, израз који означава природну
појаву када танак слој леда окује лишће, гранчице и траву, у
моменту када смрзавање прати делимично отопљавање. Како
аутор овог есеја мисли, порекло речи ammil потиче од енглес-
ког израза за емајл, синонима за предмете који сијају, бли-
стају, сјакте, рецимо, као чисти, здрави зуби. Даље, тек
примера ради, реч feadan означава поточић који истиче из
језера у мочвари; реч фејт потоке налик сплету вена која про-
жимају тресетишта која често пресуше током лета, док изрази
чисте просторне визуелне поезије rionnach maoim и sun-scald
значе сенке облака на тлу, по светлом и ветровитом дану, од-
носно пржећи сјај сунца који  се рефлектује са површина
река, језера или мора. 

Реч која ме је интимно дирнула из овог језика енглеског
пејзажа је glassil, која означава морски шљунак који је сјајан,
шаренолик и занимљив када је мокар, а као сув је само сиви
комад стене. Не постоји дете које није сакупљало блиставе и
шаролике камичке и чудило се њиховом изгледу када се осуше.

Ипак нам је искуство заједничко, јер сви настањујемо
пост-пастирски и пост-земљораднички терен, и једна студија
која се појавила у Српској академији наука и уметности, у из-
дању Института за српски језик, а чији је аутор нишки и
српски лингвиста Недељко Богдановић, показује ту „слично-
ст у различитости“ доживљаја природе, геологије, пејзажа и
временских услова. Студија се зове Земљописна и њој сродна
лексика југоисточне Србије, обављена је 2008. године, и иако
се ослања на претходне сличне научне радове и земљописне
речнике, одједном постаје веома посебна, из сасвим неочеки-
ваног угла, налик некој хесеовској игри стаклених перли,
игри поређења лексичког доживљаја природних феномена ло-
калних средина Србије и Енглеске. И ако је сигурно да НАСА
неће употребити лексику југоисточне Србије, подручја које
оивичава Сврљишка котлина, Алексиначко и Нишко Помо-
равље, затим Стара Планина и Власина, односно онома-
стичку грађу југоисточних крајева Србије, сигурно је и то да
би српска књижевност, наука и медији могли сасвим законо-
мерно и креативно да употребљава ову грађу у својим умет-
ничким и научним настојањима, најпосле, у преношењу и
превођењу информација и истраживања како НАСЕ, тако и
других научних области. Можда је научно-фантастично,  чак
и наивно, размишљање о било каквој улози српског језика и
културе у тој космичкој судбини човечанства – али имам не-
ограничену веру у једну реченицу Станислава Лема са краја
Солариса, да никада неће проћи време „окрутних чуда“.  

Када се осврнемо управо на начин о коме говори овакав и
слични текстови српских лингвиста, наилазимо на следеће,
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веома сликовите и адекватне, у космичким оквирима, речи-
пејзаже, топограме као упечатљиве, локалне речи за појаве у
пејзажу. 
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Груач је земља измешана са ситним камењем, и могла би описати неке
облике Марсовог терена виђеног кроз инструменте ровера Кјуриозитија.
Такође, плочар је камен који се одваја по слојевима, те би оба ова израза
могла дефинисати ове две фотографије са Марса.



Особине тла на Марсу, онолико колико нам је до сада по-
знато на основу већ приметне „инвазије Земље на Марс“ (тре-
нутно је шест сателита у орбити око Марса, два активна
теренска ровера и много олупина разбацаних по површини
овог прашњавог света), инвазије наравно у научном смислу,
могле би се описати и изразима као што су пезуљ, тле на низ-
брдици које се осипа, смклотина, земљиште које клизи, или
клокочак, камено земљиште пуно плоча. Снимак једне падине
на Марсу из орбите је послужио као доказ за постојање не-
чега налик течној води на Марсу, заправо некој врсти интег-
рално влажног песка прожетог хидроскопним солима, у
нимало земаљским условима ниске температуре и ваздушног
притиска.
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Стрелице показују токове воде или влажног тла на Марсу

Иње у великој мери одговара физичком еквиваленту речи
ammil, подједнако као и скреж (смрзнута кора земље). Неким
облицима Марсовог пејзажа несумњиво би одговарали изрази
преслоп (благо улегнуће између два брда) или ребро као из-
дужено камено брдо. Појави карактеристичној и евидентира-
ној на Марсу, ветру који дува у круг и носи прашину (и суво
лишће, додаје лексичка студија САНУ, наравно, у земаљским
условима) у облику обрнуте купе, дато је име „марсовски ђа-
воли“, али би подједнако одговарајући био и сврљишки из-
рази алине или витрушка/ветрушће.



Снимак једног од вртлога прашине званих Mарсовски ђаволи.

Једини снимак са површине Титана може да приказује и
сувачу, реку која је већи део године без тока.
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Површина Титана, снимљена камером сонде Хајгенс. Стрелице показују

доказе о сувом кориту могуће речице од течног метана. 



Наравно да постоји опасност од фетишизације дијалекта
и архаизама. И наравно да не сматрам да би НАСА требало
да примени лексику југоисточне Србије на описе далеких све-
това. Подједнако као ни лексику Велса. Ипак, у сусрет кос-
мичкој судбини човечанства, неочекивано може постати
стандард. 

„Пловити преко залеђене тундре / на лексикону и реч-
нику“, пише у једној песми енглески неоромантичарски пес-
ник Вилијам Сиднеј Грејем (W.S.Graham).

СЛОЈЕВИ ЈЕЗИКА ОДГОВАРАЈУ 
ГЕОЛОШКИМ СЛОЈЕВИМА
Велики историчар уметности Ернст Ханс Гомбрих

(E.H.Gombrich) је у Уметности и илузији био прилично од-
ређен: перцепција је конструкт и антиципација, знање пре-
судно утиче на њу, нема стварности без тумачења, нема не-
виног ока, нема невиног уха... Свако тумачење је преобража-
вање, а имагинација и мишљење су способности подражава-
ња и класификовања. Све наше слике дугују другим сликама,
а не некој непосредној перцепцији: дакле – перцепција је
уметност.  

Али, наш посао овде су речи; вратимо се њима, можда ће
пре краја бити времена за слике. Борхесовски (а свачији сан)
је о речнику толико обимном, да може да обухвати цео свет.
Тек понешто незнатнији је сан о свеопштем речнику пејзажа,
као основи језика пејзажа, речнику који би успоставио ко-
начне и савршене односе пејзажа (места, у најширем смислу),
језика и духа, као савршеној тријади перцепције. У основи
односа језика и пејзажа су стил и појединачни изрази који су
у стању да обликују наше чулне утиске. Јасно се осећа, за
наше познавање властите планете, недостатак неке Тера Бри-
танике, речника термина за терен, места, пејзаже, територије
и њихове временске услове; речника који би сажео поједи-
начне речнике рибара, сељака, морнара, научника, рудара,
планинара, војника, пастира, песника, сликара, шетача и дру-
гих, којима је важно да опишу места која су од виталног зна-
чаја за њихов свакодневни живот и перцепцију. Ипак, пошто
не постоји јединствен планински језик, већ низ планинских
језика – пошто нема једног језика обале, већ мноштво обал-
ских језика, и нема језика усамљеног дрвета већ језика шуме
и мноштва дрвећа у њој; језик кроз модулације и слободу тво-
рења мора трансформисати стандардне обрасце перцепције.

Пејзаж се углавном схвата у смислу великих генералних једи-
ница („поље“, „долина“, „дрво“, „речно корито“, „планина“).
Оног тренутка када тако схематизоване термине употребимо
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у условима у којима немамо непосредна чулна искуства (осим
компромитованог чула вида), долази до проблематизовања и
перцепције и маште. Шта ми то, заправо, видимо?

Знамо да су речи уткане у наше пејзаже, а пејзажи озна-
чени у нашим речима. Мањак језика и речи у њему доводи
до дефицита пажње. Мањак речи оштећује способност да
означимо и схватимо аспекте пејзажа, тако да је наша способ-
ност за разумевање и замишљање могућих односа са не-људ-
ском природом увелико мањакава. Процес осиромашења
језика није особен само за наше доба, то је универалан процес
посредно дефинисан трећим законом термодинамике, а та ен-
тропија је условљења коришћењем језика, његовом инстру-
ментализацијом, ширењем те контактима са другим језицима
и ширим плановима културе. Током времена, многе речи су
изгубљене, али се такође и стварају нове. Заборавили смо
10.000 речи за наше пејзаже, у свим културама и степенима
цивилизације подједнако, али неминовно ћемо створити
10.000 нових, с обзиром на космичка истраживања нашег
доба, и најшире посматрано, научну и технолошку еволуцију.

У недостатку речи за неки природни феномен, треба ство-
рити нове конструкте, нови језик који региструје партиципа-
тивне драме нашег односа са природом и пејзажем. Тако језик
настањујемо као пост-природни терен, са пуно компромиса
и модификација. Због тога је неминовно да се стандардни
речници пуне „над-природним“ и „ван-земаљским“ језиком
и терминима које космичко доба човечанства ствара, али и за-
хтева. Нема сумње да ће се тај језик кретати размеђама пре-
цизности и мистерије, именовања и незнања.

Другим речима, предстоји нам стварање мета-речника за
космичко доба! Можда се заиста може већ говорити о кос-
мичким „геофонемaма“, терминима за секундарну прославу
места у перцепцији ванземаљских предела, или „космичких
топонима“, упечатљивих, локалних речи за појаве у пејзажу.

Према Мекфарлановом тексту из лондонског Гардијана,
задивљујући је покушај либијског лингвисте Абдал Хамида
Фицвилијам-Хала (A.H. Fitzwilliam-Hall), који петнаестак го-
дина прикупља просторне топониме из арапског језика и ње-
гових бројних варијатета, да би свој борхесовску визију
„речника простора“ постепено ширио и на друге језике и пар-
цијалне средине, стварајући тако универзални речник
пејзажа. И управо је његова идеја водиља да покаже да су
слојеви земљишта у језику идентични физичким слојевима
испод површине тла. Лингвистички, Абдул Хамид сакупља
речи из 140 светских језика који описују пејзаже, земљиште
и временске услове. Културолошки, његов труд је величан-
ствени покушај да се речником обухвати „магнум опус“.
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Можда само бескрајна комплексност и лепота североафрич-
ких пустиња може инспирисати напоре овог новог, језичког
Борхеса.

НАУЧНА ЕСТЕТИКА
Осврнимо се на визуелну перцепцију туђинских светова.

На први поглед је помало парадоксално да слику подређујемо
речи, у добу када је јасно да визуелно постаје примерни извор
сазнања. Ипак, већ помињани Гомбрих је засновао своју есте-
тику на одрицању од „невиног ока“, односно искуства „чи-
стог“ гледања као механичког процеса незагађеног маштом,
намером и жељом. Гомбрих каже да је невино око слепо, под-
ређено урођеним геометријским обрасцима. С друге стране,
феноменолог Мерло-Понти каже да простор није средина у
којој се распоређују ствари, већ средство помоћу којег ствари
попримају своју моћ. Простор тако постаје универзална мо-
гућност повезивања ствари. Перцепција, надаље, по Мерло-
Понтију (Maurice Merleau-Ponty) је егзистенцијална
структурација света. Ако ову перцептуалну теорију протег-
немо на универзум, највеће могуће њено искушење, суоча-
вамо се са једноставном чињеницом да је посматрач
ванземаљских светова истовремено и њихов тумач, чиме се
феноменологија Мерло-Понтија поистовећује са уметношћу,
а посматрач постаје естета. Перцепција је интерпретација.
Уметност XX века је кроз револуционарну визију кубизма
(надреализма, апстракције...) интуитивно дошла до истог за-
кључка. Посматрамо онако како знамо. Не постоји привиле-
гија „невиног ока“. Искуство је естетика. Пејзаж је
репрезентација телесног искуства, summa summarum свих
нервно-мишићних напора када се пењемо на дрвеће, сап-
лићемо о џомбе на излоканој стази, најежимо од хладне кише,
када нам прохладни ветрић осуши зној на врату...

Простор тумачимо телесно. Време, такође. Али „тамо да-
леко“ нам чула замењују научни подаци. Њихова суштинска
вредност се састоји у знању о разликама између елемената
који граде пределе земаљске и оностране. Сложен и бизаран
пејзаж комете Чури нам говори о узајамном вајању два наиз-
глед одвојена перцептивна конгломерата, једном који суге-
рише студије невероватних пејзажа направљених од
смрзнутих хемикалија у простору, и други, који у најбољој
традицији пејзажног сликарства XIX века цео тај ксеногла-
цијални простор посматра као судар бојених маса. Драма-
тични контрасти површине комете Чури понављају дивље
светове европског романтизма. Смењивање равних, глатких,
једноличних површина са кошмарним хаосом обличја и де-
таља, драматични „дрипинг“ порозних равних површина, стрмих
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литица и хрпа камења, па онда филмично смењивање дубо-
ких, непрозирних сенки и бљештавих површина, рупа, ту-
нела, процепа и ходника са стрмоглавим литицама... На
једном месту, „у маломе“, ако је комета од неколико билиона
тона таква, сажето искуство репрезентативног истраживања
пејзажа у већ набројаним традицијама ликовне уметности.

Прашњаве површи и стрмоглаве литице комете Чури



Рекао сам већ, истоветно научно-естетско искуство је по-
новило са пејзажима Плутона. Још један свет бизарне ледене
пустоши, планина воденог леда металне тврдоће које тону у
меканим слеђеним океанима азота, нагонећи истраживаче да
смишљају нова именовања елемената пејзажа, јер „на обичне
речи више немам право“ (Бранко Миљковић). Као и код ко-
мете Чури, пејзажи Плутона пркосе аутоматизованој пре-
трази,  парадоксално стварајући нове номенклатуре пејзажа
на основу њихове препознатљивости у алгоритмовима. Јед-
ноставније, пејзажи страних светова су страни и машинским
алгоритмима, и захтевају имагинацију и естетске категорије.
Именовања су поново на првом месту, алгоритни препозна-
вања долазе тек накнадно.

Овде је реч, пре свега, о пејзажима (као и лексици из пре-
тходних поглавља овог текста) неорганске природе. За не-
обузданије маштарије о органској лексици на скривеним
световима Европе или Енкелада, скоро да се не усуђујемо ни
дисати. Ипак би се могли упутити визијама из доба тзв. кла-
сичног модернизма, сликама Ива Тангија (Yves Tanguy), на
којима у бескрајним пустошима пребивају антропоморфне
конструкције, можда органске, можда механичке, као суге-
стија једног паралелног, туђинског света. Слична залажења у
светове ван-земаљске природе налазимо и код два мање по-
зната сликара, Роберто Мате и Аршила Горкија (Roberto
Matta, Arshil Gorky), код првог са алузијама на механички,
код другог на органски свет.

Издвојио сам само пар сликара двадесетог века, поред
многих других, чија дела интуитивно синтетишу различита
ликовна, али и научна искуства XX века. Са друге стране, на-
учни илустратор и хиперреалиста „свемирске уметности“
Франк Хетич (Frank Hettick) ствара ликовне визије страних
светова ослањајући се на научна знања и открића, достижући
при том високе нивое антиципације и аутентичности својих
ликовних визија, интуитивно се наслањајући на историјску
модернистичку авангарду. Његове визије Плутона, Титана и
других светова одговарају ономе што је документовано кроз
истраживачке мисије, доказујући да људска визија може на-
слутити и оне стварности ван свог знања и искуства. 

Временске услове и просторе на другим световиmа не
треба препустити само научницима, увек треба узети у обзир
контекст уметности и пејзажног сликарства кроз историју.
Можда нам највише пружа интуиција уметника са самих по-
четака савременог доба, сликара Каспара Дејвида Фридриха
(Caspar David Friedrich), ведутиста Констејбла и Тарнера
(John Constable, William Turner) припадника натуралне Хад-
сон Ривер школе (The Hudson River School), она нетакнута

кораци 4-6 / 2017

86



интуиција простора која је крајем XIX и током XX века до-
била свој величанствени узлет у Сезану, кубистима и надреа-
листима, све до америчке апстракције после другог светског
рата и сликарства бојеног поља. Историја сликарства и
уопште ликовних уметности се показује као драгоцен и не-
опходан извор будућег „човековог космичког ока“, тако налик
на Хеликс маглину (Божје око, како се популарно зове). 

КОСМИЧКА СУДБИНА СРБИЈЕ
Долазимо до ноторне али и сасвим реалистичне тврдње да

стварност може бити чуднија од фикције, док запањујућа раз-
ноликост окружења на Земљи може дати идеје о ванземаљ-
ским пејзажима. То што нисмо у стању да нешто замислимо
априори, не значи да нисмо у стању да схватимо апостериори.
На питање која визуелна или текстуална традиција је најко-
риснија, лабораторијски извештаји или Веде-Сутре, можемо
да пружимо прилично самоуверен одговор: поезија као на-
учно истраживање. Можда најпре као Terra Serbica, свеобу-
хватни речник термина земље и временских услова, са
космичким аспектима. Ако космичкој судбини планете Земље
у неком трену затреба српска лексика. Ако та судбина, која је
и наша, пронађе неки други речник, бар би српски језик био
приправан за њу, ту космичку судбину Србије.

Пејзаже и временске прилике на другим световима не
треба препустити само научницима, већ и песницима и ре-
презентативним истраживањима уметности. Можда неком
облику ванземаљског романтизма или, пак, класицизма. Тре-
бало би са нестрпљењем очекивати књиге песама које опи-
сују друге светове атмосферском хемијом, физиком пешчаних
ветрова или неземаљском глацијацијом. Авангардни аме-
рички песник Кристијан Бок (Christian Bök) је написао на
Твитеру да је још увек „...запањен да песници инсистирају на
писању о својим разводима, док роботи сликају наранџаста,
етанска језера на Титану.“

Напомене:

1. Све фотографије у тексту су јавни домен НАСА-е. Репродуковане су као
црно-беле не само због техничких могућности публикације у којој се
објављује текст, већ због тога што су те фотографије снимљене као такве,
да би им се тек накнадно, сходно строгим научним пропозицијама, при-до-
дала боја. Сходно томе, њихова црно-бела репродукција унутар текста
нимало не одузима њиховој вредности и значају. 

2. Заинтересованим читаоцима на овом месту пружам линкове на интер-
нету на којима се налазе фотографије поменутих космичких тела и репро-
дукције уметничких дела мање познатих уметника који се у тексту наводе. 

феномени
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Комета Чурјумов-Герасименко (Чури) виђена са свемирске летјелице
Rosette: www.nasa.gov/rosetta/multimedia

Илустратор Солариса: www.dominique.signoret.perso.sfr.fr/Solaris
Фотографије са Плутона: www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/im-

ages/index.html
Роберто Мата: www.matta-art.com/
Аршил Горки: www.arshilegorkyfoundation.org/image-gallery
Ив Танги: www.moma.org/collection/artists/5804
Франк Хетич: www.iasos.com/artists/frankhettick/
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Адријана Крајновић
ДИЈАБОЛИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 
РОМАНА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА

Културолошки и духовни преокрети, модернизација или
европеизација, национални препород, лексички су покров за
процесе цивилизације и револуције који, одвијајући се напо-
редно, насиље промовишу као неопходан услов за функцио-
нисање модерног друштва. Вођена вером у прогрес, речју
парадоксалног значења, не знајући да ли је он лелујава вера
у срећу већине или феномен који је сам себи циљ, савремена
друштва не умеју да одговоре на суштинско питање: о  суд-
бини човека. Нарцисистичка, она успостављају супремацију
права силе и победника, а потискују осећање историјског
трајања, припадања традицији. 

Анархичност духа и банализација великих идеја доводе
до све распрострањеније отуђености, „самоће појединца у
маси која је налик стаду. Задојени модерношћу и заклињући
се у Ничеа, људи постају пука гомила надљуди у којој се
ствара вулгарна самоћа“. Ишчезавају велике идеје, па напо-
кон и идеја о Богу. Не разумејући да уколико нема ничега из-
над њега, онда нема ни њега, да без Бога народ не може да жи-
ви, а човек се распада, како упозорава Николај Берђајев, човек
утире пут секуларизуму и остаје без упоришта. 

Обревши се у апатичној пустињи, суочен са ишчезавањем
Бога, човек се нашао пред реалношћу, од које бежи, покуша-
вајући да у познатој митолошкој или легендарној фигури пре-
позна тренутне проблеме своје генерације. Жељу да пробле-
матизује етичке и религијске санкције, основе зла, измешта
из филозофских трактата и све интензивније интегрише у
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литературу – што, опет, ваља узети с резервом јер се мора по-
ставити граница између литературе која на нивоу популарног
штива служи црквеној и духовној елити за манипулисање на-
родом и оне која уобличава однос идеје и појма, те фигуре и
појаве. Као парадигматска фигура модерне индивидуалности,
која захваљујући ослобађању у ренесанси, те секуларизацији
у просветитељству, доживљава теолошки пад, а књижевни
процват, издваја се ђаво.

Продукт једне од најприсутнијих дихотомија опстаје као
једна од најинтригантнијих и најинспиративнијих фигура у
различитим културним матрицама. Како је повратак светог
под знаком брзине и привремености индивидуалних егзистен-
ција окренутих самих себи доспева се до радикалног матери-
јализма, позитивизма, те агностицизма. Покушавајући да се
укорени на земљи, оном рационалном, човек се парадоксално
затворио у људски свет. У област несхватљивог потиснуте су
персонификације начела светла и таме, фигуре Бога и ђавола.
Остале су лишене сваког реалног својства.

Знајући за моћ ширег појма културе, скупа типичних фор-
ми живота, уз менталне структуре које су им у основи, Иво
Андрић активира мит који пружа највећи степен идентифи-
кације са положајем модерног човека. Не ђаво, већ једно од
његових најсугестивнијих литерарних упризорења, Фауст, ос-
лобођен марлоовског антирелигијског, базиран на миту о ин-
дивидуализму, полазиште је за Андрићево промишљање о
основама зла. 

Потенцијално синегдохијска фигура, окосница приче о мо-
дерном искуству, представа ђавола у Андрићевом делу почива
на мешавини класичног, архетипског јунаковог путовања,
сублимацији живе садашњости, прошлости и будућности.
Иако је од деветнаестог века присутнији у литератури, но у
теологији – опстају, што Андрић има на уму, његови тео-
лошки кодификовани атрибути, који се активирају сходно
ауторовој визији традиције и њене модерне артикулације. 

Запитамо се да ли говорење о злу значи и говорење о ђаво-
лу, морамо се позвати на Бодриајрову тезу да се идеја зла не
сме помешати с којом објективном егзистенцијом зла, јер оно
нема објективну реалност. Говорећи о злу не говоримо о објек-
ту којег ваља разумети, већ о форми која разумева нас, чиме
се потцртава аутоматска имлицираност зла у сваком од наших
чинова. Расел пак наводи да у самом свом темељу зло није
апстрактно, већ стварно и опипљиво, као и да и зло и добро
подједнако долазе од Бога. Идеју о Богу као подударању су-
протности Расел је, преко Лутера, наследио од мистичке тра-
диције. Но, макар оваплотио у себи начела гнева и љубави,
Бог није одговоран за зло, како објашава Берђајев. Човек је
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слободан, а тек када то не би био, за зло које чини би био од-
говоран Бог. Но, Лутер не сматра да је човек слободан, напро-
тив. Појединац нема никакву снагу у космосу којим управља
апсолутна моћ. „Два јахача, Бог и Сатана, свађају се око тога
ко ће коња узјахати, али ма ко био у седлу, коњ му се поко-
рава. С друге стране, дуализам зороастеризма и крајњег ма-
нихејства наглашава да је зло постојано као одвојени прин-
цип.“ Из тензије која проистиче из моћи Бога која стоји на-
супрот егзистенције зла извире првобитна идеја ђавола. 

Говорећи о разликама, укорењивању мржње, поразу хума-
низма, те историјским потресима који уоквирују ломове
појединаца, Иво Андрић у грандиозној епопеји о животу Бо-
сне, роману На Дрини ћуприја, једним поглављем предочава
парадигматску слику лома човека модерног доба. У сцени
картања Милана Гласинчанина и непознатог странца на
мосту, Андрић доказује да фриволна и првостепена прозир-
ност догађаја свакодневице касабе заправо открива кошмарна
стања јунака која потврђују немоћ људског ума. Андрић има
на уму да су идеје Ничеа, Дарвина, Фројда, те успон мате-
ријалистичког друштва и позитивистичког мишљења усло-
виле рационализацију фигуре ђавола, као и да је у шесна-
естом и седамнаестом веку отпочета секуларизација ђавола,
размишљање о њему померила ка уочавању демонске при-
роде људског бића. Зли је потиснут у подручје жеље, поисто-
већиван са менталним поремећајима или предочаван као
персонификција потиснутих несвесних нагона, страха од
смрти. Рационализам ђавола потискује у несвесно, истовре-
мено активирајући симболику гностика.

Реалистичким предочавањем збиље кроз деловање ле-
генде се у роману На Дрини ћуприја откривају истина и сми-
сао историје, како то наводи Љубиша Јеремић. Но, друго-
степени наративни кодови остављају простор за испитивање
могућности уклапања дијаболичких елемената у приповедну
конфигурацију, те одвајања приче од оквира фолклорне фан-
тастике, познате у делима српских романтичара и реалиста,
попут Јована Грчића Миленка, Ђуре Јакшића или Милована
Глишића. 

Модерна дијаболичка прича је антропоцентрична, непо-
средно произилази из индивидуализма. Човеков пут у сло-
боду започиње индивидуализацијом и самоћом. Дубине људ-
ског духа отварају се као поприште борбе Бога и ђавола, при-
хватимо ли ђавола као персонификацију зла. Но, његово де-
ловање је ограничено. Непосредни узрок греха је сам човек.
Онај који би допустио да га ђаво надвалада учинио би исто као
када би добро наоружани војник допустио да га инсект из-
боде на смрт. Напуштање табуизираних представа, сујеверног
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мишљења деловање зла или самог ђавола усмерава ка откри-
вању дубина људске природе у екстремним ситуацијама, зло-
чину или безумљу.

Целокупна двадесетовековна литература, па и Андрићево
дело, означена је поунутрашњивањем зла. Оно је у души и не-
ма суштину. Усамљени појединац модерног доба остаје без
упоришта и снаге да се одупре нарастајућој снази ђавола и
подлеже дијаболичким стањима ума. Знајући да материјали-
стичка становишта негирају, а традиционална религијска
схватања се у њеном обликовању разилазе, Андрић опрезно
фигуру ђавола гради на основу синтезе постојећих представа.

Опредељујући се за романтичарску или библијску тради-
цију, која у Сатани види јунака прометејског духа, или пак
средњовековни манир деградирања уз помоћ комичких црта,
писци фигуру Нечастивог преламају и кроз матрице савреме-
них културолошких образаца. Двадесетовековна литература
је далеко од Дантеове мистичне представе универзима која
свако биће види као ентитет који се креће или ка Богу или ка
ђаволу, контрастно датом од слике Бога и заједнице љубави.
Дантеов Сатана је потпуна супротност духу, ругло истинској
инкарнацији Христа, борави у мртвом средишту универзума,
глава му се уздиже у правцу Јерусалима. 

Захваљујући Гогољевом делу ђаво је антропоморфизован,
премештен у свакодневицу, што је последица секуларизације
и превођења представа великог побуњеника, какав је био
Милтонов Сатана, у ниски регистар. Космолошка подлога су-
коба Бога и ђавола који се буни због сазнања, уверења да је
бедно бити слаб, нестаје у модерним временима. 

Процес хуманизације, очовечења ђавола, отпочиње и
много пре Гогоља, још Гетеовим Фаустом. Нововековна ли-
тература зло види као непредставиво, док дисперзија и фраг-
ментација саме идеје ђавола воде у претворљивост. Отуд се
он не појављује непосредно, већ га препознајемо кроз усто-
личени мизансцен и плод стања свети јунака. Реалистичким
мотивацијама се прикрива присуство зла, унутрашњи гласови
постају део процеса приповедне психијатризације. Тако обли-
кована фигура великог побуњеника преломљена је кроз реги-
стре различитих културолошких и цивилизацијских оквира.
Покушаћемо да кроз компаративни приступ истакнемо слич-
ности и размимоилажења Андрићевог и у литератури препо-
знатљивих приказа Сатане. 

Идеја о ђаволу, те његово кодификовано уобличавање по-
стоји у малом броју религијских традиција, међу којима се
издвајају четири велике (маздаизам, древна хебрејска, али не
и модерни јудаизам, хришћанство и ислам). 
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Устаљена имена ђавола у индоевропским језицима DEVIL,
TEUFEL, DIABOLO потичу од грчке речи DIABOLOS, која је озна-
чавала клеветника, кривоклетника или душманина. Напоме-
нимо да не постоји јасна веза између речи зло и ђаво, нити
између индоевропског корена DEV– и енглеске речи која озна-
чава божанство – DIVINE. Иначе, поменути грчки назив је
први пут употребљен у Старом завету, означавајући превод
хебрејског SATAN на грчки, а са значењем душманин, пре-
прека, противник. У дијабологији су се одомаћила и имена
Сатана, Луцифер, Мефистофелес, као и имена наслеђена из
такозване апокалиптичне књижевности Самаел, Асмодеус,
Белијал, Белзебуб. Занимљиво је да се у фолклорној тради-
цији ђаволу имена надевају по неком физичком атрибуту,
месту са којег долази, или магијски, као противотров страви
коју изазива: Нечастиви, Рогоња, Репоња, Куси, Матори, Враг,
Тантуз, Копитар, Онај из јаме. 

У корену јудеохришћанске идеје о ђаволу, као јединственој
личности која управља силама зла, стоје древне цивилизације
Месопотамије, Египта, Канаана и Грчке. Један од наслеђених
аспеката је ђаволова амбивалентност. Још у грчкој митологи-
ји су се мрачни аспекти богова доводили у везу са подземним
светом, који је сам по себи амбивалентан. Плутон или Хад
представљају божанство смрти и плодности. Мртви се сах-
рањују у земљу, преводе у подземље, али из земље ничу усе-
ви, потиче рудно богатство. Очигледно је да се смрт и рађање,
плодност и оностраност, преплићу. И Хадова жена Персефо-
на је двојаке природе, она господари пролећем, али и пред-
води Ериније. 

Амбивалентна је и симболика кодификованих атрибута
фигуре ђавола. Прати га црвена као боја крви и земље опрље-
не ватром, те је риђокос или одевен у одело црвене боје. Може
бити и зелен или црн, што је посебно значајно због симболике
тамног као одсуства светла и доброте. Хром је, као опомена
на пад с небеса, често има реп, једну или ниједну обрву или
ноздрву. У средњовековним и модерним представама насле-
ђује и атрибуте етрурског божанства Харуна, као што су
његов огроман кукаст нос, шиљате животињске уши, масивни
зуби и искривљене усне. У темељу хришћанске представе о
ђаволу налази се и фаличко божанство Пан. Његови големи
фалус, те двојака природа полне жеље, која се креће од креа-
тивног до крајње деструктивног, куждраво руно, папци и ро-
гови постају нови елементи визуализације Нечастивог.

Ђаво се често јавља у обличју змије, што нас опет враћа
на двојаку природу датог симбола. Наиме, змија у бесконач-
ним круговима гони саму себе и потврђује принцип подуда-
рања супротности. Змије су и симбол излечења, а као атрибут
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божанства представљене у облику полумесеца обједињују на-
чела раста, плодности и таме, смрти, чак менструалне крви.

Поменути принципи плодности и полумесеца скрећу паж-
њу на још један чест атрибут у визуелној представи ђавола,
рогове – на шта упућује и Расел. Рогови ђаволу гарантују сек-
суалну и принчевску моћ произашлу из фертилитета и фа-
лусне кодификације рогатих животиња, те подсвесног страха
од њих. 

У Андрићевом роману су изостављени очигледни елемен-
ти дијаболичке приче. Можемо рећи да се Андрић у неким
моментима више приклања фолклору у обликовању фигуре
ђавола. Не опредељујући се ни за једно име, прихвата увре-
жено веровање о Непоменику, ономе који је изван оквира ре-
алности, а опет присутан у неким њеним скривеним сегмен-
тима. Иако су се већ у неколико наврата срели, Гласинчанин
свог карташког друга само види као странца, а тако га имену-
је и сам приповедач. Но, при ноћном сусрету на мосту Гласин-
чанину ће странац назвати добро вече, а приповедачев глас
ће рећи да поздрав изговара НЕПОЗНАТИ. Страх од непознатог
се издваја као имератив.

Друга линија по којој се Андрић ослања на фолклорну
представу о Нечастивом је сценографија његовог појављи-
вања. Како по предању ђаво борави на маркираним местима
попут воденице, раскрснице, рушевине или моста – тако се и
Гласинчанинова партија карата са непознатим изазивачем
одиграва баш на капији моста. Не само као обележено под-
ручје, већ и због близине воде, граничног елемента светова,
мост појачава дијаболички потенцијал приче.

Важни су и време и околности одигравања партије. Наиме,
странац се као нејасни лик једне јесење ноћи указује Гласин-
чанину, позива га на партију која се одиграва када на капији
нема ни живе душе, а окончава са гласовима првих петлова.
Андрић ту прекида коришћење дијаболичких елемената из
ресурса народних веровања. Нема оне фолклорне тривијали-
зације Сатане, која је потребна како би се хумором надвла-
дала сен језе коју он изазива, чак нема ни прецизних
временских оквира, општеприхваћених за појављивање Не-
частивог. Знамо само да се у касаби појављује с јесени, док
се у предањима углавном појављује у време велике хладноће,
уочи Ивањдана, између Божића и Крстовдана.

У даљем току приче доминира дискурс модерности. Реа-
листички оквири надграђени су разоткривањем подсвесног и
преиспитивањем латентних, чак и застрашујућих моћи чо-
века. Ђаволов дом је људска душа. Попут Фјодора Достојевс-
ког и Томаса Мана, и Андрић реализам повлачи како би
подробније представио унутрашњу стварност. У томе своје



место налазе елементи фантастике и чистог апстрактног. Као
и Ивана Карамазова и Гласинчанина прати бунило, халуцио-
ногено подвајање свести, те сцена идући ка свом врхунцу све
више наликује парадоксалном монологу у дијалошкој форми.
На корак од лудила људско ја се разлаже, а зло извире из по-
тиснутих нагонских порива. Кушање Гласинчанина одиграва
се кроз смењивање сцена реално постојећег света и ноћних
халуцинација. Сваки нови губитак чини да се Милан осећа
„као да се око њега ковитлају бразде, као у несвестици, срце
му бије у ушима и камено седиште под њим расте и тоне“.

Картајући се, он борави у химеричној стварности која је
контраст његовој, у њој су му моћи ограничене. Наставља се
тиме гетеовска традиција мита о индивидуализму, те опасно-
сти ума јер јунака Фауста мучи немогућност да зна, а Гласин-
чанина да спозна сопствене моћи, јачину карактера. Града-
цијски низ губитака, од њива до дората, доспева до кулмина-
торне тачке у којој Милан схвата да је дошао тренутак „да се
душа губи или спасава“. То је само језгро дијаболичке приче,
осећање да нешто непојмљиво над њиме има несавладиву
моћ. „Милан учини напор да се дигне, да се отме томе нера-
зумљивом вртлогу који је све однео па сада, ево вуче и њега
неодољивом снагом у себе“. Из неурозе ће Милана тргнути
странчев поглед, „само једним погледом враћен је на своје
место“. У очима лежи извориште погубне моћи коју странац
има над коцкаром. А сетимо се да су се „зло и смрт настанили
још у очима Милтоновог Сатане“. 

Моћ је пратећи елемент приче о ђаволу. Схватимо ли моћ
као име које се надева „некој сложеној стратешкој ситуацији
у друшву“, разумљиво је инкорпорирање мотива о продаји
душе ђаволу зарад привидног положаја моћника, онога који
прекорачује границе које су му одређене. Ова погодба је по-
жељна у друштву у којем „персоналност нестаје пред соци-
јалним бићем које једио вапи за моћи“. Како је ђаво у вези са
материјом, тако је и овде његова понуда материјалне природе.
Испрва се карташке партије одигравају у „уским собицама
без прозора, ту, затворени у дуванском диму и устајалом ваз-
духу, закрвављених очију, сувих уста и дрхтавих руку, они са-
ставе често дан и ноћ, служећи својој страсти као мученици“,
чиме се припрема мизансцен суочавања са нечим непојмљи-
вим. Страст означена као мученица сакрално тривијализује
и преиспитује, модерност се огледа у поистовећивању снаге
подсвесног са некад устоличеним поштовањем светачког. Уме-
сто скрушености и посвећивања – као идел се поставља моћ. 

Мерило моћи у Фаустовим очима је знање, а у модерним
временима новац. Он постаје један од важних сегмената мо-
дерне приче о ђаволу. Има моћ „обезличавања и као такав 95
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напада личност“. Темељећи се на уживањима, новац све осо-
бине људскости претвара у оно њима супротно. Здружен са
охолошћу победника, уобличен је у коцкарској страсти која
покреће Гласинчанина. Тај грех Андрић кажњава. Порочност
је поунутрашњење ђавола, кушање које се одвија у самом чо-
веку у виду непрестане борбе да се пороку одоли. У почетку
је странац спољашња сила, али временом постаје део самог
Гласинчанина, као што смо и навели. Упознајући се са стран-
цем, Гласинчанин заправо упознаје погубност сопствених по-
рива. Присуство странца у хану га је мучило и дражило, „тих
дана се иначе осећао ломан и грозничав, зарицао се да више
неће играти, па је опет долазио и губио све до последње
паре“, јер је на тај начин у непрестаном искушењу.

Од онтолошког до хуманизованог зла, приповедне пси-
хијатризације, ђаво мења човека играјући се са њим и њиме.
Мења човека, док сам остаје исти.

Приказујући несталност људског бића Андрић се ослања
на француску моралистичку мисао и монтењевски контескт.
Потцртава се човекова сазнајна немоћ, у самоме себи препоз-
наје нешто нејасно. Указујући на интертекстаулне везе Анд-
рићевог дела, Јелена Новаковић запажа да наш писац биће
тумачи сартровски. По француском мислиоцу људска ствар-
ност је по природи несрећна и без икакве шансе да савлада
своје несрећно стање. Тек у самоћи, као бескрајном добру и
вољном избору, човек бежи од наметнуте реалности, непри-
хватљиве, и проналази своју слободу. 

Уговор са ђаволом у традицији је био један од камена те-
мељаца за демонизацију мањина. Управо тако поступа и Анд-
рић. Само једном опаском да прави касаблија није коцкар
Гласинчанин се преводи у категорију одбачених, које је најпо-
десније жигосати због одавања пороку. Обескорењен и првен-
ствено неумтемељен, Гласинчанин постаје јунак који у на-
метнутој самоћи среће своју злокобну сен, као што Фауст упо-
знаје Мефиста. Онтолошка категорија и пратећи сегмент ин-
дивидуализма, самоћа – неизоставни је елемент модерне
приче о ђаволу. Не само виђена као замајац, осамљивање које
води у слободу и самоспознају, у овом роману она је издиг-
нута и на ниво опште свести касаблија јер „сви су они били
забављени самим собом и заокупљени само мислима, ћеифо-
вима или страстима које су их довеле на капију“. Сетимо се
да је основна премиса која карактерише модерно друштво –
парадоксално осамљивање у гомили. Тако појединац бива су-
очен са самим собом, чиме отпочиње унутрашња драма.
Спољна сценографија, објективни ликови само су израз до-
гађања у људској души. Порок води увиђању зла и његове
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универзалне моћи, разумевању супротности духа и материје,
светла и таме. Посредством приповедне психијатризације, ђа-
во Милана Гласничанина се од метафизичког Мефиста пре-
обликује у производ болесне душе, као што је случај и са
Иваном Карамазовим. 

У литерарном искуству позната, већ одиграна сцена суд-
боносног сусрета збива се, баш као у лондонском подруму,
Леверкиновом магновењу, Фаустовој самоћи и на капији ви-
шеградског моста. Попут кнеза Рјепнина, и Гласинчанин про-
лази кроз ђаволова врата. Ђаво постаје део његовог сопства,
персонификација онога што га мучи. Неименован, али дела-
тан на једнодимензионалној позорници ђаво изазива на борбу
која не носи метафизички префикс. Ђаво је истовремено у
јунаку и ван њега, уобличен као део кошмарне визије већ из-
нуреног Гласинчанина. 

Андрић се опредељује за гетеовску традицију, нема ве-
лике средњовековне борбе Сатане и Христа. Позорница ђа-
воловог деловања сужена је на живот обичног човека, дубине
његове природе. Уско локализован, смештен на капију више-
градског моста сусрет са ђаволом обликован је у духу ново-
вековне литерарне традиције. Као и у Роману о Лондону, ђаво
је непредстављив, посредно присутан, као део психолошке
мотивације, кроз сцену која представља исечке, симулакруме
стварности. Ђаво је поунутрашњен. Од спољашње силе и ку-
шача, ђаво постаје део самог коцкара. Осећајући надирући
немир у себи, Милан поред себе види странца који га чека,
али чим се огласе петлови долази до промене приповедних
регистара „Закукурика петао негде на обали, танко и гласо-
вито, једном, па одмах и други пут. Био је тако близу да се
чуло како лупа крилима. У исти мах полетеше растурене
карте, као и на ветру, просу се и растури новац, заљуља се цела
капија из темеља. Милан затвори очи од страха и помисли да
је дошао последњи час. Кад је отворио очи видео је да је сам.“ 

Апокалиптички призор, подрхтавање тла, јак ветар, еле-
менти су који из књижевног памћења оживљавају сцену су-
срета са ђаволом. Но, индикативо је појављивање петла. Исти-
на, његовим оглашавањем се најављује дан, када је суспен-
дована ђаволова активност, али петао носи и одређени сим-
болички потенцијал. Петао је соларни симбол који најављује
сунце, амблем је Христа јер истиче симболику светлости и
ускрснућа.

Знакови поунутрашњења су физиолошке природе. Милан
са Околишта био је висок, мршав, блед и погнут човек, цело
„тело му изгледа прозрачно и без тежине, а на оловним сто-
палима. такав он сада пролази овуда кораком месечара....и сам
готово непримећен од света“. 97
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Физичком атрибуцијом Милан је предочен као неко ко не
припада постојећем стварносном поретку. Прозрачност и на-
ликовање месечару откривају човека који је окренут од света.
Не припадајући му – тежи да помери његове границе. Симболи-
ком оловних стопала потцртава се осујећеност, осуђеност да
се суочимо са границама које су нам дате. Прекорачити их,
значи бити неумерен. „Неумерена љубав према женама, ско-
лонст ка пићу , песми, скитњи или доконом маштању поред
родне реке“ – могућности су прекорачења норми које у мо-
дерним друштвима представљају мерило човекове слободе.
Песимистички и меланхолично сагледавајући човекову суд-
бину Андрић констатује да „је човекова способност ограни-
чена у свему, па и у томе... Стога се страсти у њему сукоб-
љавају, потискују и често потпуно искључују једна другу“.

Ђаво је аморфан, изражене моћи преображавања, те се и
код Андрића појављује у обличју које одговара његовој на-
мери. Сада је опет евидентно приклањање фолклорном ут-
врђеној мушкој супериорности, јер је ђаво најчешће мушка-
рац. Нова времена у касабу доносе нови поредак, а у њему
премоћ имају пословни људи. Такав странац долази у касабу
једне јесени. Логичар и усредсређен на ствар због које је
дошао, открива се као савремени Мефисто. Он је ни стар ни
млад, средњих година и средњег раста, ћутљив, једино се
очима осмехује. Недореченом је остављена симболика очију,
али је њиховим поменом скренута пажња на значај детаља у
одређењу лика. Но, када карташка игра буде поодмакла, реа-
листички оквир физиолошко-психичке изнурености карташа
отвориће и дијаболички потенцијал приче. Милан гори, зноји
се и хлади у благој ноћи на месечини, те у бунилу не дижући
очи са карата све помишља како ће сваког тренутка уместо
смиреног странчевог лика угледати сатанско лице са искеже-
ним зубима, очима као жеравица. Кез, кикот и очи неизостав-
ни су симболи Сатане. Но, једино кроз халуцинацију и уобра-
зиљу већ растројеног Гласинчанина Андрић уобличава фи-
гуру ђавола, остајући у окриљу филозофије „као да“. Ђаво-
лово постојање остаје у модалном облику, као што је већ
уочено код Црњанског.

Чак и у ери позитивизма и филозофије атеизма питање
добра и зла не може се решити без етичке и религијске санк-
ције. Крај повести о Гласинчанину је померање фокуса на лик
младог Јеврејина Букуса Гаона који потврђује идеју о нужно-
сти зла у светској дисхармонији. „У суботњи дан, када је
зазор и грехота ма какав посао радити“ ће син честитог и си-
ромашног јеврејског берберина извући дукат заглављен међу
плочама моста. Тај дукат је једини доказ партије карата која
се играла, а за коју Гласинчанин касније није знао да ли је
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узрок или последица његове болести. Болест је пратилац
приче о ђаволу, али необјашњивост неких појава народном
парзноверју оставља могућност њиховог објашњења управо
деловањем нечистих сила, јер „су наши доживљаји тако за-
мршени и тешки да није чудо што их људи правдају учешћем
самог Сатане, настојећи да их објасне или бар учине лакше
подношљивим“. Поверивши се једино попу Николи, Гласин-
чанин показује скривену пишчеву тежњу да религиозним
контекстом уоквири причу, јер би у постојање ђавола пове-
ровао једино свештеник. Међутим, све оно што му се дого-
дило „свет је сматрао тлапњом, нико не верује да ђаво игра
отузбир и изводи на капију онога кога хоће да упропасти“.
Спутан је живот по религијским правилима. 

Без конкретности његове појавности, детаља физичког из-
гледа, али уз типичну сценографију појављивања, ефекте који
потврђују дејство натприродне силе, ђаво је у роману На
Дрини ћуприја делатан, али нетранспарентан. Инкорпори-
рајући у своју визију елементе фолклорне традиције, али и
теолошко- филозофску позадину Андрић уобличава фигуру
ђавола као хуманизовано зло, не дозволивши тако пучко-ла-
крдијашко поигравање, већ наводећи на промишљање су-
штине зла. Питањем о ђаволу покренуто је питање о злу. Иако
само епизодна интерполација у роману, сцена картања на
мосту открива неиспитану, али важну страну имагинативног
света Иве Андрића. Дијаболошки контекст покреће питање
архетипског поларитета светла и таме, динамичке борбе, без
обзира на њене оквире. У модерним временима (у којима су
људи јаке воље анахронизам) сужава се поље инетресовања
на манифестације зла у карактеру човека. У реалистичком
обликовању крај процеса нестајања ђавола је његово поунут-
рашњивање, чиме је најављена и потврђена секуларизација
зла. Виђен као део свеприсутне психолошке реалности, ђаво
је у модерном друштву, које по Јунгу нема снаге да се ухвати
у коштац са силином људске свирепости, потиснут у подручје
жеље, извире из потиснутих нагонских порива. Разобличава
се у зависности од нашег моралног оцењивања и увиђањем
да се у основи принципа зла налазе реверзибилност и дуал-
ност.
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Давид Кецман Дако
У СВЕТЛОЈ СРМИ СЛОВЕНСКОЈ1

или: У ред пчелињи док се монашим 
жаром од звезданог праха

Доследан у остваривању властитог поетског концепта са
ослоном на оно, доиста, најбоље у српском песништву кроз
све епохе, од Растка Немањића и од оног у коме је свих вре-
мена бруј, оног снагом безграничног, тако чистог и бистрог,
мудрог и тихог, духом непревазиђеног, а свевременским тка-
њем сливеног па скривеног под заједничким именитељем на-
родни дух; са свим одликама менталног склопа свог
(словенског/српског и православног) рода/национа који га је,
изазван и трајно скољен невољама са свих страна, с љубављу
и надом, надасве зарад свог избављења од мноштва које би
све нејаке пред собом да (по)ништи, из самог себе изнедрио
и у лŷч од свевидне речи преобразио, бивајући песниковом
неисцрпним и поучником и светилником, оним занавекним;
угледајући се, само донекле и то увек с мером, с нескривеним
поштовањем и захвалношћу према свима, по тематици и лир-
ској форми себи сродним, који му у истом језику и у словен-
ском духу претходише; с којима је, нескривено, у вертикал-
ном сагласју; уграђујући у своју песму тек делић од оног што
јој је при творби неопходно; покадкад и оно неизбежно, што
питким прожимањем/садејством временом бива и његов лич-
ни печат, властити стваралачки идентитет; образа умивеног
и топлим и студеним, увек освежавајућим, али и отрежњу-
јућим капљицама што су са истих извора, али не и са исто-
ветним капљама из свесловенског, надасве српско-моравског

1 Поводом књиге Свети жар песника Верољуба Вукашиновића.



тока, оног коме се извориште не досеже, а без наума да на-
спрам свог огледала у одразу свог лица види и неразлучујућу
сличност са њиховим лицем, ма колико стваралачки моћни
да јесу, оком, челом, срцем Лазе Костића, Јована Дучића, Ми-
лоша Црњанског, Милана Ракића, Владислава Петковића
Диса, Алексе Шантића, али и Момчила Настасијевића и
Васка Попе, као и лицем/поетиком потоњих, такође међаш-
них српских поета својих ововременика. Са таквим својстви-
ма, или са таквим знаковљем свој лирски концепт остварује
песник Верољуб Вукашиновић. 

Близак свим својим лирским коренима, науку што је од
давнина, свим извориштима, а надасве оном што се у његовој
речи прима на начин како се удише зрак и пију капљице меда
из трмки властитог пчелињака, од предака наслеђеног и оче-
вим погледом научен да с пчелом, без страха, о свему што је
вечни бруј оком, једвачујним шапатом о свему што одгонета
једино с њом тајан и кајан збори – и сâм је у тишини зави-
чајног, моравско-љубостињског мира израстао у лирика-по-
седника самосвојног печата, „потписника“ дела достојног
понајпре трајног ишчитавања, потом дугог памћења и дубин-
ског промишљања, дела што је од оствареног мелемног лир-
ског бисерја какво настаје у духовном сродству са светлосним
бићима, као што су она попут њега, бића из пчелињег роја,
тамо где се једино бистрином и упорношћу, отпорношћу на
сва ледена доба увек изнова успоставља и траје, над веч-
ношћу бдије „небески ред“. 

И доиста, ако (и)чему овај лирик од готово монашке при-
вржености песми, што је сва од молитвеног склада и од ти-
шине, са непрестаним осећањем зебње услед тежине греха,
ал’ оног греха у мисли, греха који би тек да се догоди, ако и
чему без остатка припада, тада је то онај песников молитвени
трен, трен за вечност. Трен за реч коју у светлој срми словен-
ској, све кап по кап, или све нит по нит, слива, везе, збира, у
песму своју с нежношћу и мудрошћу, али и брижљиво, вешто,
ал’ увек и са опрезношћу, уграђује, нежним ткањем слива/уп-
лиће у само своје љубостињско повесмо, то повесмо што је
од пчелињег ума. 

При самом уласку у трен за песму, а биће да је такво и
стање душе његове и пре таквог трена, („признаће“ то и пес-
мом Улазак у пчелињак кад је Верољуб (име је знак) Вукаши-
новић са монашким посвећеничким осећањем „искушеника
на медној паши“ при мисији „читача полена и тумача праха“,
увек „Са крсним знаком (...) обасјан раним јесењим зраком“,
треном кад ступа у тај златоносни рудокоп и у њему затиче
сав тај заумни призор: „У кошницама скуп тајни бруји,/ У
брују гласове предака слушам./ Мирис ливаде ваздухом 101
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струји/ то пчеларева зари се душа.// Из трмке која у свести
трне/ Излазе нека сазнања, нова,/ На светлој хартији неба се
црне/ Словесне пчеле и пчелна слова.// Искушеник сам на
медној паши,/ Читач полена и тумач праха,/ У ред пчелињи
док се монашим/ У мени гасне жаока страха.// Док пчела
збира са касног цвета/ Мед савршени, да не би свисла/ Од
беса и буке овог света,/ Главу урањам у трмку смисла.“

Будући да је и сâм песник од стишаног, дуго тињајућег
жара, то од њега што се у деценијама/животом стекло у
живом пчелињаку без бучног шŷма међу корицама, или под
кровом који наткриљује ту кућу, то станишта Светог жара,
овај песников (само)избор „прочитан„ је и дубински, са свих
страна сагледан, тиме и тако у исти ‘пчелињи ред’ топло при-
хваћен и пропраћен речима, зналачким, утисак је, и објектив-
ним освртима или беседама поузданих и сведока и судија. Од
људи по много чему сродног му, братског соја. О лепоти и о
вредности достигнутог, значају и о месту лирског достигнућа
Верољуба Вукашиновића (у завршном делу књиге, иза којих
следи и фото-прилог, светлописни документ са Романије, у
време путовања за Калиновик, до Петровданског венца за
своју биљним жаром обасјану главу, беседе своје потписују
песници-угледници: Рајко Петров Ного, Драган Хамовић, Јо-
ван Делић, Милосав Тешић, Ђорђо Сладоје и Раде Лаловић. 

И нимало случајно, пре свих других песама од којих је
сачињен избор за књигу Свети жар, испред многих и бољих
и смисленошћу снажнијих, па и далекосежнијих, на почетку
књиге је посве нова, млада песма На путу за Калиновик. Из-
двојена из неког од поетских кругова а таква је да би, чини
се, у сваком могла да нађе трајније прибежиште, којем би са
свим у себи била у ближем садејству, тематски, садржајно и
ритмом свему у том кругу могла да припада, сада је у знатно
тежој позицији. У функцији је пролошког слова, почетног ко-
рака при песниковом ходочасничком повратничком путу и
ретроспективном п(р)огледу у минули, а тек песмом посто-
јани свет, најуверљивије и најсмисаоније тек песмама оства-
реног, свог живота и свог места у њему. 

Песмом На путу за Калиновик видљив је тај стваралачки,
песмом досегнути врхунац, те је с тога и доживљавамо/при-
мамо и прихватамо са значењем првотног п(р)огледа са ви-
диковца што је између земље и неба, на хајдучкој планини, у
наизглед само, питомом сазгнежју, међу облацима, међу (или:
са) орловима. Избором песама п(р)оглед у сав тај простор ои-
вичен је светосавским живим златокругом, у Свети жар, у
дело саздано жаром који исијава из свих шест лирских кру-
гова насловљених тако као да су свим сабраним, па само те-
матски раздељеним мноштвом истовремено и књиге у књизи,
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са „нужним“, одговарајућим насловима: Стара кућа, Света
места, Морам на Мораву, Мајчина душица, Мало стадо и
Изнад облака. 

Изабране из мноштва од различитости, ослобођене од
оног што је овај лирик-просвећеник, песник-пчелар, путник-
планинар, монах, искушеник, травар и сâм, доиста, биљни
човек, шта све Верољуб Вукашиновић није у безостатном по-
свећењу/припадању песми од мудре и лепе, од тихе речи, од
слика (најближих акварелу), доживљеним/просањаним тамо
негде, далеко од буке, беса и вреве, на српском југу, у морав-
ској осами и љубостињској тишини/тиховању под липама,
личним животним и песничким искуством. Надасве дугим и
зналачким, самокритичким и самоосветљивачким збирањем
болом наталожених ожиљака и свим својим животним и веш-
тинама и дознањима, поетским успонима до властите зенитне
тачке, али и науком који је стечен искуством од пораза, ожиљ-
цима, једнако оним у себи, на и свему видном и чујном око
себе. Знањем и искуством које је временом достигао и пре-
вазишао, преобродио их, или их бар за нијансу нечим у себи
и надмашио, надградио, растеретио их, ослободио од оног у
речи, у песми сувишног и од оног чега ни сам више не би ни
да се сећа. 

Сада су то потпуно искристалисани, избрушени лирски
белуци. А у сваком, ако не директно, речима наглашен, те-
матски истакнут, а оно макар и посредно, реч је то, слово са
одблеском „светог жара“ у себи. И нужно, управо тако и бива
остварен велики наум песника Верољуба Вукашиновића чит-
љив и у самом наслову књиге – Свети жар. 

Као да је садржајем посве нова и до сада у таквом кон-
цепту, с таквом прожетошћу непрочитана књига остварена са
наумом да избором песама из различитих периода остану
видљиве и све његове досадашње творачке мене, све са не-
скривеним и врлинама, али и сва, додуше једва приметним
недостацима у себи, сада и лагано отклањаних на том путу
до потпунијег личног печата песника у мноштву и те како, са
свих страна, управо својим лирским жаром одасвуд видљивог. 

Строгим самокритичким избором из властитог опуса, са
тежиштем на појму „жар“ – који се управо овом књигом не-
скривено показује и као песников лични печат, заштитни
знак, као оријентир и трајна мисаона преокупација – откло-
њени су њему самом приметни недостаци, али су остале вид-
љиве и све у процесу стварања и преображавања, током
стваралачког зрења, неизбежне осцилације. 

Осим тога, остварењем Светог жара, наста и дубинско и
смело (а још је рано за одговор на питање да ли је то и ко-
начно) обимом и искристалисаним квалитетом изабраног, 103
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потпуније заокружење једног лирског концепта заснованог
на класици, на традиционалној основи, махом у сонетној
форми или другим облицима везаног стиха, писаног умеш-
ном и брижном руком. Концептом коме је својствена дослед-
ност, како у погледу форме, тако и тематике, односно
садржаја, поетског ткива, што такође бива / настаје као одраз
времена садашњег, остварена је и веома изражајна дослед-
ност вештина и прецизност Верољуба Вукашинновића у при-
мени класичног лирског израза као свог, рекли бисмо и
господског, племићког руха, а не пука употреба, примена кла-
сике као калупа, као манира. Сада је то онај лирски концепт
који је прожет свежим мислима, а тиме (све)чујан бива и сав
тај у један бруј сливен тон и ритам класике у сазвучју са свим
призвуцима који су одраз „новог времена“ и човека у њему. 

Лирски концепт остварен зналачком синтезом класике и мо-
дерности, без ризичног, а песнику оваквог и соја и кова, до-
иста и непотребног искорака на било коју страну. 

Спојем који се и избором песама са странице књиге Свети
жар показује и остварљивим и умесним, функционалним.
Остварен је тако да се надограђени класични поетски концепт
(класична, углавном сонетна форма и творење песме везаног
стиха), уз коришћење, ал’ и то незнатно и увек с мером и са
дозом једваприметне критичности на рачун времена садаш-
њег, па и посмешљивости на рачун маниристичког брисања
лепоте матерњег језика (повремена употреба страних речи из
вокабулара новог доба), те се времену и песниковом бићу
прилагођена и примењена класика изнова показује као ства-
ралачки изазов. 

И надаље је то непревазиђена форма, лирски концепт бли-
зак нашем духу, словенском и хришћанском – светосавском
осећању света, а у садејству са оним што је (неминовно је то
при синтези/прожимању старог и новог гласа), одраз и захтев
времена садашњег. 

Тако настаје песма Верољуба Вукашиновића која је сва
добра и „цела лепа“ (термин Богдана Поповића), јер је сва од
живог ткива, од лепоте таквог лирског ткања, мелемна,
звучна, танана и питка... Песма која душом песника, тим
жаром у себи светлосним, зрачи мудрошћу и топлином. Так-
вим жаром прожети су сви лирски-светлосни кругови на стра-
ницама књиге Свети жар. 

Целокупним избором из свих претходних књига до већег
изражаја је дошла и сва она давно већ уочена брижност Ве-
рољуба Вукашиновића над сваком поетском сликом, над сва-
ким дамаром, зрачком/трепетом у песми, небитно да ли је у
краћој, лапидарној форми (песме Трагови, Коледо, Рустул
гора, Повесмо, Запис, О ватри, Стара кућа, Отац, Стара
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кућа), у дистиху (песма Присоје, такође антологијске вредно-
сти), посебно у веома кратким, сведеним песмама, где је
речима тесно, а мислима широко, попут оног најбољег сабра-
ног у народној лирици, или у песништву Момчила Наста-
сијевића и Васка Попе. 

Небитно да л’ су кратке, трепет-песме, или су остварене у
дужим лирским, такође класичним, у сонетној форми, веза-
ним стихом, садржајем и формом често и с нескривеном тен-
денциозношћу којом, чини се и намерно, као прстом, аутор
нескривено указује на извор са којег се напајао. На оно што,
је и мотивом и формом за њега са значењем узора, оног у
њему чиме се током властитог лирског зрења надахњивао,
вертикалом се уздизао, а при том се, попут иних манириста,
није суновраћао. Приметна је и та блискост, али и нескривено
поштовање према српским песницима: Јовану Дучићу, Ми-
лану Ракићу, Алекси Шантићу, Милошу Црњанском, Влади-
славу Петковићу Дису (Можда песма); при оствареној
синтези класике и модерне видна и блискост са поетиком
Васка Попе (Вукашиновићеве песме настале у младости,
избор са страница његових првих књига), као и са поетиком
Момчила Настасијевића, не толико по тематици, колико је
приметна сродност по начину и по ритму, надасве по осе-
ћајности. према оном што звуком, цвркутом, лахорним
шумом, током воде, пчелињим брујем, оног што у Верољубов
лирски пчелињак, с капљицама са извора и са мливом испод
жрвња врца и спонтано, једвачујно, пристиже с поља, из
неког другог времена – али у простор сродне песничке душе. 

Дакле, сродност само по оној оствареној складности и
ритмичности у песми, по музици у стиху. Тиме и тако, на
самом почетку свог песничког пута (избором из књига
Чежња за вртом (1993), Повесмо (1995), кратком формом,
звуком и ритмом, оствареном синтезом класике и урбане ли-
рике, надасве оне која настаје као одраз егзистенцијалистич-
ког погледа на свет, Вукашиновић је сродан оном чиме су се
и како својим јединственим гласом у историју српског пес-
ништва трагом својим уписали Васко Попа (Непочин поље) и
Момчило Настасијевић (Седам лирских кругова). Сродност,
а боље је рећи само блискост и бар повремени дослух са
нашим класицима-симболистима. Најприснији је, ипак, до-
слух са ововременим, такође врхунским српским песницима
који су се, такође изразитијом лирском индивидуалношћу,
остварили и у класичном и у модерном српском песништву,
сонетом и везаним стихом. 

Са ослоном на оно непревазиђено у класичном концепту,
поетика Верољуба Вукашиновића остварена је лирским тка-
њем златном нити, прожета је бојом, звуком и мирисом, 105
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трептајима и топлином што до срца стиже жаром од звезда-
ног праха. 

О било каквим специфичностима, о знаковљу његовог
песничког концепта да је реч, оно суштинско што је оличење
његовог поетског печата, плод је избора за књигу Свети жар,
потврда је и песниковог признања изреченог у песми Самар
(врх Гледићких планина): „Уз песму је теже него уз планину“
(„Међу храстовима певали су зденци,/ Гледићких планина ви-
дели се венци,/ Ходале су ноге, ударао дамар,/ На леђима
носих од стихова самар.// Негде, близу врха, у лирском пле-
тиву,/ Очеву сам стару угледао њиву;/ Над њом сам облаке
рунасте ловио/ Од којих је један к Ловћену пловио.// Уз Самар
кроз песму своју сам се пео/ И изнад облака њен врх ја сам
хтео/ Стихом да освојим а он се расплину./Уз песму је теже
него уз планину.“)

У многим песмама, готово у свим круговима реч „жар“,
или је ту, у песми, слово о нечему што је од сродног јој смисла
и значења, о оном што се светошћу и светлошћу кроз све
тамнине оврхунило и са трајним је значењем светионика/све-
тилника наше вере, оне вере што је од искона и с којом доче-
касмо и прихватисмо/примисмо Христа. Што је из наше
историје удесима изровашене, са значењем свега оног што је
све до трена садашњег и сâмо из незгаслог жара, било видно
ил’ невидно, чујно ил’ нечујно, макар да је испод вулканског
пепела под каквим и Помпеја вечним сном снива, једнако и
прошло и будуће, али значењем је, дејством заиста жâр. 

Жар и свето светлило што и при најгушћој, најнепрозирни-
јој тами, и у магли, и по мрклини, увек искри, што у најжеш-
ћој стŷди греје. 

Што нас изнутра открављује и теши нас у неспокоју. 
Што при туробном трену свежим дахом подјарује наду не-

згаслу, макар да је та „света искра у жару“ који тиња где год
да се задеси. 

Жар са напуштеног огњишта, оног испод пепела по којем
песник пише. Попут оног жара у студени којом је испуњена
Вукашиновићава песма Стара кућа, достојна навођења (и
памћења) у целости: „Зврји празно огњиште/ Око њега се/
Скупљаху преци// Ја који угасих ватру/ Стојим над њим/ Над-
несен// Пишући нешто/ По пепелу“.

Концептом, тематиком и организованошћу књиге у шест
циклуса, као што и Бог створи свет за шест дана, књига
Свети жар ишчитавањем се доживљава као песников лирски
путопис кроз свевремје, а занимљиво је да је први корак при
том ходочасничком лирском круговању увек негде међу или
под облацима, и почетак тог изновљеног погледа у минуло
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управо у једној од десетак најмлађих и са књигу одабраних
Вукашиновићевих песама, до сада у књизи ненастењеној, а
још и у функцији пролога, песма На путу за Калиновик. 

Ход или лирска путања кружницом, срећом, још недо-
вршена, голема лирска тканица што је Верољуб Вукашиновић
твори везом од златне нити, или светлом срмом словен-ском
/љубостињском, њему најдражом, зачета првим дахом и пр-
вом стопом на видном трагу од Мораве и Љубостиње, преко
Романије, на путу до физичког и духовног празавичаја свог
словенског и српског рода, свога језика, душе своје. 

Ход је то: „Ка пределу где су процветале риме/ Калоперу
јечму миле посестриме“. 

Њиме, све време, и стрепња од сусрета са старинама, оним
што су „с оне стране Дрине“, стрепња изазвана упитношћу:
„Шта читаш у слову љубостињског крина?“ (симбол песни-
ковог моравског завичаја) 

Чиме си трајно надахнут? 
Поштујеш ли, грејеш ли се на тихом жару, ил’ на тихој

ватри-жеравици, наспрам плама старог ти огњишта, макар и
оног што сећањем, ил’ словом твојим, у књигама, Светим
жаром, траје ли траје, и ти и тај свети жар што је од предака
и што је услов дугховном опстанку? Или: „То души је сласно
али морам рећи/ Није тако ласно Романију прећи/ Ту ме може
срести Старина Новаче/ Да ме пита шта си научио ђаче// Шта
читаш у слову љубостињског крина/ Да ли знашп напамет
Старог Вујадина// Сећаш ли се смрти Мајке Југовића/ Лаза-
реве клетве руке Обилића/ Краљевића Марка Љутице Бог-
дана/ Палиш ли им свеће сваког Видовдана“ (На путу за
Калиновик).

Поетским кругом Стара кућа, а најотвореније у песми
којом је насловљен први циклус у књизи Свети жар, сећање
на детињство. 

Ходом повратак у онај и онакав живот кад песник, само
без ововремене животне горчине, није осећао раздељеност од
света, најмање на начин како се још и несвестан живота, од
самог заметка па од видног и чујног изласка у светлост, свим
„жаром“ свог „жишка“ од предака наслеђеног, у човека, и фи-
зички и духовно, преображавао, обликовао се, бивајући не-
престано и са свих страна, најпре (и најпресудније)
мајчинском нежношћу ушушкан и снагом очинске/пчелињске
мудрости заштићен. На ветрометини, на чистини, свим треп-
тајима једне, ал’ само оне недељиве душе, оне што је од истог
жара, вером и језиком предака бивајући испуњен, надахнут,
просветљен. Накнадним погледом, једино тако, сазнање –
песмом откровење: „Постоји пчелињак/ У мом срцу// У њему 107
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пчеларе/ моји преци// Они певају/ Пчелиње псалме// Господу
нашем/ Оцу пчела// А наша Мати/ Матица словесна// У пче-
лињаку/ Словном се јавља“ (Пчелињак).

Значење стожерности, главног потпорног ступа у циклусу
Стара кућа, делом и у целој књизи Свети жар, има песма
Гљиве. 

Изузетна песма, снажном метофоричношћу и дубоком
смисаоношћу остварена тако да захтева дубљу, на само књи-
жевну, него и психолошку (фројдовску) анализу, посебно при
одгонетању места и значења родитеља, посебно мајке и чо-
вековом животу, а у овом „случају“, значење мајке у форми-
рању песникове личности, његовог песничког бића. На то
посве оригинално и тако уверљиво указују/упућују и ови сти-
хови: „Као дечак одлазио сам/ У влажну и сањиву утробу
шуме/ Да у рану зору потражим гљиве/ Које су у то време/
Биле скупоцене// Препознавши ме шума ме је/ Мајчински
примала у себе/ И заједно са мном дисала је/ Једним истим
великим плућима.“

Те гљиве, поново виђене сећањем при ходу ка себи непро-
лазном, које и у сну бере на најлепшим шумским проплан-
цима, песник-вечити дечак увек налази, види и доживљава
као бисерје: „које је утоку ноћи моја мајка/ Просула из својих/
Дубоких недара.“

При аналитичком п(р)огледу у лирски концепт Верољуба
Вукашиновића незаобилазна је такође и песма Дуб, у којој је
и самим насловом истакнута песникова спона са оним „све-
тим жаром“ који је поникао у ризници старе вере, из словен-
ске прапостојбине. 

Песник је налази у прислуху ил’ дослуху са словенским
митовима, као и у оном што су нам (временом само) далеки
преци из старе вере пренели у нову, те од заборава сачувано
старо бисерје светли му кроз безмерје и кроз свевремје. 

Дуб, пре хришћанског доба са значењем храма под отво-
реним небом, у правери са значењем стамене вертикале –
споне између земаљског и небеског, тајном неодгонетнутом
у песми Верољуба Вукашиновића и даље је са снагом „светог
жара“: „Давно ми доба дуби дуб/ Словенских шума свети
стуб/ Из кога ниче слика бога/ Обриси врта сред земног лога.“

Разложно, дакако, значење жара, оног светог, јер: „Давно
ми доба дуби дуб/ Пре цркве беше свети лŷг/ У њему испод
храствог листа/ Преци чекаху рођење Христа// Давно ми доба
дуби дуб/ Дрхти у мени страхотни руб/ Где са простором
време се спаја/ Где на почетку тајна је краја.“

Узгред, кратка опаска, а у немогућности да јој се овом при-
ликом посвети шира и достојнија пажња: звучни завршеци у

кораци 4-6 / 2017

108



стиховима, све од једносложних речи са дугосилазним акцен-
том – у овој, али и многим другим песмама Верољуба Вука-
шиновића, изазивају асоцијацију на звучност приметну у
поетици Лазе Костића, песника Прометеја – оног из доба
младости, али још изражајније, блискост са звучношћу риме
у његовој позници, песми-симфонији, покајници, а на само
једној од најлепших песама о љубави, на српском језику,
Santa Maria dellа Salute“, довршеној у пештанском Хотелу
„Хунгарија“, 3. јуна 1909. године.

Понирањем што је могуће дубље ка властитом духовном
прапочетку из којег наста „жар“ ил’ „клица“ за дубински
корен – ни овим ауторским избором није могла бити мимои-
ђена песма Трагови, сведеном метафоричношћу, ослобођена
свега сувишног, а посебно ритмом блиска раној поетици
Васка Попе. 

Песма је то за коју се такође може рећи да је добра, јер је
„цела лепа“, али је и са значењем кључа при уласку у простор
у који је укорењена она жила-куцавица, одакле потиче та
златна нит у поетском ткању којим је проткана Вукашино-
вићева  поетика. 

Управо у овој песми је и потпора за разјашњење енигме:
ком песничком соју Верољуб Вукашиновић највише при-
пада? Шта је, у погледу концепта, најпре његова најуверљи-
вија основа? Где је, или у чему је основни извор његовог
творачаког и надахнућа и трајног прегнућа? Коначно и то –
како је у његовом лирском концепту остварена ванредно ус-
пела синтеза класике и модерне при лирском ткању са нагла-
шеном поетском индивудуалношћу? Где му је, или у чему
главна тачка ослонца и за тако доследан, а усправни ход и за
самосвесном опстанак у свеколиком песничком мноштву, по-
највише када је реч о песницима што су од „оног старог
соја“? Рајко Петров Ного, Милан Ненадић, Ђорђо Сладоје,
Ђорђе Нешић... Одговор песмом и на ова и сијасет других
упитности: „Под трагом/ Траг до трага// Унатраг/ Трагови до
трапа// У трапу труину/ Преци// Утрапио их/ Творац у
тмушу// У њима проклијало/ Семе за нашу душу“ (Трагови).

У старој, а најпре словенској митологији, у нашој старој
вери (ваља нам се увек изнова враћати делима неправично,
својевремено тако грубо из науке и образовања напросто зло-
чинитељски избаченог, немарно на маргину потисног Весе-
лина Чајкановића) потом и са извориштем, стваралачким,
узорним надахнућем, с полазиштем у српској усменој књи-
жевности, а што је такође изражајно и на страницама овог из-
бора из целокупног му опуса, многи су Вукашиновићеви не
само изазови, већ узори, први поуздани ослонци за настанак
песама, а блиске су бајалицама, загонеткама, оним помало и 109
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мистичним, па и метафизичким бисерјем из ризнице српске
народне лирике. Потом и оним песмама из свесловенског на-
родног певања, бистроумним творевинама какве настају и
остају занавек – тек кад прођу сва искушења под теретом
жрвња који се зове време. 

У свему што о(п)ста нађен је тај бисер вечног наука, у ње-
му мелемност снаге вечне изворне мудрости и исконске лепоте.

Од таквог су златног праха лирском нити изаткане песме
Коледо, Руступ гора, Љељен, Смрт јелена, Запис, О ватри,
Ноћни рефрен, као и песме Бивше куће укућани, Ексер, Пред
прагом старе куће, Одлазак у село, а тек песма Присоје (назив
сеоског гробља у песником завичају), коју, јер је цела лепа,
наводимо у целости: „Све више мени присно је/ Брдашце
звано Присоје// Ту свратим каткад с пречице/ Да чујем шапат
речице// И прочитам пар редака/ Над гробовима предака.“

Следом те духовно-творачке и за Верољуба Вукашиновића
пресудне нити, тих лирских и вертикала и хоризонтала, а што
је од старине, повратним ходом за тим траговима, под њима
увек неки други слој и у њему откровење првине, понирањем,
што је могуће дубље, што је могуће ближе, до тачке где је
„проклијало семе за нашу душу“, путовањем песниковом по-
норном путањом до оне тачке, до оног трена „где са просто-
ром време се спаја/ где на почетку тајна је краја“, тамо где
„зврји празно огњиште/ око њега се скупљаху преци“, одакле
песника непрестано сустиже зебња од п(р)омисли да је сâм и
мимо свих, да је, можда, последњи и да се њиме гаси пламен
и жар од предака, те залуд стоји „наднесен пишући нешто по
пепелу“. До оног, дакле, што ће кад све друго мине постати
његов стварни/стваралачки живот, ишчитавањем понајвише
тих краћих песама, где је „речима тесно а мислима широко“,
из лирских кругова с почетка и средишта књиге, потом и но-
вијих, песама из доба стваралачког зрења, са видним, донекле
и онеспокојавајућим премисама резигнације, већим делом и
носталгије за минулим и добом и људима од старог кова у
њима (повратак бола), стижемо и до потпунијег уверења, не
само утиска који следи при разлучивању оног у нама песмом
изазваног. До чега нас најпре самосазнање песмом, тиме и до
потпунијег дознање и бољег разумевања самог себе, овом
песнику (надасве по властитом животним искуством/удес-
ном), по нечем, можда и сродни, доводи знатније саживља-
вање са лирским субјектом толике уверљивости и такве
сугестивности, такве само привидне, али и суптилне једно-
ставности, потпуне отворености, искрене а питке (старе) ду-
ховности, од такве вере у моћ песме, у смисаоност а не у
залудност мишљења песмом, увек, а тек у ово време опште
неверице и свеколиког људског суноврата након дугог хода
ивицом безданог безнађа, тако потребне. 
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Поверење у реч, у моћ књиге и то у ово време без стида,
време поремећених вредности, безверно и безнадежно. Свим
и свачим изневерено, разљуђено, време отуђеног, па загубље-
ног ововременог човека без/личног идентитета. 

А можда управо и услед таквог осећања себе отуђеног, за-
губљеног, нераспознавајућег у сваком, а тек у свом простору
и у (овом) времену, песме са страница дела Свети жар Ве-
рољуба Вукашиновића изабране са страница књига објавље-
них током минулих готово четврт века, (прва књига Чежња
за вртом објављена је 1993) примамо и прихватамо са осећа-
њем као да су то на његовом длану, као на листу липе, тек
приспеле капљице јутарње росе затечене при првим сунча-
ним зрацима. А при том – одраз у њима и призор/слика пес-
никовог суочавања са властитим ликом у њиховом средишту.

Или капљом, истовремено, и одсјај оног што је у њима, у
тим капљицама из свемира траг: и лик и ехо душе предака-
свевременика забринутих за жар на огњишту. 

За свој језик у молитвеном трену. 
За звон прастарих звона који се ехом враћа у простор ко

зна кад, од кога и како срушених, ишечезлих храмова, тамо
где ни трага од људског хода више не има. 

Одраз оног из чега „светли небеско/ семе у нама словесно“. 
Песма сва од оног чиме се и мистер маг, надасве умешан

творац са разумевањем и поштовањем мислиоца у себи, овај
песник и поји и чиме храни душу своју. 

Чиме, ал’ увек изнова, бистри поглед и антејским додиром
са тлом којим, тада у себе најопоузданији, стиче снагу за на-
ставак дугог и теретног пута. 

Без тог и таквог антејског споја и присног дослуха песника
Верољуба Вукашиновића и завичајног му, једнако и физичког
простора и духовног наслеђа, засигурно, такве самосвојне
поетичности – не би ни било. Ни његове у мноштву од срод-
ности такве и толике стваралачке засебности. 

Жар је, иначе, честа реч у свим тим песмама које се и до-
живљавају као најприснији ехо дубинског дослуха са звуцима
из прапостојбине, тамо где је „Праотац/ певао ватри/ Опчи-
њен божјим/ Даром//“, да би открио, или песмом “само“ при-
знао управо оно што је у самој сржи његовог личног печата
којим је прожет, па с тога тако и насловљен избор за књигу
Свети жар. Јер, казује: „Праотац/ Певао ватри/ Опчињен
божјим/ Даром// О ватри/ И ја снатрим/ Над запретеним/
Жаром“ (О ватри).

Ватра, отац, преци, дуб, руј, пчела и пчелињи бруј, праг, дрво,
а надасве жар – најучесталије су речи у песмама Верољуба 111

окулар



Вукашиновића. У њима, као и у речима из биљног, географ-
ског, из духовног света (и свести) српских земаља, најчешће
при слову о православним светињама, из дослуха са оним у
њима дознатим, свуда је свети жар. Путовања, боравци, ти-
ховања, лирски записи при походима манастирима Љубо-
стиња, Савина, Добрићево... Песме као одраз свега дожив-
љеног путовањима по Херцеговини, Пивским пределом („са
дна допиру давни звуци,/ Чују се косци са ливада,/ Епски чо-
бани, митски вуци,/ Чувају прасловенска стада.“), у свети-
лиштима манастира Годачица и Дубрава, где му се шапатом
обраћа монах Данило: „Ослушни себе, пронађи темељ,/ И от-
копаћеш скривено благо“; у Петковици, („Благо онима који
освану/ И лице умију бистром водом./ Тешко онима који за-
стану/ И не пробуде се пред Господом“); у манастиру Миле-
шева, где: „Над главом што је грумен/ Пун земаљске грехоте/
Анђео сав је румен/ Од васкрсле лепоте// Из Милешеве сма-
њен/ Али анђелом снажен/ Идем милошћу рањен/ И мало
преображен//“); стварносним али лирским ходочашћем по Ру-
сији, Темишваром, са Црњанским, Сремом, на Стражилову
са Бранком Радичевићем, или путовањем по Банату, у Идвору
са Пупином, у манастиру Жича („У песми сричем песму о
Жичи,/ Да не заборавим матерње штиво,/ Вирус разара потку
у причи/ И раслабљује везивно ткиво/ (...) Па и ја тражим знак
благослова/ У твоме имену.седмоврата,/ И жижна твоја че-
тири слова/ Имену мом су потајна врата/“; на Косову, у мана-
стиру Соколица, задужбини Бановић Страхиње, где песник с
побожношћу стиже „у августовском дивном дану“ и кад бива;
„Са истањеном лирском пређом,/ Свирач на одсвираној ноти,/
Стојим пред Тобом, као међом./ Да ли ме има на Божјој
коти?// Кадар ни стићи, ни утећи,/ И препун светских сагре-
шења,/ Не знам пред Тобом шта ћу рећи./ А знам да мост си
до спасења//“; у Мостару, на празник Мала Госпојина 2008,
опет „до међе покидане пређе“, песник је пред лицем Богомај-
ке и при дослуху са песником Алексом Шантићем, горчина
истине, једним треном два по тузи истоветна бола: „Овде где
се збило претпразничко вече/ У песничкој души, рука која
руши/ Срушила је свети подупирач неба./ И просула грке за-
логаје хљеба/“; или Ноћ на Острогу, треном кад: „Реч је о
чуду: Хиљаду људи/ На топлој земљи надомак небу/ У оку
библијски призор руди/ Костретне мисли душу ми гребу. (...)
Реч је о чуду: на топлој стени/ Из сна се буди хиљаду душа./
А један мрав се шета по мени/ и откуцаје мог срца слуша.“

Ма где био и до светилишта од светог жара ходачастио,
оним што настаје писањем по пепелу, а увек при слову о љу-
дима – оним стожерним са страница српске историје, из наше
вере и лирике у дослуху са светилницима – ваља тражити
прва и права станишта и упоришта у достизању потопунијег
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сазнања о томе ка чему ходи, у шта је непрестано жарним оком
из властите таме загледан и ка чему све време и кроз минуле
деценије при том тежи песник Верољуб Вукашиновић. 

У лирским записима ванредно складног склопа, доследна
ритмичност, чујност сваког трептаја у крошњи липе су му
мисао из порте љубостињске, са којом се у сваку дâљ креће и
с чежњом јој се, као и завичајној Морави, увек враћа, ехо зуја
и бруја у пчелињаку; призвук сваког лахорног шума над мас-
лачцима и међу јасикама...

Музика и трептај зрачка који бди над напуштеним и за-
трављеним кућним прагом, а све то захваљујући најпре пес-
ником присном дослуху са изворном мелодијом (питкошћу,
лиричношћу) која је, у ствари, изворна мелодија матерњег,
српског језика, све са посебностима мелодије у говору мо-
равског човечанства. 

Дослух са оним најпре у себи добро разазнатим и за песму
од сваког зла, па и од прекомерног утицаја и „срцеломног“,
од празног заноса ослобођеног, тиме од патетике одбрањеног
и за срце присније сраслог. Тиме, мелодијом, тим брујем и
сазвучјем у својој песми, или у песми на свој начин остварен
– песник Верољуб Вукашиновић је још изражајније свој, са
свим особеностима своје лирске посебности. 

Садржајем и бојом свог певања од прејаког мноштва, од
теретног многогласја издвојен, самим собом довољно зашти-
ћен на месту и у времену које му само таквом може и припа-
дати. 

Ваља приметити, те и то као посебност у поетици Веро-
љуба Вукашиновића истаћи да је та изворност матерње ме-
лодије, та и таква присност доживљаја песмом остварена
захваљујући звонким и непотрошеним римама грађене
најчешће једносложним речима („Ври ми кроз крв врв Вави-
лона/ Кад отворених очију сним,/ Снимцима тајним душа
склона/ Тражи да над тим сликама бдим“ (стихови из песме
Вино Париза), чиме нас понајвише подсећа на мелодичност
у поезији Лазе Костића): речи: руј - бруј, бор - двор, жар -
мар, дар - чар, брид - зид, стид - вид, бос - ос, кос - гост, хуј -
струј, сам - храм, прах -страх, чврст – крст-прст, трап –зјап,
лист - блист, прх - врх, пев - сев, тло - зло, трен - плен, стих -
тих, твар - квар, мрав – грам-рам, мач - плач, крај - сјај, длан
- гнан, мех - смех, свлак - лак, трн - стрн, мех - смех... 
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Драгиња Рамадански
БАРОКИЗАЦИЈА ГУБИТНИШТВА
Мило Ломпар: Похвала несавремености
Лагуна, Београд, 2016.

Прва дужност сваког мислиоца била би да
положи рачун о свести сопственог лудила.

Бела Хамваш 

Илити оно утешно, ма и иронично, бродскијанско Incog-
nito ergo sum. Иронично, јер се не односи на моћнике и умет-
нике. Утешно, јер се може односити на оне који нису ни моћ-
ници ни уметници. 

Непревазиђени посматрач тренутка на делу, осетљив на
чудо сусрета вечног и пролазног, Бела Хамваш је негде напи-
сао да се даровитост и мудрост међусобно искључују, да је
даровитост „ужасна и одвратна“, и да је предмет дивљења не-
зналица. Може ли се, ипак, рећи да је уметност есеја ретка
могућност да даровитост и мудрост буду синонимични? 

Књига Похвала несавремености коју смо прочитали са
неописивим читалачким узбуђењем, почиње Магритовом
сликом хипнотишуће уредног дезена, попут поставе неке
шкриње, с лебдећим сподобама и зачудним називом ин-
дијског храма (Голконда). Лепа, тек страшњикава лаж ликов-
ности у надреалном споју са неком дубљом храмовном про-
зорљивошћу, у тексту есеја који следи доведена је у риму са
једнако надреалним утиском града (Лондона), по коме су
скрајнуто расута спомен обележја српске духовности. Полако
се примичемо кључном термину есеја, несавремености ис-
тинских вредности. 115
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Од реалних грађана се, међутим, пре може очекивати копр-
цање у савремености, далеко од смирености узвинутих клар-
кова. Есеј већ овде, с наличја корица, инсистира на дубокој
аксиолошкој подели људи, управо по шаву „људско, сувише
људско“, крчећи пут за елаборацију отмености апстинената
и губитника на рингу стварности, ad negationem. То је, дакако,
непрећутани ехо Ничеовог етичког максимализма. Да ли су
то заиста Магритови снови постали стварност, како гласи
дијагноза есејисте маја 2015. године? И може ли се икада
функционисати на начин уметности? 

Зацело није случајно тек једно поглавље (оно о жртвовању
скоро па најјаче шаховске фигуре) Ломпаровог есеја афирми-
сало ауторово прво лице, од дирљиве дечачке интуиције па до
одраслих поверавања, док се сва друга поглавља исписују иза
другачије деиксије (прво лице множине). Бежање од себе
грешног у неку жуђену разборитост? Та идиосинкратична за-
мена можда значи моралистички искорак из есејистичког нар-
цизма, али у исто време и корак ка трактату, ка општости и
ауторитарности исказа. Може бити да је и то ехо, овога пута
аналитичког дискурса Николе Милошевића. Однос књижев-
них очева и синова, који подразумева и страх од утицаја, па и
најразличитије антитетичке стратегије које из њега извиру,
може се исказати и кроз неспорно угледање.

Само на једном месту писац огољује своје ирационално ја,
уз грцави глагол волети. Из рањивог и правог, по својој не-
дораслој недостатности, есејистичког мотришта, дечак стоји
пред „неуобручивим“ (чест русизам код Ломпара) аутсајдер-
ством двојице шахиста, од којих један (Спаски) има форе у
губитничком искуству. Ни другом (Фишер) није страно ис-
товрсно „господство“: да га (након пада Берлинског зида)
лако и брзо забораве. И Американци, којима је ваљао у време
хладног рата, и Срби, који су већ дуго заглављени у савреме-
ности. Духовна авантура несавремености је, судећи по узор-
ној шаховској партији пред нама, узбудљива, као и увек када
су актери човек и судбина.

Радећи, дакле, на прогону свога ја из есеја, и на афирма-
цији неког саборног, човечанског ми, Мило Ломпар се клони
есејистичке бахатости, не размеће се шармом несавршености
савременог есејисте, који би да се постави изнад сваке уту-
чене и потучене моралне перфекције. Рекло би се да управо
то изазива фину полемичку нервозу овог мозаичног есеја. 

Трезвени пехарник, magister bibendi, из Хамвашевог ро-
мана Карневал, колекционар је сподоба што се паште око
„златног зечића“ недостајућег смисла, извргнутог у пуку бра-
ваду и надигравање. Пред њим је питање: живот као инфер-
нална помама или као кондиционални људски сакралитет и
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пнеуматички ентузијазам. Најгора је, свакако, охолост псеу-
доспиритуалности и софијатичка непродуктивност. 

И ово је књига такве провере, и самопровере. Проверавају
се темељна начела културе и историје, предочава се наше при-
вијање уз лице другог човека (Доситеја, Црњанског, Прин-
ципа, Спаског, Фишера).

Шаховски потез скакачем књижевно је афирмисао још
Виктор Шкловски, у свом дугом врлудавом есеју о пострево-
луционарном расапу и смени система вредности (када су пер-
сијским теписима запушавани прозори, када се ложио стил-
ски намештај, књиге, клавири, али и писала формалистичка
теорија књижевности, тако сазвучна касапљењу и черечењу
негда целовитих тела). Крунска метафора Шкловског за то
искуство губитништва јесте литота цареве кухиње. Негда је,
та богата комора неког источњачког цара, запремала десетине
натоварених камила, а сада, када је цар тек засужњени роб,
његов котлић са сплачинама одвлачи, тандрчући, изгладнело
псето, подвијеног репа. Цар се смеје у одговор. Јер, ту се Шкло-
вски слаже са Хамвашем, хумор, који све признаје и прашта,
такође је својство човека. То је ритам бивства, врлудава пу-
тања скакача, дозрело хохотање уочи причешћења празни-
ном. Човек ваља да иступи из улоге, из маске, при чему се
може уздати у смешно и хуморно, које је гранична форма тра-
гичног. Смеје се, дакле, бивши цар. То је позиција несавре-
мености. Највиши церебрални рад окованог Прометеја (Спаски
у инвалидским колицима, Фишер на Исланду). 

То је смех губитника у предворју највећег добитка, то је
смех жртвоване фигуре, не и партије, који нам разгрће неприко-
сновену предност у неком другом систему вредности, након
Страшнога суда... 

Горка пилула, али и њена рецептура. Скривена тројичност
(савременост, испаштање, несавременост) некадашње дијалек-
тичке процедуре (теза, антитеза, синтеза) уроњена у патологи-
ју друштва. Било би нереално очекивати брзопотезну победу. 

Шаховска метафора Ломпара постаје игрива, барокна
композиција, с тајном, шкољкастом оркестрацијом, што нам
усмерава пажњу на квареж бивства и захтев спасења.

Витезове савремености Ломпар понајпре проналази међу
писцима, тим наводним чуварима вредности, који се стављају
у службу „образложења устоличених истина“. Многи у есеју
поменути интелектуалци у „одежди злих кловнова“ користе
„епохални ветар“ у леђа, сведочећи о „непорекнутом изазову
зла“. Могу им се супротставити једино лични одговори, не-
савремени на начин истоименог ломпаровског концепта али,
рекли бисмо, и на начин ове књиге. 117
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У поглављу посвећеном Црњанском, Ломпар трага за раз-
лозима наше (овога пута то је права, а не реторичка лична за-
меница) љубави према великом лиричару. Таква љубав се
може темељити на вредностима његове личности, осетљиве
и субверзивне спрам сваког епохалног ритма. Тестирају се
нијансе приватног и личног. Док је прво у знаку успешног
пада у време (јуриш на стипендије, награде и све жовијалне
успутности), друго је у знаку оригиналног искорачивања из
савремености. 

Ритмове несавремености, доказе да човек није само биће
жеље и моћи, Ломпар налази у белешкама мислиоца логор-
ског искуства, Виктора Франкла, посвећеним смислености
патње. И она је, наиме, део људског усуда, и тежити наркози
самртног бола у такозваним лепим смртима посве је савре-
мено. Страхотно умирање Гаврила Принципа у Терезину зна-
ковито је на један дубљи, несавремен, начин, и то осећају сви
који походе његову самицу. 

Да, несавременост, у значењу које јој придаје Ломпар,
јесте окрутна. Она жигоше и бива жигосана. Управо је изјава
mea culpa изводи на позорницу, као достојевскијанске јунаке
из мишјих рупа, лупанарија и азила. Удес најређих људи, по
Ломпару (и Достојевском) јесте интелект (Ивана Карамазова)
и карактер (Димитрија Карамазова). Имати и једно и друго
гарантује расплет у знаку исповести великих грешника (Став-
рогина и Свидригајлова), не и кловновског злодуха Петра
Верховенског... 

У маси је најусамљенији грешник, а не посматрач. Инси-
стирати на етичкој врсности човека, на истинитој и суровој
перспективи Порфирија Петровича, схвата то и наш писац,
представља „окрутан и хладан налог“ детектива и просек-
тора. Човек је, поред свега другог, и биће етичких модрица и
убоја, али то детронизујуће искуство не би требало да нас
удаљи од њега. Да, сад знам шта ми је засметало у есејистич-
ком у тону Ломпара: он се свесно одриче и смеха и суза над
човеком, и бира неутрални тон посматрача, и то је оно, што
одмиче ову књигу од есејистичке уроњености у сопствену
безочност (макар и кокетну). Ломпар као да жели да буде савр-
шени посматрач („сувише се волимо када се себи смејемо,
чувамо љубав према себи када патимо“), преозбиљно узи-
мајући и стварност и – себе. Метафора Бодлеровог албатроса
неједном се показала као права противтежа таквом ставу. 

Ово је, рекосмо, говор о присуству зла у човеку. Зло ваља
нотирати али и разумети. Велика је искупитељска потенција
греха. Без понирања нема велике уметности ни великих суд-
бина. Тек онај ко је прошао катабазију може да нам саопшти
нешто битно. Најдубље речи код Достојевског изговарају

кораци 4-6 / 2017

118



бастарди и патници, са снажним везама са доњим светом
(подземље) и веродостојном жудњом за искупљењем.

Тријада која ће се изборити са свим маскама, и са самим
злом, јесте вера, нада и љубав. И хумор, додаје син проте-
стантског свештеника, Хамваш, довикујући Гогољу да не спа-
љује своје убитачно смешне књиге. Испашта само онај који
греши. Судија је онај који не суди. Потајни монашки сан о са-
моодрицању и губитништву крај је уметности, која тако ретко
(п)остаје морални добитак. Сетимо се Розанова и његовог на-
пада на њен онтолошки статус, у сржи нечист и непристојан
(удовица која вирка у огледало). Отуда и Ломпарева запита-
ност: „Зашто су људи који проучавају књижевност толике ку-
кавице“ (143).

Поглавље посвећено савременој логореји евоцира пад Бер-
линског зида, када је „неповратно нестала и свест о нијанса-
ма“, и „могућност егзистенцијалног избора“. Ломпар ламен-
тира над бољим временима за књижевност, заборављајући да
таквих времена никада није било. Писац је одувек морао да
прода рукопис, али не обавезно и инспирацију. „Уосталом,
шта се песника тичу врлине и пороци! Евентуално и искљу-
чиво њихова поетска страна“ (Пушкин). Писац је велик упра-
во по томе што му се фућка на свако бодовање, укључујући и
оно морализаторско. Увек ћемо завидети тим громадама на
рубу амбиса, и никада их се нећемо, као човечанство, моћи
одрећи, па све и да хоћемо. Једино искупљење уметника је
таленат. То је знао и Чехов, који је можда најбезобзирније од
свих, овде поменутих бесомучника љубави, тешких дрога и
велеиздаје, ангажовао читаве тимове у служби свога дара. 

Марина Цветајева, која је неоспорно волела пушкински
лиризам Мајаковског, написала је своју поему Пацоловац
онога тренутка када је у ритмовима Мајаковског препознала
диктат савремености (ритмове корачнице и колективистичку
реторику). Размимоилажењу етике уметника са његовом есте-
тиком посвећени су најлепши стихови ове поеме. „Једини
начин да уметност буде у потпуном поседу добра јесте – да
је нема“ – вели песникиња пред којом се поклонио Бродски. 

Ипак, судећи по овој књизи, најрадикалнији антиподи су
обичан човек, уроњен у савременост, и нормалан човек, кадар
да искоракне из ње, па вратио се или не, свеједно (метафора
усамљеног пливача у узбурканом мору). Он је чистији, исти-
нитији, стварнији од људи са обале који праве селфије, те по
њих штетне оптичке варке. 

Свако скидање маски рутине и кварежи има сакрално по-
рекло. Другим речима, нема спасења – али има историје спа-
сења. Своје спасење треба да живимо, макар га и не форму-
лисали. 119

теразије



кораци 4-6 / 2017

120

Несавременост је беспомоћна али и недоступна моћи,
„прокажена и гурнута у таму одсутног присуства“ (14). Ис-
пасти из игре којој се нисмо ни прикључили чувени је мане-
вар достојевскијанских јунака из подземља. Између савре-
мености и несавремености постоји егзистенцијална разлика,
као између ритма и контраритма, и отуда ваља добро осмо-
трити сваку осветљену сцену, на којој наступају „кловнови“;
јер се у њеном закутку, „са оне стране задовољства“, изван
кадра, крије и понеки „особењак“. Једноме следи дивљење а
другоме подсмех светине. 

Речима овог есеја моћ је савремена или више није моћ, а
усамљеност је – несавремена. Или је то ипак осама, ретко
горка и кивна, чешће меланхолична и блажена. Ликовни дис-
курс те дубоке метафизичке инопије Ломпар проналази на
сликама Де Кирика. Та „несаопштљива“ визура вредна је
труда. „Ићи против времена неразумно је разуман задатак“,
вели Ломпар. Опет самоћа у маси, али овога пута самоћа
„правог, исправног, истинског, усправног и несавременог чо-
века“, у знаку класичних мерила вредности, честитости и по-
штења. И при „таквим обстојатељствима утакмице“, Богу је
дражи грешник и покајник? И ту је можда скривен одговор
на оно нимало реторско питање које је остало без одговора у
овој књизи: „У каквој би вези могли бити искуство несавре-
мености и Бог?“ (156). 

Последње поглавље непорециво сврстава ову књигу у ре-
лигиолошку студију о усељењу вере у људе, та вечита сум-
њала и испаштала, и то посредством еманатистичке, нетварне
светлости са слике Каравађа. Мајсторска екфраза подупире
подземне, неизречене, апофатичке токове ове слике, о благо-
дети обожења, као врхунске зрелости сваке индивидуе. 

Време руши само оно што није право. Прави тренуци чине
оно непролазно. То је логика спасења. Страшно је заглављи-
вање у времену, идентификација са маском. Чвор фатума се
ипак може пресећи, али, судећи по композицији Каравађове
слике – (једино) крстолико. То је бивство без мрље. Оно што
спаја светитеља и кловна, вино је више трезвености односно
религије, у знаку историје спасења. Ваља нам се отргнути од
лажи, прећи у сакрално, апокалиптично време, бити спреман
на велико буђење. Истоветност са вечним значи истоветност
са собом, када је виђење – увиђање. 
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Душан Стојковић
СТУБ БЕСКРАЈА 
РУМУНСКЕ ФИЛОСОФСКЕ МИСЛИ
Еуђен Симион: Румунски егзистенцијализам и европска ме-
тафизика, превод са румунског језика: Адам Пуслојић, Ми-
рела Глушац, Јонела Менгер и Симеон Лазареану
„Филип Вишњић“, Београд, 2016.

Од самог почетка двадесетог века румунски уметници су
они који су привремено или за стално напустили своју земљу
и настанили се у иностранству (најчешће у Паризу), били у
самим врховима светске уметности и философије. То важи за
једног од најзначајнијих авангардних вајара Константина
Бранкушија, чувеног авангардног сликара Виктора Браунера,
песникињу Ану де Ноај, романсијера Панаита Истратија, ос-
ниваче дадаизма Марсела Јанка и – посебно – Тристана Цару,
„мистичног антимодернисту“ (стр. 80) Бенжамена Фондана
и надреалисту – уклетог песника Иларие Воронку, песника
који се остварио на немачком језику а окончао живот скоком
у Сену, Паула Целана, најбољег „језичког / фонетског“ пес-
ника двадесетог века – Герасима Луку којем је такође Сена
била добровољно изабрани гроб, нобеловку Херту Милер.1

Наравно и оне којима је књига о којој пишемо, која има кра-
так наслов, али дуг поднаслов (он прецизно одређује о чему
је у њој реч): Четири субјективна филозофа који желе да об-
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1 Листа се ту не зауставља. Требало би дописати и Јулију Хаждеу, Марту
Бибеско, Тодора Виануа, Ели Визела и многе друге. Лучијан Блага је једно
време живео у Паризу и писао песме и на француском. И није једини који
је то чинио.
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нове румунску културу и један књижевни критичар као нега-
тор који открива 1943. театар апсурда на румунском језику:
Мирча Елијаде, Емил Чоран, Константин Нојка, Еуђен
Јонеску и Мирча Вулканеску – посвећена.2 Без Румуна, мо-
дерне европске књижевности и модерне европске мисли –
једноставно, нема. Но, они нису били обични дошљаци нити
наметљиви гости. Били су они који су уметност, поезију,
драму, философију, изучавање религије дивовским корацима
од небројано колико миља гурали унапред и Европа је ишла
за њима, а не они за њом. То не важи за дисиденте из других
земаља који су били унапред вољни да се мимикријски при-
лагоде средини у којој су се обрели: Кундера је постао фран-
цуски писац, једнако као и Макин, Чарлс Симић амерички
песник, једнако као и Чеслав Милош. Једино су још Руси, и
то не сви, чували оно што су са собом понели из родне ма-
тушке. Посебно то важи за велику романсијерску тројку:
Гајто Газдинов, Марк Алданов, Владимир Набоков. Но, и њи-
хово дело је, барем донекле, било особена синтеза донетог и
пригрљеног. Велики Румуни су остали велики Румуни и када
су велики Европљани постали. Стога, и не ретко, неки од њих
су се, и поред великих успеха и признања у светским престо-
ницама, у своју отаџбину враћали, попут и самог Еуђена Си-
миона. Није га у Паризу задржало ни то што је предавао
румунску књижевност на Сорбони, ни то што се равноправно
дружио са оним тумачима књижевности који су ову науку го-
тово непрестано покретали свом силином ка оним просто-
рима у којима ће се и она сама заплести у неразмрсиву
паучину теоријских заврзлама и бити приморана да се при-
упита да ли је оно чиме се бави и што покушава савршеним
да учини – уопште наука. Када су Барт, Тодоров, Кристева,
Женет и многи други даноноћно „компликовали“ метод којим
су желели да се са књижевношћу, и уметношћу уопште, и
људском мишљу такође – понесу, Симион је остајао помало
по страни. За њега је дело које је проучавао било битније од
онога ко се у то проучавање упушта. Он није говорио о смрти
аутора или смрти романа, да би, потом, проучавао тог умрлог
аутора и писао и сâм роман којем је већ одзвонило. 

У уводу за књигу о којој пишемо Симион је прибележио
како су га да то учини наговорили „плаховит и имагинативан
дух“ (стр. 11) Адам Пуслојић и „рефлексиван и меланхоличан
дух“ (11) Срба Игњатовић.3 Књига је то о групи румунских

2 У Симионовој књизи представљени су, укратко, и ставови и других ру-
мунских мислилаца. На пример, Б. Фундојануа (у Француској је постао Б.
Фондан и створио импозантно песничко дело). Али, и Лучијана Благе који
о румунском егзистенцијализму има негативно мишљење и који румунске
егзистенцијалисте назива „каботенима страсти“.
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мислилаца и уметника који су готово сви били одлични уче-
ници знаменитог „атипичног“ професора Нае Јонескуа који
их је подучавао да се ману „школске философије“ и размиш-
љају својом главом тако што ће философију одлепити од ка-
тедре и извести на улицу. Сви су га послушали и не може се
заборавити оно што су, и када су били млади, на самим поче-
цима свог интелектуалног делања, створили. Та трагична ге-
нерација, критерионисти, генерација у праху4 ступа на сцену
од 1927. до 1930, када у Европи увелико почиње да влада ег-
зистенцијализам Карла Јингера и Мартина Хајдегера, као и
мистицизам Лава Шестова и Николаја Берђајева, а читају се
пуном паром, и прихватају њихове идеје, шпански философи
Мигуел де Унамуно и Хосе Ортега и Гасет. Иако су румунски
мислиоци школовани у иностранству (углавном на немачким
универзитетима) и знали несумњиво за њих и читали их, оно
што они доносе пре свега је „животно“5, суштински ориги-
нално, несумњиво провокативно. Свеже и данас, после то-
лико прохујалих година. Није се с њима нипошто збило оно
што је задесило руске писце (стрељање Гумиљова, смрт од
глади Александра Блока, самоубиства Јесењина, Мајаковског,
Марине Цветајеве...), што је Романа Јакобсона навело да есеј
о томе наслови О генерацији која је проћердала своје песнике
(1931). Нити је Румунија, нити је Европа „проћердала“ њих,
а нису, богме, нити Румунију нити Европу „проћердали“ ни
они. Њихова дела настала у раној младости нису ни данас
вреднована онако како заслужују, јер су неки (Елијаде, Нојка,
Сиоран6) били благонаклони према идејама екстремне дес-
нице, неки после Другог светског рата доспели у затвор
(Нојка и Вулканеску; други ће у њему и умрети), неки
(Елијаде, Сиоран, Јонеску) отишли у Париз и тамо се сасвим
остварили. Симион подсећа како му је наш нобеловац Иво
Андрић једном згодом рекао: „Румуни имају један куриози-
тет: они извозе своје геније.“

Духовни вођа младе генерације румунских мислилаца био
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3 Она се најпре појављује на српском, а њена – проширена верзија – изаћи
ће и на румунском. Нека врста њене претходнице може се наћи и у дело-
вима раније штампане књиге Еуђена Симиона на нашем језику: Уморан је
демон теорије (избор и превод: Адам Пуслојић), Апостроф, Радинг, Бео-
град, 2004.
4 Тако их је назвао њихов идеолошки протуножац Захарија Станку.
5 Шербан Чоколеску их је поспрдно назвао „животницима“. Они су то и
били, али стога што је њихово дело било озбиљна егзистенцијалистичка
медитација.
6 У нашем тексту нећемо се служити румунском варијантом имена и пре-
зимена румунских мислилаца Емил Чоран и Еуђен Јонеску.
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је, тада двадесетогодишњи, Мирча Елијаде, у то време пре
свега писац занимљивих романа7, који је животне теме (не-
заобилазно живљење, метафизика стварности, животна аван-
тура, облици подсвести...) са којима су се они хватали у
коштац окрстио Духовном путањом (1927). Духовно стање
заједничко свим младим румунским „животаристима“, бор-
цима за радикалне промене у румунској култури, је немир.8

Полазећи, уз споменуте европске егзистенцијалисте, руске
мистике и шпанске мислиоце, и више од њих, и од Кјеркегора
и Достојевског – управо они ће бити творци румунске ва-
ријанте егзистенцијализма који је тема Симионове књиге.

Нимало случајно, онај ко им је професор био, Нае Јонеску,
био је сасвим атипичан професор који је отворено предочио
студентима како никакав план предавања нема и како их он
неће обучавати, већ ће учити заједно са њима. По њему, Ев-
ропа је подељена на два сасвим јасно издвојена дела када је
о философији и моралу реч: западни свет се опредељује за
сазнање, а источни за поимање / разумевање. Првим влада
историјски дух, другим дух финесе.9 Нае Јонеску пише: „Ра-
зумевање је активност равна стварању. У тренутку кад си
неку ствар разумео стижеш и до рецепта њене креације; кад
неку ствар сазнаш ти немаш њен рецепт стварања, закон
њеног стварања, и то не можеш `разумети` сазнањем, већ ра-
зумевањем“. Као „филозоф егзистенцијалист хришћанског
усмерења“ (26), он сматра како католицима „универзум је по-
стојање које они познају“, дочим православцима „универзум
је постојање које сами живимо“. Притом, други „поседују ме-
тафизику засновану на контемплацији10“ и на „помањкању
иницијативе“. (26) Нае Јонеску не жели да изгради никакав
философски систем. Неће то желети ни његови ученици. Њи-
хова дела настала у младости биће фрагментарна, производи
„духа нијансе“. Али, Мирча Елијаде, Константин Нојка и

7 Роман младалачке кратковидости; Гаудеамус; Светло се гаси; Повратак
из раја; Хулигани; Maitreyi, Госпођица Кристина. И после Другог светског
рата он ће писати романе попут Ивандањске ноћи, Код Циганки, На улици
Мантулеаса. Посебно издвајамо, џојсовски, Светло које се гаси, штампан
1934. На српски језик преведена су следећа Елијадеова белетристичка
остварења: На улици Маантулеаса (превела Војислава Стојановић Геор-
гијевић), Градина, Ниш, 1987; Код Циганки; Ноћи у Серампореу (превела
Мариана Дан), СКЗ, Београд, 1999; Тајна доктора Хонигберера и друге но-
веле (превеле Маријана Дан и Зоја Томић), Паидеиа, Београд, 2002; Бес-
крајни стуб (драма; превео Петру Крду), КОВ, Вршац, 1996.
8 Подсећамо да се друга књига Андрићевих песама у прози (Ст. Кугли, За-
греб, 1920) управо тако и зове.
9 Паскал је разликовао „дух геометрије“ и „дух нијансе“.
10 Контемплација за њега нипошто није пасиван став, већ „болна затегну-
тост, она која те нагони да се превазиђеш, да изгубиш себе самог, на изве-
стан начин“.



Мирче Вулканеску, градећи „геометрију духа“, уводе струк-
турално ред у своје идеје, показујући да се, и када се са једног
изворишта креће, до дијаметрално супротних путева стићи
може. Оно што је, међутим, заједничко свим овим младим Ру-
мунима, ученицима Нае Јонескуа, као и њему самом, било је
промишљање Румуније и њеног места на духовној мапи Ев-
ропе. Његове лекције из метафизике, можда и не сасвим ори-
гиналне, „позајмљене“ од немачких есејиста и философа,
нашле су погодно тле у њиховим радовима, и философским
и литерарним. Нарочито идеја „искуства“ (живљења) која до-
минира у свим његовим списима. Ако су неки његови уче-
ници били левичари а други десничари, обједињавало их је
трагично осећање живота, које Мирче Вулканеску назива „ак-
тивни песимизам“. У центру размишљања Нае Јонескуа била
је „духовна револуција“. Она се преселила и у дела његових
ученика. Јонеску није тачно предвидео у ком ће се правцу ев-
ропска мисао кретати. Из данашње перспективе, био је, ан-
тиципирајући, евроскептик. У нечему је, ипак, био дубоко у
праву: „онда када има недоумица и сумњи према моделу ев-
ропске културе о којем суди. То је суд да без удела источне
метафизике та култура, ипак, није могућа.“ (35) То најбоље
доказују управо његови ученици. Јонеску их, између осталог,
опомиње како „стари су опасни у јавном простору јер су се
дочепали моћи и тешко је напуштају“. (37) „Они немају више
места у амбисима филозофије егзистенције. Сад све пада на
терет младима. Мит младих је најбитнији у овој социолошкој
утопији.“ (37) Утопија остаје утопија, али млади Румуни,
Јонескуови ученици, имају довољно снаге, знања, енергије,
младалачке дрскости, философског полета да, иако налик на
„уклете Сизифе“ (39), довољно високо, и довољно дубоко у
исти мах, узлете. Пошто сви имају комплекс припадања малој
култури, потребно је да се њега ослободе. Најбрже то чини
Мирча Елијаде. Поред европске, постоје многе древније и
плодотворније културе. Запад је примио много више од њих,
него што им је сам дао. Европа се „уморила, духовно осу-
шила“. Сви ови млади Румуни успевају да протерају сенти-
ментализам из румунске прозе, да створе, уместо књишке,
„филозофију румунског бића“ (43) и да напишу неке од најуз-
будљивијих књига уопште. Погрешили су једино што су се
са духовне пребацили и на политичку раван. Тада је, као и увек
када се тако нешто збуде, ђаво дошао по своје. Једни су хвали-
ли бољшевизам, други желели националистичку револуцију. 

Тудор Виану разликује биолошку од стваралачке генера-
ције. Првих има поприлично у једном веку, других само две
или три. Они о којима Симион пише типична су стваралачка
генерација. 125

теразије



кораци 4-6 / 2017

126

Најпре Мирча Елијаде и Мирча Вулканеску желе да уздр-
мају дотадашње темеље румунске егзистенције и румунског
мишљења које се заснива на осећању неминовности трагичне
судбине „вегетативне“ Румуније. Само њих двојица желе да
„уреде своје идеје“ (51), створе кохерентан систем. Остали
њихови вршњаци су „фрагментаристи, моралисти, ствараоци
језика“ (51) И једни и други, као и егзистенцијалисти уопште,
од философа система Хегела творе негативну личност фило-
софије, философског Сатану. (51) 

Најбитније философско дело Мирче Вулканескуа, у којем
он покушава да дефинише румунски дух, је Румунска димен-
зија бивствовања (1943). Све док се није појавило Румунско
исказивање (1970) Константина Нојке, ова његова „феноме-
нолошка скица“ била је „најважнији теоријски допринос ру-
мунском егзистенцијализму“. (61) Вулканеску није „приватни
мислилац“ (61) попут Емила Сиорана, већ философ који „по-
знавајући све филозофске системе, покушава да их усагласи
и да извуче корист из њих“. (61) По њему, „румунски језик
изражава филозофију бивствовања Румуна, граматика крије
граматику духовности“. (63) Скепса, идеја о порицању, која
је духовна карактеристика Румуна, „стваралачка је, не руши-
лачка“. (66) То порицање је „активно порицање, етичко, он-
толошко противљење“, „ ... Румун не поништава, не укида...
Његово негирање било би `луциферско` (оспоравајуће), не
`сатанско` (радикално)“. (67) Румунска логика је „сад или
никад“, ловљење „каироског осећаја“. Читава Европа зна за
Сиорана и пореди га чак и са Волтером; нико у Европи, и
мало ко у његовој Румунији, зна за Мирчу Вулканескуа, а овај
други је „први аутор који даје филозофску студију Бића на
румунском језику“ (263) у којој покушава да „дефинише с фи-
лозофске тачке гледишта румунског човека“. (263) 

Мирча Елијаде11 се „тешко“ (91) може повезати са егзи-
стенцијализмом. Он у Сартру види опортунисту историје.

11 Поред белетристичких дела, од Мирче Елијадеа преведене су на српски
следеће књиге: Мит и збиља (превеле Мирна Цвитан и Љерка Мифка), Ма-
тица хрватска, Загреб, 1970. и Плато, Београд, 1998; Свето и профано (пре-
вео Зоран Стојановић), Замак културе, Врњачка бања, 1980, Књижевна
заједница, Нови Сад, 1986, „Доситеј“, Београд, 1998, Издавачка књижар-
ница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2003. и Алнари,
Београд, Табернакл, Лаћарак, 2004; Окултизам, магија и помодне културе:
есеји с подручја компаративне религије (превела Љиљана Филиповић), Гра-
фички завод Хрватске, Загреб, 1981. и 1983; Ковачи и алкемичари (превео
Миљенко Mayer), Графички завод Хрватске, Загреб, 1982. и 1983; Јога: Бес-
мртност и слобода (превео Зоран Зец), БИГЗ, Београд, 1984; Шаманизам
и архајске технике екстазе (превео Зоран Стојановић), Матица српска,
Нови Сад, 1985. и Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски
Карловци, Нови Сад, 1990; Историја веровањâ и религијских идеја 1. Од
каменог доба до Елеусинских мистерија (превела Биљана Лукић),
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Елијаде је „дух целине и пространства, системски човек, ен-
циклопедиста“ (91) чији је је систем „антисистем“. Он у
појам егзистенције, посебно у каснијој фази свога ствара-
лаштва12, када буде писао о историји религије, „укључује и
искуство мита“. (92) Њему је искуство „савршена и тренутна
форма целокупног бића“. Диви се дневницима. Сви „генера-
ционисти“ су их оставили. Ево шта о дневницима мисли
Елијаде: „Због тога мислим да `дневник`, интимне белешке,
небитне белешке – имају толику снагу и толику жеђ за веч-
ношћу, јер су написане неочекивано као и смрт, или су у аго-
нији кап и смрт или извештавају као о смрти.“ Полемише са
Сиораном, сматрајући како безнађе не може бити кључна
тема бивствовања. Њих двојица су на сасвим супротним по-
ловима мишљења. Сиоран је „пасионирани“ скептик који
више ни у философију не верује и тражи радикалне и капи-
талне промене у Румунији без икаквог одлагања, док Елијаде,
„антимодерно модеран“ (105), одбацује његову „реторику
ништавности и агоније“ (103) и убеђен је да се до препорода
културе може пристићи само „поновним проналажењем и
гајењем њених митова“. (103) Симион сматра за основни не-
достатак Елијадеове13 философије његову непомућену „запа-
њујућу веру духа у целовитост света и у виши смисао
човековог постојања“ (111), о непресушној „потреби за кос-
мизацијом наших сазнања“. (114) Елијадеу „човек је скуп
својих митова“. (119) Поред европског, постоји и „старији,
неевропски човек, са богатијим људским наслеђем“. (129) Ду-
ховни пројекат који он заговара можемо окрстити као мета-
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Просвета, Београд, 1991. и Бард-фин, Београд, Романов, Бања Лука, 2003;
Историја веровањâ и религијских идеја 2. Од Гаутаме Буде до тријумфа
хришћанства (превела Мирјана Перић), Просвета, Београд, 1991; Исто-
рија веровањâ и религијских идеја 3. Од Мухамеда до Реформације (превела
Мирјана Здравковић), Просвета, Београд, 1991; (са Јоаном П. Кулианом)
Водич кроз светске религије (превела Анђелка Цвијић), Народна књига –
Алфа, Београд, 1996. и Нова књига плус, Београд, Нова књига, Подгорица,
2014; Мефистофелес и Андрогин (превела Славица Милетић), Дом културе
Чачак, Градац, 1996; Слике и симболи: огледи о магијско-религијској сим-
болици (превео Душан Јанић), Издавачка књижарница Зорана Стојановића,
Сремски Карловци, Нови Сад, 1999. и Factum издаваштво, Београд, 2015;
О религији (превели Љиљана Филиповић и С. Ашанин), Art press, Београд,
2002; Аспекти мита (превела Наташа Пејановић), Деметра, Загреб, 2004;
Симболизам, свето и уметности (превела Дубравка Алић), Гутенбергова
галаксија, Крушевац, 2006; Расправа о историји религија (превео Душан
Јанић), Академска књига, Нови Сад, 2011. 
12 Не постоји само један Мирча Елијаде; има их више.
13 Он је Симиону „`човек без судбине`, дух без филозофије, ерудита без ре-
лигије, полиграф који путује с документима у коферу“, онај ко „разуме да
човек долази из удаљених епопеја“. (111) Када је и сам Елијаде написао ту
епопеју, Жорж Димезил је његову Историју веровања и религијских идеја
назвао „новом легендом векова“.
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физички реализам (130). Жилбер Диран га, заједно са уче-
њима Јунга, Димезила и Корбина, одређује као „дубоку ант-
ропологију“ (135). Њен циљ је сасвим јасан: „поновна
митологизација профаног света“ (135).  

Сиоранови14 списи на румунском су „слободнији, директ-
нији радикалнији“. (53) Овај приватни философ15, „најради-
калнији и највећи негативиста од свих румунских егзистен-
цијалиста“ (137), издваја незгоду (неприлику, непријатност)
као „основну“ реч која „дефинише румунску судбину“ (137).
Симион га дефинише као „Јова који је образован у школи
француских моралиста“. (138) Прва Сиоранова књига, На
врхунцу базнађа (1934), „експлозивна и барокна“ (140), „ис-
повест“ је „усмерена против филозофа који се плаше смрти
више од свих појединаца“ (140). Иако он нулифицира (овај
глагол његов је неологизам) све, „каква огромна пожуда по-
стоји у овој негацији света, каква виталност младог бога у
овој игри са ништавилом!“ (141) У својој реторици агоније
(143), служи се негацијом која изазива „радост духа“ (142).
И прву књигу овог мајстора нијансе и оне које за њом следе
„треба прочитати као дневник“ (143). Све написано у њима у
радикалном је нихилистичком духу. У Књизи у обманама он
ће се удаљити од философије. Најизазовнија његова књига,
уједно и најизазовнија књига читаве ове стваралачке генера-
ције, јесте Преображење Румуније (1936). У овој „књизи
срџбе“ (157) Сиоран излаже „песимистичку антропологију“
и призива чак и „народну диктатуру“ (159). Ова књига у којој

14 Од Сиорана су на српски језик преведене следеће књиге: Кратак преглед
распадања (превео Милован Данојлић), Матица српска, Нови Сад, 1972. и
1979, Златна грана, Сомбор, 1995, Тиса, Београд, 2004; Историја и утопија
(превео Бранко Јелић), Дом културе, Чачак, 1987. и 2009. и Унирекс, Ник-
шић, 1990; Сузе и свеци (превео Петру Крду), Братство и јединство, Нови
Сад, 1989, Светови, Нови Сад, 1996, Плави јахач group, Београд, 2010. и Це-
нтар за културу, Пожаревац, 2011; Крик безнађа (превео Петру Крду), Ок-
тоих, Подгорица, 1993. и, под насловом На врхунцу безнађа, Полиграф, Бео-
град, 1998; Признања и анатеме (превео Зоран Јанковић), Светови, Нови
Сад, 1995; Приручник о страсти (превео Јовица Аћин), Рад, Београд, 1997;
исто дело превео је и Петру Крду (Центар за културу Пожаревац, 2009);
Силогизми горчине (превео Јовица Аћин), Рад, Београд, 1998; исто дело
превео је и Миодраг Шупут (М. Шупут, Београд, 1998); Моја земља (превео
Петру Крду), КОВ, Вршац, 1998; О незгоди бити рођен (превео Миодраг
Шупут), М. Шупут, Београд, 1999; Черечење (превео Миодраг Шупут), М.
Шупут, Београд, 2000; Пад у време (превела Милица Козић), Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2008; Сио-
ран: разговори (превео Станко Џефердановић), Дерета, Београд, 2010; О
Богу, о музици, о љубави (превео Петру Крду), Центар за културу Пожаре-
вац, 2010. На српски је преведен и Сиоранов роман Зли демијург (превела
Мира Вуковић; Матица српска, Нови Сад, 1991).
15 Тако сам себе назива. 



њен писац показује, и доказује, како свој народ воли са „теш-
ком мржњом“, је, и са политичког и са моралног аспекта,
„књига фундаменталног очаја и опасне опције“ (162). У њој
се Румуни лече шок терапијом. Но, лек је погрешно одабран
и велико је питање може ли дух, под условом да стварно бо-
лестан јесте, применом ове терапије да оздрави. Намера Сио-
ранове књиге Сузе и свеци је да она буде „херменеутика
светлости“ (169). Иако се о њој често говорило као о „анти-
религијском памфлету“, она није то „већ само фрагментарни
есеј који је каткад агресивно скептичан, понекад лиричан са
елегијским елементима“ (170). Активни људи не могу бити
религиозни. Ни ствараоци. Ни онај међу њима којег Сиоран
обожава – Достојевски. Стога он пише и: „перверзија светост
без премца: порок небеса“. И: „немогуће је волети Бога, сем
ако га не мрзиш“. Оно што је позитивно једино јесте музика.
Кроз музичаре Бог проговара. У Сузама и свецима „постоји
и лиризам ствари које нестају и једна поезија која је веома
лична, поезија самоће“ (175). Сиоран жели да „протумачи
снове биљака“ (175). Не само ова – све његове књиге могу се
читати и као романи. Емил Сиоран је један од врхунских пи-
саца двадесетог века. У Сумраку мишљења (1940), писац који
себе сматра „Јовом без пријатеља, без Бога и без лепре“, по-
стаје „класик очаја“. У њему је чак и самоубиство третирано
као религиозни чин. Нема мислиоца који је о самоубиству
размишљао више од Сиорана. Њега бисмо могли одредити
као латентног самоубицу. Једнако и као философа самоуиби-
ства. Ево кључног пасуса посвећеног самоубиству у Сумраку
мишљења: „Модернистима недостаје интерна култура само-
убиства, естетика умирања. Ниједан не умире како треба и
сви умиру случајно. Неупућени у самоубиство, неки јадници
смрти. Кад би они знали да умиру на време, не би никог од
нас стегло срце на вест о толиким и толиким `очајничким де-
лима` и не бисмо називали несрећном особу која освећује
сопствено извршење. Недостатак правца код модерниста није
нигде уочљивији него у унутрашњој удаљености од гајеног и
смишљеног самоубиства, од самоубиства као ужаса од про-
машаја, од затупљивања и старења, од самоубиства као ува-
жавања снаге, улепшавања и јунаштва.“ Слике духа које
Сиоран призива и у свом делу оживљава су: витално ништа-
вило, негативни занос, задовољство ишчезнућа, витално уми-
рање... Овај „антимодерниста“ је „у основи своје имагинације
модерни дух заљубљен у негативне вредности бивствовања“.
(181) Он „слика црном бојом на црном и зна да, од ових ком-
бинација, креира сјајан пејзаж туге“ (182).

Иако жестоко оспорава класичну / школску философију,
Константин Нојка, као ни Мирча Елијаде, не одбацује систем.
Неће да се спусти низ тогобан хаоса како то чине, на пример, 129
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Емил Сиоран или Еужен Јонеско. Он је, као и Сиоран, пре
свега, писац. Симион бележи: „чак велики писац“ (185). И
Нојка разликује културе геометријског типа од оних исто-
ријског типа. Прве припадају поретку духа, друге поретку
природе. Но, геометријских култура изван историје нема.
„Софиста“ Нојка је „у суштини, лирични филозоф“ (188). Ње-
гове реченице су готово увек сасвим афористичне. Оне се,
због своје лепоте, памте и онда када је оно што се њима са-
општава спорно. Упоредимо ли Нојкин Филозофски дневник
(1944) са чувеним Валеријевим Свескама, румунски философ
у њему, за разлику од француског песника, не верујући како
она уопште постоји, не тражи истину. „Он креира сопствену
заблуду која му је неопходна да би је порекао.“ (201) У члан-
цима из Филозофског исказивања и Стваралаштва и лепог
он је, „желећи да састави генеалогију речи, стигао да напише
генеалогију румунског духа“ (214). У књизи Еминеску или
мисли о потпуном човеку румунске културе (1975) Нојка
сматра, сасвим наивно по Симиону, како би у свакој земљи
која несумњиво има великог песника (у Румунији је такав, без
икакве сумње, Еминеску) остале песнике морала да буде сра-
мота да себе песницима називају (216). Велики песник, по
Нојки, мора бити истовремено и „велики човек културе“. За-
мера Хајдегеру, философу питања, да је писао превише. 

Оно што повезује дела Ежена Јонескуа16 – по Симиону ег-
зистенцијалисте који мрзи егзистенцијализам – написана на
румунском и на француском језику налази се „у његовој вољи
16 На српском језику све његове драме појавиле су се у књизи Позориште
/ сабрана дела (превели Драгослав Андрић и други), Паидеиа, Београд,
1997. Осим ове књиге, имамо и следеће: Столице (превео Радован Ившић),
Загребачко драмско казалиште, Загреб, 1959; Позоришно искуство (превела
Каћа Самарџић), „Вук Караџић“, Београд, 1965; Ћелава певачица и други
антикомади (Жак или Покорност, Столице, Неплаћени убојица, Краљ
умире), Знање, Загреб, 1981; Човек под знаком питања (превела Татјана
Шотра), Дом културе Чачак, 1990; Испрекидано трагање (превела Љиљана
Јеремић), КОВ, Вршац, 1991; Приче (поезија; превела Татјана Шотра),
БИГЗ, Београд, 1992; Ћелава певачица / Столице (превела Иванка Павло-
вић Марковић), Лапис, Београд, 1994. и Паидеиа, Београд, 2008; Столице
/ Магбет (превео Гордан Маричић), Европски покрет у Србији, Београд,
1994; Носорог (превео Вељко Никитовић), Октоих, Цетиње, Унирекс, Ник-
шић, Bepar press, Београд, 1994; Краљ умире (превела Тамара Валчић-
Булић), Европски покрет у Србији, Београд, 1995; Енглески без професора
(превео Петру Крду), КОВ, Вршац, 1997; Пуковник на фотографији: при-
повести (превела Оливера Милићевић), Нолит, Београд, 1998; Ћелава пе-
вачица / Час (превели Иванка Павловић и Иван Димић), Паидеиа, Београд,
2006; Гротескни и трагични живот Виктора Игоа (превео Петру Крду),
КОВ, Вршац, 2006; Носорог / Столице (превела Иванка Павловић), Па-
идеиа, Београд, 2008; Краљ умире / Жак или Покорност (превели Иван
Димић и Милован Данојлић), Паидеиа, Београд, 2008; Лудило удвоје / До
сто један и натраг (превеле Татјана Шотра и Дана Милошевић), Паидеиа,
Београд, 2008.  
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и очају да обухвати оно необјашњиво у постојању, у амбицији
и његовој туги да путем рационалног мишљења дâ суд о ира-
ционалности смрти“ (228). Његов дневник Не (1934) дневник
је „духовне и моралне кризе“ (227). У завршном говору у
њему Јонеско пише: „Да сам био Француз, био бих геније.“
Постао је и Француз и геније! Он ће изједначити екстремну
левицу са екстремном левицом, једнако ће осуђивати и наци-
стичке логоре и, када сазна за њих, совјетске гулаге. Постоји,
суштинска, религиозна димензија у његовом делу, „исповедна
и фикционална“ (248). „ ... Нојка је неверник који воли гео-
метрију и заљубљеник је концепата, док је Еуђен Јонеску, по-
борник лудизма, заиста један религиозан дух, верује у Бога и
страшно се плаши смрти“ (251). Две религијске теме које се
лајтмотивски крећу делом младог Јонескуа су „тема таштине
света и тема спасења“ (252). Оно што је Јонеско пронашао у
сликарству Винсента ван Гога и о чему је 1937. године напи-
сао знаменити есеј, оно је што чини „суштинске фантазме ње-
говог говора о свету и о себи“ (255): очај, осећај унутрашње
празнине, болни крик упућен Богу, безнадежно трагање за ду-
ховним значењима, опсесија смрти. То су и теме његових,
каснијих, драма. Јонеско се никада не одриче Бога, за разлику
од Сиорана којем је овај „чисто ништавило“. Но, Јонеско није
правоверни верник. Богу се он ближи једино посредством ме-
тафизике. Не успоставља директан дијалог са њим. 

Наша читалачка публика по први пут је у прилици да се
детаљно упозна са мислима румунских мислилаца који ће
касније уздрмати читаву Европу и свет. Стваралачка генера-
ција Румуна о којој пише Еуђен Симион једна је од најпло-
дотворнијих и најостваренијих у европској духовној историји
двадесетог века уопште. И сам Симион спада у мислиоце њи-
хова кова и њихових вредности. Његова књига може се – не-
изоставно треба то и учинити – читати и као духовни,
метафизички роман.17
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17 Овај текст се никако не може окончати а да се, макар у фусноти, не спо-
мену ванредан поговор Откривалачка, интелектуално узбудљива студија
Србе Игњатовића, приљежног и више него драгоценог тумача духовних
збивања у Румунији, као и преводилачки подвизи Адама Пуслојића. Њих
двојица су најпоузданији и незаобилазни информатори наше културне јав-
ности о свему што се у Румунији, земљи-песми, збива. Адам Пуслојић је,
поред Антологије савремене румунске поезије (Свјетлост, Сарајево, 1978)
и великог броја превода у часописима и књигама мноштва румунских пи-
саца, објавио књиге врхунских превода неколицине румунских класика:
Живим и сањам историју (Књижевне новине, Београд, Фестивал „Смеде-
ревска песничка јесен“, 1986) Ђео Богзе, Небески додир (Просвета, Бео-
град, 1975) Лућијана Благе, На лицу места (Просвета, Београд, 2007) Петра
Стојке, Младост Дон Кихота (СКЗ, Београд, 2010). Издавачка кућа „Филип
Вишњић“ из Београда најпре је штампала његов превод изабраних песама
и есеја Никите Станескуа Једино мој живот: умрети за мене једном 2013.
године (у питању је било допуњено издање књиге која се појавила 1984. у
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издању београдских Књижевних новина), а потом ове године, уз најаву
нових изборника, у оквиру библиотеке „Румунски пријатељи“, Песме и
псалме Тудора Аргезија и Сојеницу Ђорђа Баковије. Из Адамовог прево-
дилачког шињела изашао је и – како смо већ прибележили – избор Симио-
нових студија и есеја Уморан је демон теорије (Апостроф, Радинг, Београд,
2004).



Марија Kнежевић
KОМПОЗИЦИЈА ПРОЛАЖЕЊА
Јасмина Топић: Плажа несаница
Kултурни центар Новог Сада, 2016.

Плажа несаница свакако није прва књига песама Јасмине
Топић у којој морамо да приметимо дужину даха у правил-
ном ритму замаха дубинског роњења којем је Јасмина, сре-
ћом, склона откако пише поезију. Њена романтика неодуста-
јања с правом је задржава на територији песме која се нај-
чешће назива наративном, ја бих рекла – поднебље разлиста-
лих, бременитих поема.

Читаоцу мора импоновати то што је књига тако брижно
грађена, склон је да лично схвати ту посвећеност архитек-
тоници очитованој у довршеним мислима, целинама, ,,веза-
ним рефлексијама“, умећу одржавања нимало лаке мелодике
која неизоставно подсећа на раскош, али и захтевност оргуља.
Јасмина ради на свом песничком гласу, на свакој зиданици,
сваком делићу коначног комплекса који онда јесте књига. И
то се види, та решеност, то исправно одржавање свежине.
Читалац свуда наилази на извајан мишић, врло упоредив са
савршенством морског облутка, нигде ничег сувишног, али –
још је већа кураж потребна за овакву распеваност с подлогом!
Kолико пута нам само кажу “Скрати! Сажми!“, а мали је број
оних који се с правом о овај наметљив савет оглуше. У
анатомији Јасмининих песама тешко да ћемо наћи неку чија
је кондензованост оспорива. Но, овде је на снази опаска коју
сам чула од само једнога тумача поезије: „Ако имаш шта да
кажеш, онда ти је потребан и простор!“ Јасминин природан
израз јесте дужа песма, јесте поема.

Kњигу Плажа несаница сам доживела као промишљање
лакоће постања и ишчезавања и оних најснажнијих препо- 133
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знавања двеју душа, уклапања у предео, припадност језику,
дакле, истраживање разлога и начина самопоништења кон-
станти. (…) једино у жељи изједначавају се перспективе по-
сматрања. Истост не постоји – то је полазиште овог путо-
вања по разним обалама сродних по томе што исписују –
поезију одлазака.

Има предела
који се не лепе за мисао
Има места
која не буде радозналост
И одредишта
на којима се човек може
осећати само као страно тело.

Равнодушност у овој књизи, мада и шире, осећам као за-
дато тло на којем ваља осмислити засад блискости. Осмисли-
ти све те мале свечаности (неприметно свечан / као ја) које
ће нам открити зен постојања, развити мелодију ни мање ни
више већ нотни текст оргуља, често помињаних у књизи, а
да оне звуче природно, попут казивања мора, док свака цев у
том мноштву различитости има своје изричите захтеве.
Ефекат је фугичан – густина чији ехо допире не само до у
најдубљу мисао, већ у мотив поринут у једној песми до оног
који ће, њему близак, испливати у следећем или неком још
даљем циклусу. Плажа несаница је изванредно избаланси-
рана књига што би можда био и сасвим довољан исказ о њој.

Приказивачи ће, верујем, уживати у анализама и дешиф-
ровању матрице књиге, те сваке песме понаособ. Kао некада
ја, која сада, пак, уживање налазим у речитости шума, таласа
нарочито, у несавршености тишине. Ово је препорука за чи-
тање књиге песникиње коју памтим од њених раних радова,
што већ довољно говори. Похвала доследности и исправном
разумевању онога што се зове – рад на себи, рад на тексту.
Свежине промишљања које полази од увида да „Свака мисао
по један / будући споменик нигдине“. 

Похвала пливању – да се изразим мало слободније – стилу
који почива на премиси „И онда пливајте, иако је сваки замах
кроз слано / само изнова приказано расољавање.“ И једној
сасвим оригиналној еротичности која не јењава, израњана из
наизглед безначајних проналажења, чија нежност, као и свака
права нежност, опстаје у чулима прекривеним многобројним
слојевима различитих градива. Врло деликатна еротичност,
умеће исписивања пролазака – тог једног кроз друго и кроз
себе, кроз огледала за чију се неизбројивост стара права,
лична мера меланхолије. 

Могуће је, дакле, ако смо икада у то посумњали – у
малтеру пора стварати песме које нико никада неће моћи да
разврстава на мисаоне, љубавне, путописне, урбане и како
иде даље... – савршено је свеједно.
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Тамара Б. Крстић
УТОПИЈСКА СПОЗНАЈА 
САВРЕМЕНИХ ЉУБАВНИКА
Ото Хорват: Као Целанови љубавници
Академска књига, Нови Сад, 2016. 

Излет у жанр у којем до сада нису објављивали понекад
је одлука за коју се испостави да је већина писаца требалo да
прескочи. Међутим, Ото Хорват нас је, након седам песнич-
ких књига, 2014. године изненадио примећеним и више но
квалитетним романом Сабо је стао. Прво прозно дело овог
аутора окренуло је сасвим нови лист поетике и потраге за
собом, својом прошлошћу и будућношћу. Овенчан наградама
„Биљана Јовановић“ и „Мирко Ковач“, као и местом у
најужем избору за НИН-ову награду, овај роман је одвојио
Хорвата-песника од Хорвата-прозаисте и пружио читаоцима
прилику да упознају једну нову нит која врло упечатљиво
чини део ауторовог талента и досадашњег опуса. Он се овим
рукописом – богатим аутопоетичким исказима, аутобиограф-
ским елементима, интертекстуалним алузијама, различитим
типовима нарације и стилском прецизношћу – дистанцирао
од свог лирског субјекта и успео да створи дело ван калупа у
који упадну поједини писци који се траже у жанру у којем до
тада нису стварали. Након успеха тог романа-првенца, долази
још тежи камен спотицања – како наставити даље, одмакнути
се од успешног наслова, затворити та врата и створити нову
целину која ће оправдати позитиван утисак након читања пре-
тходног дела.

Нови прозни наслов, збирка прича Као Целанови љубавни-
ци, доноси нам дванаест прича које наслућују делимичну те-
матску повезаност са романом Сабо је стао – али је на
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почетку битно истаћи да је та повезаност тек делимична јер
је управо то оно на шта се већи део публике усредсређује. Већ
у уводној причи, Фрагмент 1, стиче се утисак да ће се и овде
читалац запитати који су елементи аутобиографски. – Иако
је јасно да мора постојати веза са причом Фрагмент 2 која
затвара збирку, та веза се не примећује на први поглед, те ове
две целине делују као два неповезана чиниоца рукописа. Ме-
ђутим, брзо се увиђа да оне, свесно стављене на почетак и
крај дела, јесу први и последњи корак, прошлост и будућност
збирке, аутора и његовог гласа, па и саме радње коју антици-
пирају, односно кулминирају. Оно што та два фрагмента чине,
јесте пресецање уједначености структуре: да су ове приче
(формално спадају у приче и део су целине иако се по ду-
жини, структури, тематици и мотивима разлучују од остатка
рукописа) саставни и неизоставни чиниоци збирке, показује
прекид линеарности на шта аутор циља, и што постиже, у
обе. Већ на самом почетку приповедач се поиграва са нара-
тивним током убацујући мотив „свог“ оца, упоређујући га са
смрћу једног од јунака уводне приче: „(...) И то је покрет који
ми је познат. То ја свог оца додирујем тако по челу једног јун-
ског јутра и упознајем смрт.“ Овај мотив је, поред мотива
жене, супруге, чест у ауторовом стваралаштву и нешто што
представља неизоставну карактерну црту његовог израза. 

Друга прича, Обасјани сунцем, у уводу наговештава при-
метну реминисценцију на Хорватово претходно прозно дело
и његовог протагонисту Саба. Тематска повезаност са рома-
ном чита се у првим редовима и наслућује везом аутора и оно-
га о коме се прича тј. пише – човека који се презива Horváth.
Јавља се и један елемент који додатно потцртава одвајање фи-
гуре писца како би се избегла повезаност са аутопоетичким
тренуцима: аутор интервјуише лика који је спона између њега
и јунака којег представља (узгред, и он је, као и већина других
јунака, присутан у књижевном свету, и један је од многих ства-
ралаца, преводилаца или познавалаца књижевности у збирци).
За разлику од приповедача, протагониста приче није толико
окренут нарацији и дескрипцији у својим писмима, па су упра-
во ти елементи додирна тачка између приче и његових пи-
сама. Аутор свесно избегава транскрипцију имена као до-
датни слој онеобичавања, одвајајући се увек за још један
корак од судбине својих ликова, избегавајући тако да њихова
судбина постане и његова, да, иако су они део професије и
самог аутора, пронађе додирне тачке са њима. Како се и
јунаци проналазе у писању и стварању, они долазе у проблем
са почетком и завршетком својих записа. Не само на овим
страницама, читалац повлачи паралелу са Сабовим животом
и проналази кроз све приче елементе из његове фиктивне
биографије, посебно живот у одређеним градовима као што
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су Ерланген, Берлин, Москва или Будимпешта, мотив болести
супруге и др. Може се наслутити да је збирка у одређеним де-
ловима заправо специфичан метатекст романа Сабо је стао,
као и делимична ауторефлексија његовог протагонисте. Ово
се најбоље види у исказима којима се наслућује да аутор бе-
лежи живот јунака којег је сам створио: „И све то чујем баш
у тренутку када сам почео да сумњам да је овај познаник или
пријатељ у ствари алтер его Horváthov, али изненађења су мо-
гућа и код тако досадно обичних типова као што је мој саго-
ворник.“ Управо је то осећај који чеше ове странице и чини
да дело кореспондира са претходним и на један сасвим дру-
гачији начин оставља утисак приче која је свеприсутна.

Збирку одликује и ауторово поигравање са нарацијом, фо-
кализацијом и улогом приповедача, што он чини уводећи раз-
личите облике приповедања, истраживања форме и причања
из више перспектива. Пет прича (Фрагмент 1, Обасјани су-
нцем, Аустралијска, Исправке и Фрагмент 2) су написане у
бернхардовско-албахаријевском пасусу, с тим што је аутор у
причи Исправке отишао корак даље и написао је у једној
реченици (изузетак представља цитирање књиге коју главни
јунак преводи) са истом фразом која отвара и затвара причу
(исти случај се проналази и у причи Између филмова). Овде
нам аутор даје и причу у причи, слажући тако елементе ос-
новне приче и онога што се налази у њеном језгру, градећи
два паралелна тока нарације где се наративи прстенасто
уоквирују. Ово чини да се прича чита у једном даху (о чему
и Едгар Алан По пише у Филозофији композиције) и да су сви
њени елементи део једне неодвојиве целине. Присутна је и
различита позиција приповедача – радња је причана у првом
и трећем лицу, што доводи до тога да протагонисту ближе
осећамо и читамо, и увидимо да се и сам писац дистанцира
од свог лика. Осим што одваја те две фигуре, и временски
оквир је необичан за Хорватово стваралаштво – радња приче
Повратак у Перуђу, на пример, се догађа више од једног века
након времена у којем аутор живи и ствара („Веру нисам
упознао све до јуна 2121. године.“) и представља једини део
збирке који одскаче од садржаја. Ипак, није увек приповедач
тај који записује своју причу, па се у збирци на неколико
места јавља мотив приче других јунака које не преносе или
записују они сами, већ неке треће особе. Како су њихове ис-
повести испричане или директно или тако да је неко од ли-
кова хроничар у нечије име, приповедач је додирна тачка изме-
ђу приче и њеног преносиоца, односно фигура која у себи
носи причу која се записује кроз један од других ликова. Сам
приповедач помера дистанцу са које преноси причу и тиме
уноси одређени став према концепту свезнајућег наратора,
поузданости приповедања, предоченим информацијама и 137
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радњи коју описује/записује. Слојевитост наративног језика
и померање временске основе огледа се и у употреби глаголс-
ког времена у којем прича, па читамо све догађаје записане у
прошлом времену, да би тек на крају прича дошли до првог
лица приповедања и пребацивања радње у садашњост, пре-
зент. Са лингвистичке стране гледано, приметна је употреба
плусквамперфекта, глаголског облика који није тако чест у
савременој књижевности, а оно до чега доводи његова упо-
треба јесте додатно одмицање од радње и прављење још јед-
ног корака како би се аутор одвојио од ликова и додатно
нагласио оно што се дешава тј. оно што „се било дешавало“. 

Како из ауторове биографије сазнајемо да је он неко ко се
често селио, присутан је мотив фланерије1 (реч „flâneur“ на-
стала је у француском језику од глагола „flâner“ (лутати, ше-
тати, ходати) и означава „онога ко се смуца улицама без
одређеног циља“, тачније некога ко лута улицама, проводи
време шетајући) који не оставља протагонисте на једном
месту, те се они крећу између и унутар Амстердама и Будим-
пеште, Москве и Новог Сада. Фокализација, као и фокализа-
тор, појачавају неконзистентност нарације која има за задатак
да усклади жеље аутора и створи кохерентну целину пуну
различитог преплитања како би појачао интензитет сваке
приче, па тако и целе збирке. Х. П. Абот сматра да фокализа-
ција доприноси нашем размишљању о прочитаном на основу
визуре приповедача и наводи да „фокализатор може бити ка-
рактер у оквиру наратива или наратор који је ван њега“2. Раз-
бацана у писмима, песмама, посветама и записима, емоција
између Паула Целана и Жизеле Целан-Лестранж3 послужила
је аутору као ослонац за причу око које је градио љубав својих
ликова. Целан је тако у својим ранијим љубавним песмама
двоје љубавника представљао као целину, двоје који се међу-
собно употпуњују, проналазе и срастају, што је приметно и у
овим причама. Емоције су присутне и у мотиву оца, који је
увек снажно и емотивно записан, као и у мотиву жене где за-
тичемо јаку спону између протагонисте и предмета његове
жеље. Оваква истраживања нису непозната Хорвату, што се
може видети не само у његовој поезији или роману Сабо је
стао, већ и у краћим прозним фрагментима посвећеним оцу (Ко-
вачев отац. Поља, година LIX, бр. 490, новембар-децембар

1 Ребека Солнит. Луталаштво: историја ходања, превео Вук Шећеровић.
Београд: Геопоетика издаваштво, 2010, стр. 199.
2 Х. П. Абот. Увод у теорију прозе, превела Милена Владић. Београд: Служ-
бени гласник, 2009, стр. 126.
3 Видети: Паул Целан, Жизела Целан-Лестранж. Заувек ми: преписка, пре-
вела и приредила Јелена Брајовић. Вршац: КОВ, 2009.
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2014, стр. 5–6) и жени (У међувремену. Поља, година LVIII,
бр. 483, септембар-октобар 2013, стр. 5–6).

Стварајући збирку од компактних елемената на више
нивоа, Ото Хорват се поиграва стилом и формом сваке приче
анализирајући тако различите нивое живота јунака. Они стоје
једни насупрот другима, како у причама тако и у њиховим
перцепцијама њих самих и света који их окружује, а чији су
саставни део и њихови описани антиподи. Уз незаобилазне
црте емотивности, потресних судбина, постмодернистичких
елемената и синтаксичко-семантичких зачкољица којима нас
аутор води, из приче у причу читалац је сведок избрушеног
пера којим су забележене само на први поглед различите суд-
бине које расту у једну већу целину оивичену допуњујућим
фрагментима.
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Маријана Јелисавчић
ФОТО НОВЕМБАР
Зоран Живковић: Тумач фотографија
Завод за уџбенике, Београд, 2016.

„Новембар“ ће бити књига која ће у ХХ веку довести 
до новог облика романа и његове прозе.

Милош Црњански

Новембар је месец у ком су Парижани највише славили и
највише страдали и патили. Славили су 1918. године, када је
у њиховој земљи, у вагону воза, Немачка потписала капиту-
лацију у Првом светском рату. Патили су пре само годину
дана, када су терористи показали да „наша невоља долази из-
далека, наше зло допире надалеко“1, усмртивши велики број
људи у Паризу током неколико напада. У исти град, у његов
метро и један новембарски петак око поднева 2016. године2,
Зоран Живковић смешта плејаду изузетних ликова свог новог
романа Тумач фотографија, које повезује фотографија, оно
што је – према речима Милана Физија – „једнима занат, дру-
гима забава и стварање успомена, некима уметничка делатност“.

Нимало случајно, фотографија је „рођена“ управо у пре-

1 Цитат из Расинове трагедије Федра, који је Алан Бадју употребио као на-
слов за књигу о крвопролићу које се догодило 13. новембра 2015. године у
Паризу.
2 Иако писац нигде не наводи тачну годину, успевамо да докучимо да је у
питању 2016, јер јунакиња приче Булевар, Мари Луиз-Понтје, наводи како
је у Париз дошла 58 година након што га је први пут посетила 19. јула 1958.
године. Истом доприноси и страх њене пријатељице Ивон, која стрепи од
терориста, који су своје нападе реализовали 2015. године.
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стоници Француске, 19. августа 1839. године. Популаризо-
вана је у истом граду, делањем надреалиста, који су њене пред-
ности користили развијајући свој правац3. Од комора и спе-
цифичних услова у којима је једино могла настати, у данашње
време фотографија је постала медиј који је доступан свима.
Данас свако може бити фотограф, као што свако може бити
писац, што у сну примећује и Миријел Жулијар, јунакиња
приче Четвороугао: „Људи само пишу. Сви су писци, више
нема ниједног читаоца“ (160). О истом говори и Теја Крај, ју-
нак Ковачевићеве драме Професионалац: „Сви данас пишу и
нико више не личи на писца“.

Живковић упућује на катаклизму књижевности, у којој је
потражња за читаоцем велика, јер он је део врсте која изу-
мире. Госпођица Жулијар је у сну спремна да плати да њено
дело буде прочитано, али точак судбине, ситуација, одређује
да ће управо она бити последња читатељка, јер ће као проти-
вуслугу за читање свог романа, она у руке узети дело мисте-
риозне даме из беле лимузине. Читалац, ако и постоји, није
прави, већ је пре неко ко, попут господина Анатола Мируја, ју-
нака приче Жамор, чита4 јер „није успео да смисли ништа бо-
ље чиме би у потпуности испунио обиље слободног времена“ (9).

Сан је трећа раван на којој госпођица Марго Вердје, „ту-
мач фотографија“ успева да докучи шта оне које је изабрала
да фотографише, њих девет изузетних, издваја у односу на
остале путнике из метроа. Чини се да госпођица Вердје своје
тумачење заснива на препознавању које је и Милорад Павић
поменуо у причи Липов чај: „Понекад се деси да некога нај-
пре сретнеш у сновима, а тек потом препознаш на јави. Об-
ратите пажњу на такве сусрете“. Ову најкомплекснију нит
препознавања (и упознавања), могуће је извршити тек трећим
погледом на фотографију (у првом се откривају имена, а у
другом приче, док сан као нешто најинтимније и најсложе-
није, долази напослетку). Помоћу свог дара Марго успева да
нађе одговоре за којима је опсесивно трагао француски фи-
лозоф, књижевни критичар и теоретичар, Ролан Барт и о чему
је писао у Реторици слике: „Како значење продире у слику?
Гдје завршава? И, ако завршава, што долази послије?“5.
Марго је фотографисала девет људи. То деветоро су и сами
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3 Један од најсликовитијих (дословно речено) примера јесте Бретонов
кратки роман Нађа.
4 Чак пет пута недељно по шест сати дневно у метроу.
5 У књизи Светла комора: белешка о фотографији, Барт са жаљењем на-
води: „Морам се, дакле, покорити овом закону: не могу да продубим фото-
графију, мој поглед не може у њу да продре. Могу само да је окрзнем
погледом, као глатку површину“. Он признаје да је у стању да чита само
човеков изглед, док Живковићева јунакиња погледом оживљава имена,
приче и снове снимљених људи.



опчињени фантастичним стицајима околности које им је при-
редила фотографија. Они се зато могу посматрати у оном На-
стасијевићевом кључу – лове, а уловљени. Интересантан је
податак да је роман иницијално требало да проистекне из са-
радње Зорана Живковића са француским фотографом Ад-
ријеном Томазом, али како до тога није дошло, фотографије
су постале део имагинативне свести читаоца. Наговештај у
коме постоје, читаоцу даје апсолутну слободу да их замисли
према сопственом нахођењу.

Живковић је своје најновије дело компоновао попут своје-
врсног сонетног венца: почетак сваке нове приче упориште
налази у претходној, док је последње поглавље, које је по-
свећено госпођици Вердје, „поглавље које функционише као
својеврсни магистрале овако сплетеног приповедног венца“,
о чему је писала Љиљана Пешикан Љуштановић у тексту
Острво у мору ништавила, приказу Живкововићевих Немо-
гућих прича. Како имена и приче јунака знамо, госпођица Вер-
дје нам представља и њихове снове, у којима се осликавају и
највећи страхови. У сновима се свако од њих налази у про-
сторији мање површине, која је намењена управо за једну
особу (кабина за пресвлачење, телефонска говорница, испо-
ведаоница...). Заједнички именитељ њихових снова јесте
свест о промашености, у сну стечена или наслућена од ра-
није: „Господине Ригу, оптужени сте за најтежи злочин који
човек може да почини према самом себи. Пали сте на испиту
живота. Страћили сте сопствени живот“ (158). „Признаћете
да не умете да живите“ (176).

Јунаци Тумача фотографија особењаци су (не само због
ситуација чијим су се сплитањем нашли у метроу) и самот-
њаци (иако појединци имају породице и пријатеље, те везе су
површне и лабаве). Свако од њих носи терет промашености
и осујећености, које инциденти са фотографијама подупиру
или привидно распршују. Ретке су прилике у којима Зоран
Живковић своје јунаке именује и смешта у одређено време
и(ли) контекст. Такав преседан видљив је у Тумачу фотогра-
фија, али због тога догађаји описани у роману нису ништа
вероватнији. Симболична могу бити њихова имена када се
посматрају у оригиналу. Примера ради, поменути господин
Анатол Мируј (Anatole Mirouille), у сну проматра свој одраз
у огледалу купатила (miroir – огледало), прича госпођице
Понтје, Булевар, твори мост између господина Мируја и гос-
подина Ригуа (le pont – мост), што су људи који једни другима
делују познато. Нарочито је занимљива чињеница да сва жен-
ска имена почињу словом М (Мари-Луиз, Миријел, Мариз, Ма-
длен, Марго), а мушка словом А (Анатол, Алан, Александар,
Арно, Алфред), што вероватно припада корпусу пишчеве
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приватне симболике. Јунаци под бременом необјашњивог ко-
је им се намах дешава, мењају своје давно укорењене навике
(тајни агент из вагона не иступа уназад, што је мера пред-
острожности коју је увек предузимао, списатељица Миријел
одлучује да се најзад опроба у писању „четвороугаоних“ ро-
мана...). Као и већина Живковићевих јунака, и људи из метроа
су културна скупина с манирима, пуна обазривости, која је,
упркос томе, суочена с властитим кршењем друштвених нор-
ми и конвенција или упадима у туђу приватност. И ови ли-
кови, као и многи из претходних романа и прича овог аутора,
актери су необичних ситуација које своје извориште имају
много раније него што јунаци закораче на место које ће све
променити (у овом случају, то је метро). 

Битно је нагласити да је фотографији, као главном носио-
цу прича које творе нови Живковићев роман, дат посве иро-
ничан оквир. Сузан Сонтаг у студији О фотографији истиче
да „фотографирати људе значи оскврнути их, видјевши их
каквима себе никда не виде; имајући знање о њима које они
никада неће имати“. Ово апсолутно потврђује мисију госпо-
ђице Марго Вердје. Али фотографија, као тренутак који се за-
мрзава у времену притиском на окидач фото-апарата, у Жив-
ковићевом роману нипошто није непроменљива. Јунаци Ту-
мача фотографија у прилици су да виде како предмети не-
стају са фотографије након што буду снимљени, како се
људима појављују ореоли у бојама, који сигнализирају да ће
они парови чији су ореоли комплементарни остати заједно, и
слично. Ови ефекти нису постигнути коришћењем различи-
тих „филтера“ или вештином онога ко снима, већ настају
сами од себе, мењајући фотографију на начин видљив једино
ономе ко притиска дугме за сликање.

Мноштво немогућих прича и занимљивих снова испреп-
летано је на око 190 страна овог романа. Онима који су се ра-
није сусретали с прозом Зорана Живковића, ово ће бити права
посластица у којој ће открити фантастичку страну медија који
је у данашње време свеприсутан. Онима који раније нису чи-
тали фантастичне (у сваком смислу те речи) романе и приче
Зорана Живковића, ово ће бити само подстицај да надокнаде
пропуштено. 
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Маријана Јовелић
ПРЕКИД ДИСАЊА 
НА РЕНДГЕНСКОМ СНИМКУ
Соња Атанасијевић: Велика лаж
Плато, Београд, 2016.

Шопенхауровском методом Соња Атанасијевић истражује
и преображава аморалитет једног неумољивог реалитета који
једнаким жаром „чара“ и „(раз)очарава.“ Наиме, „оно што се
зна, има двоструку вредност, ако се уједно за оно што се не
зна, призна да се не зна.“ Ауторка се не бави питањем крај-
њих домета зла. Њена борба је сувисла и трасирана позити-
вистичком, оптимистичком и готово сотеровском решеношћу,
да умножава и индукује добро у злу. Ово има за последицу,
разарање негативистичког дејства зла. Ауторка се бави про-
филисањем и откривањем идентитета добра унутар зла, а не
идолатријом и дивинизацијом самог добра као засебног ен-
титета. Попут змије, зло мења кошуљицу. Тако долази до оног
суштинског добра у самоме себи. Док мења кошуљицу, змија
има замућене очи и одбија храну. Злу је, уистину, тегобно да
битише као исконско, есенцијално зло и оно, у свом крајњем
исходу, свесно бира обличје добра, понукано чемерним и
обесхрабрујућим осећањем властите тескобе. Она га нагони,
да продре дубоко у аутентичан супстрат и клицу добра унутар
сопственог, каткад осујећеног и посрнулог, али поливалент-
ног и неутаженог микрокосмоса. 

Етика Велике лажи није хетерономна. Она не заступа гле-
диште да је извор морала изван човека. Њена етика је ауто-
номна, истичући да је извор морала у самом човеку и да је он
тај, који одређује норме којима ће се покоравати. Ниједна
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позната етика добра није њен једини циљ. Има, уистину, у тим
етикама примеса еудајмонизма који каже да је циљ људског
деловања срећа и блаженство, хедонизма, који форсира ужи-
вање, утилитаризма, који фаворизује постизање користи (у
Атанасијевићкином случају, користи у најпозитивнијем сми-
слу моралног просперитета појединца и друштва као целине),
те перфекционизма чији је крајњи домет индивидуално и ко-
лективно усавршавање. 

Ипак, оно најважније у етици добра Велике лажи, јесте кон-
структивистички активизам, као индивидуални замајац који
није ситносопственички конотиран, него нужно води читав
друштвени систем у напредак и бољитак. Ипак, Велика лаж
не пропагира етику самилости која је сама себи циљ. Она не
фаворизује потискивање hedone-a, или аскезу као антидот
против светског бола, те наразумно, несувисло, неоправдано
одрицање од живота, суздржавање које би представљало не-
гацију воље и пасивистичко умртвљење. Самилост и саосе-
ћање с патњом других, збиља јесу у супротности са самозадо-
вољним и самозаљубљеним егоизмом, али ауторка инсистира
на активистичком ставу сваке индивидуе понаособ. Уместо
испразног и бесплодног сажаљевања, она виталном, адрена-
линском инјекцијом, даје „ветар у леђа“ посрнулом бићу, алт-
руистички и филантропски га подстичући на властиту акцију
и одговорност према себи и сопственом микрокосмосу. 

Уметност није само „тешитељица“ и „раме за плакање“. Она
развија и генерише у човеку једну врсту реалистичног кон-
структивизма, постајући, осим катарзе која ослобађа, неумор-
ни стимулатор конкретног егзистенцијалистичког геста и
материјализоване акције. Ово потврђује Кјеркегорова мак-
сима, да „оно што постоји, увек је појединац, а не апстракција“.

Револуционаризам Велике лажи не води ничеовским пу-
тевима нихилизма и деструкције. У име живота, не треба пре-
вредновати све вредности, обезвредити и оборити досадашње,
разбити старе плоче и поставити нове вредности. Роман не
проповеда ничеовско начело, да онога који пада треба још и
гурнути, али заступа становиште, да „не треба штедети ближ-
њега свога“ у том смислу, да треба мотивисати човека на рад
на властитом „каљењу“, будући да права љубав одиста пред-
ставља рад на потенцијалима вољене особе, а не наглашавање
људске рањивости, полтронирањем емпатији која је сама себи
сврха. Велика лаж трепери есенцијом да истина треба да
служи животу, а права, истинска људскост огледа се у спрем-
ности да се ближњи научи и поразу. То је противтежа ниче-
овској тврдњи, да „онога који не може да научи да лети, треба
брзо научити да пада“. Напротив, човека треба научити и лету
и паду, подједнако страствено, филантропски и одговорно. 145
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Критицизам, рационализам и емпиризам у сазнајној про-
цесуалности која се „одмотава“ читањем овог романа, творе
онај незаобилазни триплет, conditio sine qua non, вечити ге-
нетички код, који доприноси правилној и реално утемељеној
гносеологији, рушећи једностраност и скучену стерилност
догматизма и скептицизма који су сами себи сврха и омча око
врата једној неоптерећеној и слободоумној спознаји и по-
имању света и објективне стварности. Зло има и добре стра-
не. Оно нагони на чуђење. А чуђењем, каже Ернест Блох,
„отпочиње оно најбоље у нама“. Дакле, Атанасијевићкина ви-
зура промишљања није монистичка, нити строго дуали-
стичка. Она у центар света не поставља ни само добро, ни
само зло, нити мисли да је целокупан прогрес у дуалистичкој
борби противстављених поларитета. 

Атанасијевићкина визура је многозначнија. Она верује у
повратну спрегу агрегатних стања добра и зла, која је после-
дица произилажења добра из зла и зла из добра. Као што
добро има две стране, светлу и тамну, тако и зло има двојаку
појавност. Ту је основ објективног идеализма Велике лажи.
Овде филозофија борбе јасперсовски почива на три мотива.
Први је дивљење. Из дивљења произилази двојба, а из ове по-
тресеност и изгубљеност бића. Дивљење, двојба и свест о из-
губљености представљају три фазе спознаје сопственог иденти-
тета и слике реалитета као целине, будући да потресеност и
изгубљеност увек траже излаз у циљу. Све три наведене фазе
сазнајног процеса траже свој основни предуслов остваривања
у комуникацији. 

Данашње време обесхрабрује, управо због недостатка ко-
муникације, због равнодушности и све слабијег међусобног
разумевања. Социјална контактност јесте једно од преимућ-
става Велике лажи. Читалац постаје актер догађаја. Дефор-
мистичка изобличавања једног друштва, читаоца не успав-
љују, него га чине активним носиоцем социјалне иницијати-
ве, оживотворавајући конструктивистичку акцију појединца
у преиначавању постојећег реалитета. Као што је Мирон, ва-
јајући чувеног Бацача диска, ухватио то стање тзв. „лабилне
равнотеже“, тј. тренутак кад се из статичног положаја одјед-
ном креће у динамично стање покрета, тако и ауторка успева
да „ухвати“ тренутак, када се индивидуа унутар друштва
„тргне“ из поспаности и креће да се развија у још незнаном
правцу, али, свакако, пут промене. Тај активизам ауторка
циљно трасира и дубоко осмишљава, негирајући блоховско
поимање које је обележило XX век: „Лутати је својствено чо-
веку, но сумња му је још својственија, јер она наступа против
лутања које врлуда.“ Ауторка неретко окушава високе домете
свог сазнајног механизма, провлачећи га кроз сва три ступња
спознаје света. 
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Реч је о сензитивној, интуитивној и демонстративној споз-
наји. Сензитивна (чулна) спознаја, открива појединачну ег-
зистенцију коначних бића изван нас. Интуитивна спознаја
јесте ауторкина готово утопистичка намера, да спознаје свет
користећи разуђен емоционални инструментариј, који непо-
грешиво детектује добро и зло. Највиши ниво спознаје јесте
демонстративна спознаја. Ауторка се не либи да закључива-
њем и доказивањем дође до сазнања о разарајућим аурама
макро и микрокосмоса у себи и око себе, те да у непосредној
животној пракси примени своја идејна решења. Нативи-
стички и биологистички фактор није пресудан у рађању и раз-
горопађивању зла као социјалне категорије. Формирање и
обликовање зла у индивидуи, детерминише интеракција је-
динке са спољним светом. Зло је стечено, а не урођено, про-
извод личних фрустрација и неповољног дејства социјалног
миљеа на јединку која у њему битише и дише. 

Велика лаж гаји један, готово просветитељски, холбахов-
ски однос према моралу и пороку. Она говори о моралу, али
не морализира. Морал је све оно што је истински и стално
корисно људским бићима, „урамљеним“ у дате социјалне ок-
вире. Порок је, пак, све што им шкоди. Моралан човек није
„чистунац“. Он је човек чија деловања непрекидно теже бла-
гостању његових ближњих. Порочан човек је онај, чије пона-
шање тежи да оствари несрећу оних са којима живи, а из чега
обично произилази његова властита несрећа. И Велика лаж
емитује холбаховску идеју да друштвена средина игра пре-
судну улогу у обликовању човека. Она не пропагира антитра-
диционализам, али је спремна на критику прошлости, загле-
дана у будућност и верујући у њену предоминантност у од-
носу на повест. Следствено томе не чуди ауторкина антиме-
тафизичка оријентација, која произилази из горљиве усмере-
ности на практичне животне проблеме, при чему се рациона-
листичка анализа моралитета проширује и продубљује на сва
подручја људског искуства. Модел и императив скромности
у њеној личној перцепцији моралитета може се исказати сен-
тенцом: „Omnia mea mecum porto“. Легенда каже да када су
ближњи сахрањивали Александра Македонског, држали су се
његовог захтева да се сахрани са длановима окренутим спо-
ља, како би се живи људи уверили у чињеницу да на „онај
свет“ није понео ништа. 

У списатељициној „теогонији друштва“, ако и налазимо
назнаке волтеровског деизма, онда би се могло рећи да је Бог
само условно речено праум света, створитељ и први покретач,
будући да он, касније, нема апсолутну улогу и утицај над суд-
бином индивидуе. Човек се својим личним залагањем и ак-
тивизмом бори да заузме своје место под сунцем. Ово 147
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корелира са мисаоном зиданицом Карла Јасперса, чувеног за-
ступника филозофије егзистенцијализма, која каже, да „бити
човек, значи постајати човеком“. У граничним ситуацијама
потресености и несигурности, те у мучним, егзистенцијал-
ним околностима горке, љутите борбе, патње, кривње, смрти,
човек наслућује своју трансцеденцију. Тако постаје близак и
Богу, али и свом властитом унутрашњем универзуму. При том
Велика лаж подвлачи значај комуникације, која јединку у том
процесу трансценденције не окреће аутархичној изоловано-
сти и одљуђеној и отуђеној самодовољности. 

Атанасијевићкина књижевна функција је ангажована, али
на један суптилан и софистициран начин. Она се страствено
бори против дехуманизације савременог друштва, али не ис-
тиче своју мисионарску улогу, него подучава читаоца да сам
узме кормило сопственог живота у своје руке. Ту се назире
она сартровска егзистенцијалистичка потка, која се неретко
провлачи кроз Велику лаж. Начелу слободе ауторка не про-
тивставља принцип одговорности. Управо самоосвешћивање
и свест о властитој одговорности јесу оне основе социјално
реализованог појединца, представљајући згодну илустрацију
сартровског начела да „егзистирати, значи напросто бити ту.“
„Постојати, то значи пити без жеђи“. У Великој лажи егзи-
стенција претходи есенцији. Човек је оно што од себе чини,
тј. укупност сопствених чинова. Оно што охрабрује јесте чи-
њеница да човек има могућност избора. Он је бачен у свет,
као у кавез без решетака, осуђен да буде слободан. То значи,
да је отежавајуће то што Бог не постоји, јер нема детермини-
зама и општих схема. Велика лаж готово хесеовски одсликава
чувено начело: „Човек је величанствени оглед природе који
потоји само једанпут“. Њен антропоцентризам и готово деи-
фикација човека као бића у чијим рукама је највиша сила која
утиче на његову судбину, састоји се у дубоком уверењу да за
човечанство ипак постоји спас, ако се сваки појединац окрене
свом микроуниверзуму и поради на властитој аутореволу-
цији. Она не бира статичност, распрскавајући есенцију panta
rei, која је у прелепом синкретизму са егзистенцијализмом.
Наиме, кукавица је себе својим чином саздао као кукавицу.
Свагда за кукавицу постоји могућност да више не буде кука-
вица, као и за хероја да престане бити херој. То није фатали-
зам и есхатологија морала, то је објективистички поглед на
живот.

Велика лаж генерише непресушну љубав према истини.
Реч је о истини сваког бића понаособ, која хајдегеровски про-
носи светом чувену максиму: „Истина је откривеност и не-
скривеност смисла властитог опстанка.“ Попут женског Алек-
сандра Македонског који је, за време похода на Индију, услед
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стравичне жеге просуо воду коју му је један његов ратник
једва успео да прибави доневши је у војничком шлему (јер је
желео да остане у истој позицији као сви други његови
војници који се умирали од жеђи) – тако и Соња Атансијевић
дели судбину човека, оправдавајући императив да у деперсо-
нализацији уметности уистину лежи њен крах. Зато ауторка
остаје са човеком и пише за човека и о човеку, преиначавајући
Декартову максиму „Cogito, ero sum“, у  есенцију: „Amo, ergo
sum“. („Волим, дакле постојим“).
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Славица Гароња
МОЛИТВЕНИ БРУЈ – 
ПЕСМЕ О ПАТЊИ И ПОРАЗУ
Душко Бабић: Умити се сузама : изабране и нове песме
СКЗ, Београд, 2015.

Право је изненађење када у скривеном кутку личности не-
кога кога знате као угледног научног радника и професора,
откријете поетско биће и то високо изграђеног артизма, снаж-
ног поетског сензибилитета, и дубоке проживљености у ис-
казу, чија поезија разноврсним новинама – од формалних до
семантичких – битно употпуњава мапу савремене српске пое-
зије, а која је у приличној мери до сада била непозната, чиме
још више делује као прворазредно откриће. Иако је Душко Ба-
бић већ објавио три збирке песама (Тескобе, 1988, Пјесме
српског солдата, 1998, Трпија, 2001) – као да тек ова збирка
изабраних и нових песама (њих 14), са библијском реминис-
ценцијом у наслову – Умити се сузама (СКЗ, 2015), који се
варира у неколико песама, сумира и уобличава то поетско
биће и лице песника, дајући фину генезу и самих његових
песничких упоришта, исходишта и порука, са којима од сада
треба озбиљно рачунати.

Иако збирка почиње циклусом песама (Дивна лудост) у
наглашеном молитвеном тону, са ослонцем у цитатности из
Библије („...изволи се Богу да лудошћу проповиједи спасе оне
који вјерују...“) са песниковим рефлексом: „Лудости, света
мудрости / погледај на ме / огрезлог у трицама...За неваљалим
људима пођох..../ У мрзовољи погинух...“), као сумарном иску-
ству према (минулом) животу, за генезу или нуклеус целокупног
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песничковог односа према животу, и по распореду циклуса,
централно место заузима иницијацијски доживљај рата (и на-
ционалног пораза) деведесетих, садржан у трећем циклусу
Пјесме солдата, испеваним завичајном ијекавицом Босне, а
из кога происходе сви песникови (каснији) реагенси. Другим
речима, тек онда постају схватљиве дубине патње, горчине,
трагања за смислом (и проналаском у молитвеном тону), које
песник као сумарне спознаје сопственог трагања износи у
уводним и закључним циклусима ове збирке. 

Веома битан значењски маркер, представља година испод
сваке песме, када је она настала. Јер, колико песмама у увод-
ним циклусима, у пажљивом компоновању припадају песме
настајале у различитим периодима (најчешћа разделница је
она, на песме пре ратова деведесетих и после), у њиховом се-
мантичком преплитању, долази се до зачуђујућег склопа но-
вог смисла и мреже универзалних, некад би се рекло и
пророчких (песничких) значења и завештања. У том смислу,
у другом циклусу (Оставити) нарочито је индикативана на-
словна песма Леђен-град ослоњена на митско-фолклорну тра-
дицију (и то није једини случај у овој збирци), која као да
говори о прелогичком искуству песника (о индивидуалној,
али и националној судбини): „Сазидасмо га да му песме пе-
вамо / далеко, / тамо где ништа своје немамо, / тамо где нам
је све што имамо...(мој курзив)“ У овом својеврсном окси-
морону и парадоксу, исказана је целокупна национална суд-
бина која ће нас задесити тек деценију касније (песма је
испевана 1983), али на неки начин она представља и важан
део поетике Душка Бабића. Но, у песничкој генези мотива,
стања песничког бића, у овим уводним циклусима, нарочито
доминирају, сем врсног артистичког окушавања – од слобод-
ног стиха до сонета – све чешће својеврсни нихилизам став,
пропраћен сомнабулним урбаним пејзажима, гротескно из-
обличени свет (са изразитим ослонцем на поезију Новице Та-
дића), горчина, јеткост, иронија, као и осећај самоће и
окошталости, као трајних стања у (отуђеном) урбаном про-
стору („Сам као телефонски стуб, / као гачак, као зиди-
на....(Поглед, у сутон), или: „...О, да је заспати, / само на трен
да се свити / у мрену светог незнања!“), са просевима чежње
за топлином или бар секвенцама давне (бивше) среће (Побећи
у плава јутра, Сестри благој). Главна одредница ове поезије
је стога исијавање патње, бола у депатетизованим сликама
(Заћутати), са снажним реалистичким просевима (Јулско по-
подне, Пред вече, кроз сумаглицу и кишу), кроз изузетно лек-
сички бравурозне „експлозије језика“ (честе употребе
искиданих облика колоквијалног говора, односно сленга), са
иронијском и пророчком поентом („...Ој Мораво ој Дедиње /
Ој Крајино ој крвава ој кошуљо...“ у песми Луда на тргу, 151
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1988), као примера суноврата свих вредности (Ручак за
гладне, Рмпалија), до аутопоетичких и помало самоиронич-
них слика о самом процесу писања песме, које, међутим, дају
изузетне песничке резултате (Док чекаш сонет: „Сео си да
пишеш сонет. / Ту сте: папир, ти и сто. / Опет ћеш лудошћу
понет / по друму сејати со....“), која се по версификацијској
виртуозности, може назвати једном од најбољих песама у
збирци. Свест о сонетној форми (тој краљевској форми)
Бабић опробава у истом кључу и у неким другим, успелим
примерима, попут сонета Римовање и других. 

Отклон од дубине осећања бола, патње због бесмисла,
песник најчешће проналази у удвојеном песничком субјекту
– у другом лицу једнине (-ти), кроз које се, као у огледалу саг-
ледава песничко и лирско ја, ослобођено стега објективног
постојања,  у аутентичном исказу. Вероватно ће циклусе Кло-
нули Он, Гласови из сутерена, многи прогласити најзна-
чајнијим у овој збирци. У ова два циклуса у наглашеној гро-
тесци и искошеним сликама велеграда, у отуђењу и самоћи,
иронији и самодеструкцији, Душко Бабић је на (свесном)
трагу Новице Тадића (коме и посвећује једну песму), док по-
негде свесно кореспондира и са Васком Попом (Човек и пас).
Са иронијским насловима датим у слободном стиху (Кућица
слободица) и лексичким експериментима у насловима (Уче-
вијест, Факирфукара, Обзинут, Дртина, Шта је рекао
мајстор, Ноћ, Дрхтури нешто, Снови, слике), у ослушкивању
инверзичног звука и значења унутар самог стиха-исказа
(Кошмар. Као Ками: „...Ноћас сам вриснуо на тераси. / Ноћас.
Вриснуо. Сам...“), Душко Бабић демонстрира, сем раскошног
артизма, и дубоку, обеспокојеност усамљеног и незаштићеног
бића (Ноћне игре: „...Ходам по соби / По пустом пољу / Где
се путеви гранају / Као хидре...“), као снажног резонатора
(превасходно језичких сензација) сабраних у песми Причај,
брате: „Вези, роде, загонетај: / како се праве мушка деца, /
бибер сеје, музу птице / како Мујо кује коње / по месецу...//
Оплети јаче, дреши, закивај: / о собном цвећу, о марксизму /
о јутрима у Хондурасу, / курђелу и курбаби, / о свакој нози
стоногиној / по једну причу...“), чиме демонстрира један све-
општи лични и друштвени морални (и нервни) слом. Реали-
стичке секвенце, језички каламбур тадићевског типа, прелом-
љени кроз стања песничког субјекта присутне су и у изузетно
успелим песмама Каменичка („Испод зелене пијаце / адска
усташца бљуцкају трулеж: / огриске, флаше, циганске гаће, /
гној из живог градског пришта....“), Сутеренска, Град, Бити
стар, Провалија, сутра, као и Проповед јуродивог, у којој се
наслућује песничков заокрет ка религиозном, као једином ис-
ходишту и уточишту (душе) након оваквог искуства живота
и света.
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Као што смо напоменули, централном и најмаркантнијом
целином у збирци Умити се, сузама, представља ипак, ци-
клус Пјесме српског солдата, са једним од најекспресивније
доживљених, али и најнепосредније исказаних ужаса недав-
ног (грађанског) рата у Југославији – чиме ова тема у српском
песништву, кроз поезију Душка Бабића добија значајан, аутен-
тичан и трајан допринос. Пренета са личног ја, у колективно
ми, по аутентичности искуства, али и порукама, ова поезија
у понечему баштини универзалне антиратне поруке, зачете
још песмом Душана Васиљева (Човек пева после рата), где
и Душко Бабић пева: „Негдје пред зору / утихну кркљање/
свјетлосна пруга пресјече мрак: / на вратима стоји сањиво
дјевојче, / у рукама јој неолизано јагње / и чаша густог, топлог
млијека...“). Но, песнички субјект се не зауставља у томе – у
овом циклусу је специфично допевана и дорађена, ефектним
језичким средствима, сва национална дезоријентисаност,
аморалност и бесциљност једног рата, са аутодеструктивним
реагенсима, датих у свега неколико ефектних стихова
(„Пијемо немилице, ко скотови, / шта има и где стигнемо: /
шећеруше, прашкуље, говнаре – / само да трује и сврдла, /
само да није вода и унпрофорско уље, / добро је. // Пијемо –
па шта, / пијемо своје, / никоме из уста не отимамо, / у својим
утробама смрти отварамо врата....). Штавише, самокритика и
самоиронија, са распродајом свих великих идеја и митова
(„...знамо – нико нам не може ништа / док смо овакви....// за
српство васкрсло, / за српство у траљама....“) које неминовно
воде, без јасне стратегије, дисциплине и циља – у пораз – им-
плицира значењски, версификационо и језички бравурозне
примере: од реалистичких ратних секвенци (Да се игра не
прекине, Склониште, Цондрање: операција Бихаћ, О, јави се,
ако те има: „...Крећемо. Све што се миче / сагло је главу и
ћути, / само вране гачу и онај меље: / Србину нема друге /
него нож на пушку и јуриш; //...Како сам мален, Оче, / зату-
рен, расут, уморан! / Јутро ми по челу циједи дроњаво рубље.
/ О, јави се, ако те има! / Човјек се, ево, у мени леди, / а
бијесна псина буди!“), преко тадићевског искорака у песми
Европа, одавде, до дубоких филозофске запитаности у пес-
мама (Човјек пита испод земље:  „Може ли сванути јутро / у
коме нас блага рука буди? / Можемо ли се надати, Боже, / да
ћемо опет бити – људи?“), као и истинских антологијских
остварења, где нарочито истичемо сонет Тежачка матер, те
молитвене Опушак од човјека, и песме Ми, као антиципације
целокупног националног усуда, на снажној усменој тради-
цији, дате у јединственом језичко-графичком експерименту,
па је стога, доносимо у целини: „Ријеке су нам требишнице,/
села су нам дивосела,/ врхови – црни, јаме – пасје,/ п о љ а
су нам пустопоља,/ а планине проклетије.// свакакви су наши 153
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дани:/ покладни, вучји, некрштени,/ усјечени, посни, подбу-
сани – / никад наши и обични.// тупим клани – недоклани,/
погорели, проказани,/ луди, пријесни, узвитлани;/ злопоглеђе,
будалине,/ коледари, пустахије,/ вуци, себри и лазари,/ мрко-
њићи и јерине.// чудом живи на вражјем гумну,/ зидамо кућу
сину и претку;/ вилама дужни крв и млијеко,/ увијек на крају,
ил почетку.“  

Готово свака од ових песама, својим искошеним погледом
на рат, заслуживала би анализу. Драматична ратна сцена, у
реалистичким секвенцама („Ноћ. Планинска мећава прија-
теља / Снијег расте на путу као зло месо. / У прегрејаном ‘прин-
цу’ јечи Стеван Радоја, / руком зачепа рану на стомаку...“), са
трагичним финалом („Тамо кад се сретнемо“), трагичан (ду-
ховни) раскол српског народа, у бинарној опозицији рат (јед-
них) – мирнодопски живот других, дат као ефектан колаж
исечака колоквијалног говора (српске војске у Босни у рову,
са вестима с Радио-Београда) у песми Судија, педеру – што
се алегоријски преноси на целу историју и савремени свет,
али и националну политику. По порукама, експресивности и
проживљености, трагању за последњим смислом, и сумњом
у хуманитет, до обраћања Господу – ове песме Душка Бабића
неодољиво подсећају на сличан и сјајан песнички говор Ђор-
ђа Нешића у његовој антологијској збирци Чекајући Створи-
теља. 

Но, највиши степен вредносне градације у овом циклусу
представљају последње песме: дате у низу (бројевима), што
би могло означавати и поемску форму. То су песме пораза и
изгнанства, губљења родне куће и завичаја – заувек. У првој
Последња ноћ у пет певања, исказан је завршни, катастрофи-
чан чин једног рата („Ово је последња ноћ у којој
дишеш....///гдје ће, сутра, бити пепелиште, / и зидови ће, као
црни нокти, гребати лице небеско...“), или: „Све што си гле-
дао по згариштима: / кућне ствари разбацане по блату, / изу-
крштана трупла, комаде људског меса, / сторкаку колону у
коју се слива народ / и војска – голорука, поцрнила, попи-
шана; / завежљаје, старце, дјецу, / живот истргнут из жилишта
/ и гуран у раке кофера и кеса...“). Целине ове поеме, као у
сновиђењу, филмском прецизношћу и снажном језичком екс-
пресивношћу, бележе сваки тренутак егзодуса 1995, са неоче-
киваном (хуманистичком поентом): „Ударац ђоном у откљу-
чана врата, / пушка на готовс, крваве очи, / пријетећи урлик
забоден у тишину / остављене куће. / Руке незваног госта /
кидишу на ствари / као курјаци на овце.....// Само га оно
бијело мјесто / са источног зида, / гдје је стајала икона ски-
нута на брзину, / погледа очима мајке – његове и моје.“. Низ
фантазмагоричних слика, реалистичких, масовних сцена,
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постигнутих изузетним језичким средствима, и експресив-
ношћу („Кад су из села отишли људи / и стока, пуштена из
обора и штала, / почела да њуши зидове мртвих кућа, / кроз
тишину, страшнију од сваког крика...“), или у песми Изгуб
(„Улазим у пусто село. Мук је. / Само зидови зборе / како су
уздисала дјеца и запомагале жене / када је дошла разбијена
војска / да их поведе. / Све што је умјело да плаче / и Бога
зове – отишло је. / Куда? Коме?“),  све до језовите анегдотске
реплике, ефектно уметнуте у песму: („Једног што доклепеса
из шуме, пита: / – Ђе ти је пушка, војниче? / – А теби Гламоч,
генерале?“), стварају  у поезији Душка Бабића, изузетан ква-
литет, високо проширујући и продубљујући у српској поезији
тему егзодуса српског народа крајем деведесетих. Прибли-
жавање молитвеном тону видно је већ у овој поемској форми,
испеване библијским ритмом: „Дана седмог, / уводе нас у
спортску халу „Борик“...“), све до закључне песме, у аутен-
тичном, традиционалном епском десетерцу, датом такође као
„експлозији смисла“ или оболу језичком крвном коду (Дрин-
ски десетерац, написан 2010.).

Осетан ослонац на фолклорну традицију, модерно транс-
поновану, прожима умерено, али збирку у целини: сем анто-
логијске Леђен-град, она се распростире по свим нивоима
текста: у (завичајној) лексици, често у секвенци мотива,
стиху, асоцијацијама, симболима и метафорама, односно, у
ослонцу на свеопшту епско-колективну архетипску матрицу
(„...Где сваки залогај кошта ко жуљ, / где вук и Турчин децу
уче / песми и збегу и глувом колу...“), односно, :„...У даљини
јечи шума / као боник без помоћи, / преко поља језди Чума –
/ чијој ли ће кући доћи?“(Ноћ, дажди). Стапање метафизич-
ког зла из колективног искуства и архетипа са савременим,
видан је у песми Крај. Круже каме: „...Читамо злослутне
знаке: / класје наливено прије вакта, / траве израсле као ви-
линске косе. / Небо над нама вије крваве барјаке....///По брди-
ма трупћу војске. / Цакле се очи из јама. / Ево, стижу ствени
момци, / павелићи, кесеџије.“ (мој курзив).

Последњи циклуси, који представљају известан смирај,
превазилажење патње и налажење смисла у Богу, имају изра-
зито молитвени тон (Покажи се у тминама: Дођи, поведи ме
за руку...; Да чудо букне у теби, И Бог се ватром потписује
(сонет); „Сини, још једном, о Господе / Још стојим кобно не-
довршен / над понорима зјапећих дана, / и себи мучан и за-
мршен, / сав од рана и обмана...“, Срцем Господа позови, у
којима је наглашен повратак нади – кроз веру („Смири се. /
Затвори очи и ћути. / Што дуже и дубље. / Видећеш: отвориће
се пути да волиш.../ И попустиће уже што те свеза....// Усидри
се у тишину...// Душо, причести се слободом!“), са (коначно) 155
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пронађеном утехом и уточиштем у дубокој религиозној кон-
темплацији („Реци: „Да буде воља Твоја! / Приђи себи. /
Буди!“), која се, заједно са наредним песмама, по досегнутом
степену светости ближи песмама из Светилника Ивана Не-
гришорца. Песма експлицитно посвећена Новици Тадићу,
има наративни наслов (Батргам се, Господе, и дане Твоје
арчим), где у раскошном ритму и химничном тону, песник
први пут антиципира кључни мотив (из наслова збирке):
„...додирни моје удове раслабљене, / усправи ме и уљуди, Чо-
векољупће. / Јер погубих се у злој дружини.../ Уђоше ми у
кућу трговци задригли;..../ Век ми прође, а ја се једнако
смејем и гордим, / уместо да се сузама усрдно умивам...“.(мој
курзив). На исти начин, свечани, химнични тон, има и песма
Не остави ме, Господе, без старања свога, са варијацијом
истог мотива („Не остави ме, Господе, без старања свога, / јер
без тебе сам слаб и рањив веома - / као пуж голаћ у густом
трњу....///Усправи ме, Свесилни, умиј ме сузама, једног јутра
/ док није касно, док ме кончина моја не преда / кнезу таме,
заувек. ....“(мој курзив). Сем неколико занимљивих песама у
прози, такође у похвалном тону, у маниру средњовековних
похвала (У Богу је ведро, Благосиљај, душо моја, Господа),
последњи циклус Хтедох рећи, садржи само једну песму, по-
свећену кћерки Бојани (Нешто ти, душо, хтедох рећи), која
у пречишћеном, кристалисаном и (коначно превазиђеном) ис-
куству патње, даје можда, по топлини и једноставности, пе-
сму од најчистије лирске ковине („...Речи које дуго тражим, /
изван људског зла и хајке, / у којима божје нешто, у мом да-
ху, /дивно плаче, / као поглед Богомајке....“). То је можда и
пут којим ће се поезија Душка Бабића поетички даље раз-
вијати, освајајући кроз дате степене иницијације у људској
егзистенцији, своје најзрелије и најчистије лирске плодове. 



Зденка Валент Белић
ГОРАК ОСМЕХ ТРИЈУМФА
КЊИЖЕВНИХ ВРЕДНОСТИ
Црна боја радости: антологија кратке словачке прозе друге
половине XX века, део 1, 
Агора, Зрењанин, 2016. 

Познати теоретичар књижевности, књижевни критичар и
преводилац проф. др Михал Харпањ објавио је ново изван-
редно дело, у ком је овога пута укомбиновао своје две про-
фесионалне оријентације – књижевног критичара и преводио-
ца. Резултат овог креативног чина је јединствено ауторско
дело – антологија савремене словачке кратке прозе друге
половине XX века, која је на српском језику објављена под
насловом Црна боја радости.

Антологија је изашла у успешној едицији издавачке куће
Агора Поглед преко свега, у којој су до сада објављени слични
избори америчких, аустралијских, аргентинских и српских
приповедака. Епитет „изузетан“ из првог пасуса књига је
заслужила из више разлога: пре свега, захваљујући стручном
ауторитету свог састављача, редовног универзитетског про-
фесора, doctora honoris causa, аутора бројних научних студија,
књига, есеја и критика а уједно ауторитета преводиоца,
добитника награде „Павел Орсаг Хвјездослав“ за превод.
Даље је изузетно то, што се у оквиру ове едиције први пут
пажња усмерава на велика дела „мале“ књижевности, први
пут на књижевност једног словенског народа и средњоевроп-
ској књижевности. Напокон, ова књига је посебна и из тог
разлога што ће као једина у едицији имати два дела а тиме ће
словачка књижевност добити двоструко више простора 157
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у поређењу са другима. Напокон, атрибут изузетан се, пре
свега, односи на сам садржај антологије. Морамо да схватимо
да ако би слична публикација настајала у тренутку када је
била написала већина уврштених дела, та књига би изгледала
потпуно другачије. Епохе и прилике се мењају – естетске
вредности истрајавају и надрастају их. Зато читам ово дело
са том радосном поруком као тријумф правих књижевних вред-
ности. 

Труијмф о ком говоримо дискретно наговештава сам
аутор, у поговору, скромно названом Белешка састављача:
начинио је изузетно кратак, али хируршки прецизан преглед
међа и основих праваца у словачкој књижевности у другој
половини XX века. У овом тексту каже: „За целу Чехосло-
вачку у другој половини прошлог века карактеристичне су
идејно-политичке осцилације са великим амплитудама:
преломне године су 1948, 1956, 1968. и 1989. Сасвим кратко:
1948. је година уласка социјализма совјетског типа у књи-
жевност (и уметности уопште), долази до страховладе соци-
јалистичког реализма; 1956. је почетак постепеног ослобађања
идеолошких стега а почетак обрачунавања са тоталитариз-
мом, што је кулминирало шездесетих година у покушају
успостављања „социјализма са људским лицем“ (Прашко
пролеће и Александар Дубчек); прекинуто 1968. године
и доласком тенкова „братске помоћи“, након чега долази до
нормализације а поновног успостављања социјалистичког
реализма седамдесетих година, да би осамдесетих дошло до
постепеног попуштања, које је кулминирало Плишаном
револуцијом и падом тоталитаризма 1989. године.“

Тако, а сада кад то све знате, оставите ово по страни, јер
састављач уврштену кратку прозу није бирао према овим
друштвено-политичким граничницима или културолошко-
књижевним критеријумима. Ставио нам је до знања да одлично
влада овим чињеницама и да ће их намерно запоставити,
па као веродостојне узима естетске вредности уврштених
проза.

Оксиморон у називу врло прецизно наговештава основне
интенције којима се састављач у свом избору руководио,
и означава типологију и поетику изабране кратке прозе.
Тематско-мотивски и стилистички-формално, али и поето-
лошки, овај избор је уједначен и целовит. Мада се у њему
оглашава мноштво разнородних мозаичких гласова, већина
је обојена великом дозом црног хумора, који људске животе
изврће на наличје и изазива осмех – углавном горак. То су
приче о искреној и животажељној срећи на овом свету, која
нам вазда узмиче, о друштвеним играма и игрицама између
партнера, о угроженим животним путевима и људима увек
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обележеним суморним и тескобним осећањима, али који
чврсто верују да имају право на парче своје личне „црне“
среће. То су приповетке са фантастичним причама и богатим
метафоричким и стилским „наоружањем“.

У том смислу већ улазна приповетка Кирка, недавно пре-
минуле егзилне списатељице Јарославе Блажкове,   ауторке
чувеног Најлонског месеца, која је након периода репре-
сивног социјалистичког реализма отворено проговорила
о унутрашњем свету младих – наговештава да ће главни
садржај ове књиге бити генерација аутора која је у књи-
жевност ушла крајем педесетих година (у периоду „златне
деценије“, како се називају шездесете године, о чему аутор
у својој белешци на крају књиге и пише) – при чему аутори
нису писали у складу са оновременским званично прокламо-
ваним правцима. Књига се завршава ауторским тандемом
Петрем Пишћанеком и Душаном Тарагелом: прича Секиром
и ножем благо излази из (у поговору назначеног) генера-
цијског и временског лимита и представља карику која по-
везује први и други део антологије (из овог оквира излази
а у нови још није ушла), у који ће бити уврштена кратка проза
најсавременијег словачког стваралаштва насталог након 1989.
године. Из овог избора је јасно да су двадесет и два словачка
писца представљена двадесет једном причом, према естетско-
књижевним критеријумима и на основу трајног доприноса
у књижевни контекст, на основу чега антологија представља
још једно књижевно-критичко сито којим се просејава сло-
вачка кратка проза и књижевност уопште. Ово густо сито
одваја жито од кукоља. Нека зрна, која до сада од толиког
кукоља нисмо могли да видимо, одједном се у пуној лепоти
појављују пред нашим очима. 

Када је реч о иновативности дела – у смислу тврдње из-
давача, коју можемо да прочитамо на корицама, да ова
антологија представља увод у откривање до сада неоткри-
веног света кратке савремене словачке прозе у српској
књижевности – приметићемо да је ова тврдња само напола
тачна. Наиме, у избор су уврштени аутори који су српским
читаоцима од раније познати (неки од њих, као на пример
Душан Митана и Павел Виликовски и са више преведених
књига у разним едицијама и код различитих издавача), истина
чешће као романописци, али у појединим случајевима и као
писци кратке прозе (Јарослава Блажкова, Винцент Шикула,
Рудолф Слобода, Станислав Ракус, Павел Виликовски, Душан
Душек, Душан Митана, Петер Пишћанек и Петер Јарош) –
али  и бројна имена која се у овом културном контексту
појављују као новина (Јан Јоханидес, Алта Вашова, Ладислав
Балек, Јана Јурањова, Павел Хруз, Милан Зелинка, Иван 159
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Хабадај, Мартин Бутора, Јозеф Пушкаш, Милка Зимкова,
Андреј Ферко, Игор Отченаш а Душан Тарагел). Овакав
однос нових и, условно речено, познатих имена омогућује
чврсто надовезивање (и интересовање однегованих читала-
ца), али и одлучан корак напред у откривању књижевности,
како се код нас често декларативно каже „братског“, али
заправо у културном и књижевном смислу врло слабо по-
знатог народа. 

О детаљној осмишљености концепције антологије
сведочи и белешка састављача на крају књиге, у којој нам се
поверио да се потрудио да изађе на крај са жанровским
критеријумом „кратка проза“, пошто је овако одређена жан-
ровска карактеристика прилично неодређена. Свестан тежине
тачнијег жанровског разликовања приповетке и новеле (а да
не говоримо о ситуацији постмодерне хибридизације жан-
рова), избегао је да их именује у поднаслову, пошто тиме
поједини изузетни прозни текстови не би могли да буду
уврштени. Из ове напомене такође сазнајемо за труд да се
уврсте цела дела за избегавање одломака, као и за одлуку да
се начини избор обимом уједначених текстова, чиме би
аутори равноправно били представљени. Чинило му се да је
за структуру антологије несврсисходан дисбаланс у обиму. У
овом детаљу, у овој маленој синтагми „чинило ми се“, као и
„сматрао сам“ али и у искреној исповести да приказани избор
„сведочи о личним симпатијама и ставовима“ и у очигледној
тежњи да састави вредносно најисправнију и најправеднију
целину – ишчитавамо ауторову скромност и истрајност, која
природно ствара свеприсутну аналитичност и непрекидно
превредновање, као главне стручне и карактерне особине ка-
ко аутора тако и његовог дела. Читам ово као радосну поруку
тријумфа правих књижевних, стручних и људских вредности.

Још о језику. Занимљиво поигравање језичким асорти-
маном и средствима изражавања и креативни преводилачки
приступ, који успешно преноси не само атмосферу ориги-
налног дела, различите стилове уврштених аутора, него
и успешно врши карактеризацију појединих јунака (фран-
цуско „р“ као језичка мана, дечји говор, реч представника
разних социјалних група...) избор одговарајућих лексичких
и синтаксичких елемената, сведочи о вештини и разиграно-
сти преводиоца. На пример, у приповеци Кирка већ поменуте
Јарославе Блажкове, успешном имитацијом француског „р“
(или крештања вране) у говору једног од главних јунака, које
је негде тек наговештено а другде – на ваљано бираним ме-
стима – наглашено, карактеризује јунака и овај стилистички
елеменат, а има и функцију творбе значења: најпре завођења,
затим пак постепене унутрашње и спољашње метаморфозе
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јунака, до неподношљиве иритантности и апсурда у кулми-
нацији приповетке. 

Овај обимом и критеријумима ограничен избор јасно
показује да савремена словачка књижевност, пре свега ова
одабрана, која је неретко настајала у сенци или у егзилу, нуди
разнолике стваралачке поступке, ауторске поетике и теме.
Несумњиво је кратка савремена словачка проза заслужила
и свог култивисаног српског читаоца.

А ако на крају, након читања, ове прозе читаочев осмех
од црне среће буде горак – то је зато што је то осмех спознаје.
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Катарина Бабић
БЕЗВРЕМЕНА ПЛАСТИКА 
НИКОЛЕ КОКЕ ЈАНКОВИЋА

Развојне амплитуде југословенскe скулптурe после 1950.
године кретале су се од савременог реализма, преко асоци-
јативне до потпуне апстракције. Један од најзначајнијих пред-
ставника реалистичког приступа је вајар Никола Јанковић.
Руководио се тезом да скулптура треба да сублимира „пое-
тику века и да је сагласи са поимањем безвременог“. Седам
деценија дуг уметнички пут овог вајарског виртуоза био је
обележен неизмерним талентом, посвећеношћу и самокри-
тиком. Формирао је сопствену скулпторску лексику ослоње-
ну, пре свега, на традицију западноевропске уметности са
посебним освртом на националну уметност средњег века и
Византије, те догађаје из савремене историје која је оставила
дубок траг на уметника као виновника једне велике трагедије
његовог родног града. 

Након завршене Прве мушке гимназије у Крагујевцу,
Никола Јанковић (Крагујевац, 1926 – Београд, 2017) уписао
се на вајарски одсек Академије ликовних уметности у Бео-
граду у класи професора Лојза Долинара (1946). Након три
године, класу је преузео професор Сретен Стојановић, код
кога је завршио и постдипломске студије (1952). Изабран је
за асистента на предмету Вајање – специјалност обрада гипса
(1958). Јанковићева изразита цртачка надареност препозната
је од самог почетка његовог рада, тако да је повремено пре-
давао и на предмету Цртање – вечерњи акт. За редовног про-
фесора Факултета ликовних уметности изабран је 1978. годи-
не, где је водио класе од III до V године, као и постдипломске
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студије до одласка у пензију (1991). За дописног члана САНУ
изабран је 1997, а за редовног 2006. године. Јанковић је као
изузетан стваралац и педагог оставио дубоког трага у српској
савременој скулптури друге половине ХХ века не само својим
делима, већ и едукацијом велике плејаде изузетних вајара од
којих су неки данас и сами професори на Факултетима ликов-
них уметности у Београду и Новом Саду. Добитник је бројних
признања и награда: прва награда за бисту Лазе Костића,
Сомбор, 1962; награда Златно длето УЛУС-а, Београд, 1962;
прва награда на југословенском конкурсу по позиву за
споменик Борису Кидричу, Београд, 1963; награда за вајар-
ство Уметничке колоније „Ечка“, 1966; трећа награда на југо-
словенском конкурсу за споменик Моши Пијади, Београд,
1968; прва награда на затвореном југословенском конкурсу
за бисту Милентија Поповића за зграду Савезне народне
скупштине, Београд, 1973; прва награда за бисту Драгојла
Дудића за зграду Скупштине Републике Србије, Београд,
1981; награда УЛУС-а за ситну пластику, Београд, 1982; прва
награда за Споменик палим родољубима на Теразијама, Бео-
град, 1983; Вукова награда Културно-просветне заједнице
Србије за изузетан допринос развоју културе у Републици
Србији и на свесрпском културном простору, Београд, 2002;
награда за скулптуру на Јесењој изложби УЛУС-а, Београд,
2004; плакета Светог Ђорђа града Крагујевца за изузетан до-
принос афирмацији и промоције тог града у земљи и свету,
Крагујевац, 2008; награда града Београда за ликовно и приме-
њено стваралаштво, Београд, 2010; Велика награда Друштва
српских уметника „Лада“ за неговање и развијање ликовних
уметности, 2014; признање Капетан Миша Анастасијевић за
животно дело, Београд, 2016. Био је члан УЛУС-а, групе „Само-
стални“ и Друштва српских уметника „Лада“.

Својевремено је Ђорђе Поповић записао да је он „највећа
могућност наше савремене скуптуре“.Тежио је да на својим
делима очува роденовско средиште форме, око које је рит-
мично постављао облике, конвексне и конкавне површине.
Типолошка анализа показује уметниково инересовање за
портрете, фигуре, јавне споменике, рељефе и ситну пластику,
али и његове брилијантне цртеже. Аналитички приступ
скулптури огледао се у бројним студијама, цртежима и ски-
цама које су претходиле коначној реализацији дела. Контем-
плација и доживљај облика најпре су били исказивани кроз
цртеже изведене разнородним средствима: пером, оловком,
угљеном и четком. Цртачки геније посебно је дошао до израза
на плакетама и медаљама. Његов перфекционизам у поједи-
ним случајевима довео је коначно и до уништења неких од
њих. Фигурација је оно што га је потпуно заокупљало. Ње-
гове скулптуре одишу унутрашњим миром, било да је реч о
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интимистичким портретима, или пак монументалним споме-
ничким целинама. Његову пластику карактерише суздржа-
ност у покрету и експресији, бескпрекорност у анализи и сти-
лизовању облика, као и прецизна карактеризација ликова која
се огледа у моделацији очију и облика лица. Вајарево схвата-
ње покрета превазилазило је његову пуку демонстрацију. За
њега је гест био одраз унутрашњег, духовног покрета који је
у крајњој линији налазио израз у форми. Полазио је од појав-
ног и зналачки правио синтезу индивидуалног и универ-
залног са посебним освртом на судбину портретисаног, не-
миново постављајући одређена егзистенцијална питања. 

Јанковић је широј публици најпознатији по јавним споме-
ницима међу којима су – како је приметила Бојана Бурић,
„једна од најуспешнијих скулптура рађених за јавни простор“
– Споменик Борису Кидричу у Београду (постављен 1963. на
Тргу Николе Пашића, а 1997. премештен у Парк скулптура
Музеја савремене уметности у Београду), Спомен обележје
пред фабриком аутомобила „Црвена застава“ у Крагујевцу
(1970), Рељеф на споменику Космајском партизанском одреду
аутора Војина Стојића (1971), Споменик Алекси Шантићу у
Мостару (1975), Споменик Николи Тесли испред „Електро-
истока“ у Крушевцу (1975), статуа Кнеза Милоша Обре-
новића у сали Прве крагујевачке гимназије (1983), Споменик
палим родољубима на Теразијама (1983), Споменик Јоакиму
Вујићу испред Књажевско-српског театра у Крагујевцу
(1985), Споменик Доситеју Обрадовићу за универзитет у
Новом Саду (1990) и Приштини (подигнут 1990, срушен 1999),
Споменик Војводи Радомиру Путнику у Крагујевцу (1991),
Споменик Николи Тесли у Београду (2016). Јанковић је на
њима потврдио своје добро познавање анатомије, осећај за
тактилне вредности материје, смисао за ритам, игру и односе
маса. Није се повиновао владајућим идеологијама, у раду је
увек заступао лик и дело портретисаног.

Инспирација средњовековном уметношћу и Византијом,
у извесној мери и кикладском уметношћу, огледа се у серији
фигура ратника насталих у периоду од 1968. до 1982. године.
Према неким критичарима у овом „најинтимнијем и нај-
сензибилнијем“1делу опуса, он је највише ексеприментисао
са променама концепта, експресионизмом форме, редукцијом
облика и раздвајањем маса.

Тематика једног од најазначајнијих Јанковићевих дела
рељефа на свечаном порталу Спомен-музеја „21. октобар“

1Надежда Јовановић, Српски скулптор Никола Кока Јанковић, Никола
Јанковић, скулптуре и цртежи 1943-1987, Галерија ликовне уметности
поклон збирка Рајка Мамузића, Ефект, Б. Јарак, 1987.
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(1975/76) одсликава вајареву визију трагедије која се одиграла
у Крагујевцу октобра 1941. године, када су трупе Вермахта
погубиле неколико хиљада цивила. Минималистичким
средствима, сведеним композиционим решењем уметник је
успео да дочара бол жена, пре свега мајки, због њиховог
губитка. Овај догађај инспирисао га је и за још једно изузетно
остварење − скулптуру Мајке из 1990. године, која се налази
у уметничкој збирци Спомен-парка „Крагујевачки октобар“.
Личну импресију о догађајима из исте године преточио је у
још једно веома успело дело – Споменик палим родољубима
на Теразијама.

Определивши се за неотрадиционализам, који је био
најближи његовом уметничком сензибилитету, у смислу да
традиционалним вредностима увек удахне дух нечега новог,
уметник је пре свега тежио проналажењу мере у сваком по-
гледу, како формалном тако и експресивном. Јанковић није
остао имун ни на савремене тенденције у свету скулптуре,
тако да је током времена дошло до извесних промена у ње-
говом уметничком проседеу у смислу омекшавања и свођења
форме, разуђености елемената, већој експресивности и сло-
боди у коришћењу материјала. Његово удаљавање од строгог
реализма посебно је уочљиво у серији Ратници, на рељефима
и стубовима за које се може рећи да су ехо архетипских мо-
дела. Чини се да су танке линије између традиционалног и
модерног у његовим делима суптилно исткане и да нису увек
уочљиве на први поглед.

Никола Јанковић један је од најзначајнијих и најуспеш-
нијих српских скулптора у послератном периоду2, у сталној
потрази за спознајом душе портретисаног својим скулп-
турама удахнуо је живот. На крају животног пута завештавши
легат Универзитету у Крагујевцу, уметник се вратио својим
коренима и свом родном граду, где је све и почело са првим
импресијама Мештровићевих скулптура и Аугустинчићевог
Споменика палим Шумадинцима.

                                                                                                            

2Мића Поповић, Српски скулптор Никола Кока Јанковић, Никола Јанковиḱ
Јанковић, Македонска академија на науките и уметностите, Српска
академија науке и уметности, Скопје, Београд, 2003-2004, стр. 35
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МИРЈАНА АНДРИЋ (1986) дипломирала Шпански језик и хиспанску
књижевност на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Члан
књижевне радионице СКЦ-а у Крагујевцу. Повремено пише и преводи са
шпанског.

КАТАРИНА БАБИЋ (1973, Kрагујевац), виши кустос, аутор преко 30
стручних радова објављених у реномираним зборницима, часописима,
стручним текстовима за каталоге, монографије, зборнике, стручну периоди-
ку и др, као и електронских издања (предговори, попис изложби, прикази,
студије) у земљи и иностранству. Као кустос, реализовала је 113 ликовних
изложби у галерији Мостови Балкана и Спомен-музеју 21. октобар у перио-
ду 2004-2017. године.

ЛАУРА БАРНА (1964, Јазово), приповедач, прозни писац, романсијер и
есејиста. Школовала се у Сплиту и Београду. Од 1995. године објављује при-
че, есеје, студије, ликовне критике у домаћој и иностраној књижевној перио-
дици (преко 270 публикованих радова). Објавила је десет романа, две збир-
ке прича и збирку есеја. Заступљена је у бројним антологијама, зборницима
и алманасима. Приче и есеји превођени су на мађарски, словачки, пољски
и енглески. Роман Црвени пресек (2015) преведен је на мађарски језик, Моја
последња главобоља, роман о Исидори Секулић (2008) био је у најужем
избору за НИН-ову награду за 2008. годину. Члан је Удружења књижевника
Србије, добитница више националних књижевних награда. Живи и ради у
Београду као слободни уметник.

ЗДЕНКА ВАЛЕНТ БЕЛИЋ (1975), одговорна уредница часописа за књи-
жевност и културу Нови живот и преводилац. Словачки језик и књижев-
ност студирала је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.
Активно се бави превођењем са словачког и чешког језика. Међу преведе-
ним ауторима налазе се и класици словачке књижевности Винцент Шику-
ла, Рудолф Слобода, Душан Митана, Душан Душек и бројни други. Добит-
ница је преводилачких награда „Павел Орсаг Хвјездослав“ (2012), коју до-
дељује Асоцијација удружења писаца Словачке и Награде за превод године
(2016) Друштва књижевника Војводине, а часопис Нови живот у време ње-
ног уређивања је добио Признање за допринос јачању српско-словачких књи-
жевних веза (2016) од Друштва словачких писаца из Братиславе. Два пута
је награђивана за поезију наградом „Розлети“ (1994. и 1997). Чланица је
редакције и сарадница више листова и часописа, Друштва књижевника Вој-
водине (Нови Сад), Клуба независних писаца (Братислава), Удружења
књижевних преводилаца Србије (Београд). Приредила је више књига.
Пише есеје, прозу и књижевну кри-тику, живи у Новом Саду.

корачали су



ВЛАДИСЛАВА ВОЈНОВИЋ (1965, Бела Црква). У Београду завршила за
КВ-новинара (XII београдска гимназија, 1984), пала на пријемном за Дра-
матургију па годину дана студирала Социологију (Флозофски факултет,
1985), положила пријемни за Драматургију и тамо дипломирала (Факултет
драмских уметности, 1989), завршила специјалистичке студије из области
Културе и рода (ААОМ, 2001). Објавила три збирке поезије: Женске јуначке
песме (2002), Ловац на гриње (2007) и ПееМеСме (2010, добила награду
Српског књижевног друштва „Биљана Јовановић“); три књиге за децу
Принц од папира (2008, награде Доситејево перо и награда Змајевих дечјих
игара, снимила по њему и истоимени дугометражни филм за децу који је до-
био 13 интернационалних награда), Приче из главе (2015), Аврам, Богдан
воду газе (2016, награда Змајевих дечјих игара и награда Политикиног
забавника); објавила два романа Лењинова десница (2010) и Козје уши
(2013, награде „Мирослав Дерета“ и „Стеван Сремац“, снимила по њему
истоимени целовечерњи филм и ТВ-серију). Пише сценарије, драмске
текстове, есеје, филмске критике, интервјуе и разне друге текстове, бави
се филмском и ТВ-продукцијом, била ту и тамо уредник, била и предавач,
члан је Удружења филмских уметника Србије и СКД-а, има мужа, кћерку,
мачке, живи у Земуну.

СЛАВИЦА ГАРОЊА (1957, Београд). Све нивое студија (основне, маги-
старске, докторат) завршила на Филолошком факултету у Београду. Бави
се усменом књижевношћу (фолклористиком), женским студијама, књижев-
ношћу Срба из Хрватске, књижевном критиком и белетристиком. Важније
књиге из народне књижевности: Народне песме Славонске границе (1987),
Антологија српске народне лирско-епске поезије (2000), Српско усмено
поетско наслеђе Војне Крајине у записима XVIII, XIX и XX века (2008), Од
Цариграда до Будима (2014). Књига критика: Из сенке (2003). Моногра-
фије: Српска књижевна Крајина од баштине до егзодуса (2015, награда
„Сава Мркаљ“). Из родне перспективе: Жена у српској књижевности (2010),
Жене говоре (2013), Жена и идеологија (2017), антологије женске при-
поветке, Врт тајни (до 1950), 2016, Врт наде (од 1950. до данас, 2017).
Романи: Под Месечевим луком (1992); Повратак у Аркадију (2014, награда
„Печат времена“); збирке приповедака, Девета кућа (1994); Изидина копча
(2013); поезија: Исповедање тишине (1996); Мој предак је дрво (2007).
Ради као ванредни професор на Филолошко-уметничком факултету у Крагу-
јевцу. Живи у Београду.

БИЉАНА ДОЈЧИНОВИЋ (1963, Београд), професорка на Катедри за општу
књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета, руководитељ-
ка истраживачког пројекта „Књиженство“. Први пут, од 1987, објављује поезију.

МАРИЈАНА ЈЕЛИСАВЧИЋ (1992, Ужице) живи на релацији Перућац –
Нови Сад. Основне и мастер академске студије завршила на Филозофском
факултету у Новом Саду, где је (2016) одбранила мастер рад на тему Елемен-
ти хорор фантастике у роману српског предромантизма. Тренутно је на
првој години докторских студија књижевности у Новом Саду. Учествовала
на неколико домаћих и међународних скупова. Активно пише за онлајн
часописе Нови Полис и КУЛТ. Области интересовања: хорор, фантастика,
хорор фантастика, позориште, филм.

АНЂЕЛКО Ц. ЈЕРЕМИЋ (1959, Јабланица, општина Лопаре) пише поезију
и прозу. Дипломирао на Одсјеку за филозофију и социологију Филозофског
факултета у Сарајеву (1984). Пјесничке књиге: Вапај прашине (2000) и
Душа на распећу (2006). Књига прозе: Кома – лет изнад суноврата (2016).
Живи и ствара у Лопарама.
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МАРИЈАНА ЈОВЕЛИЋ (1974, Суботица). Филозофски факултет – група
историја, завршила у Београду, где је стекла и музичко образовање, завр-
шивши музичку школу „Станислав Бинички”, одсек клавир. Објавила
збирке поезије Каноса пред твојом душом (2005) и Кондор (Повеља, 2015).
Књига Кондор била је у ужем избору за награду „Бранко Миљковић“. Пое-
зију и есеје објављује у књижевној периодици. Ради као виши кустос и водич
кроз музејску поставку у Војном музеју у Београду. Члан је Музејског друштва
Србије и Српског књижевног друштва.

ДАВИД КЕЦМАН ДАКО (1947, Рајновци код Бихаћа), песник, прозаиста,
есејиста, књижевни, ликовни и позоришни критичар. Дипломирао је срп-
ски језик и савремене југословенске књижевности у Новом Саду. Аутор је
осамнаест књига, песама (Претпоноћни воз, Ноћни риболов, Распад мозаи-
ка, Зидари светилишта, Столетна вода...), прича (Леђ), лирске прозе
Калем, Озарје, Сам као суза...) и романа-мозаика Кад дуња замирише. Пи-
ше за децу и младе. Књиге: Сањам, сањам чаролије (песме и приче), Хоћко
и Нећко, Даљинама преко света и Неко само тебе тражи. Члан je Друштва
књижевника Војводине (од 1980). Уређивао је омладински лист Покрет
(1974–1978), био је члан уредништва сомборског часописа Домети, уред-
ник културе и образовања у Сомборским новинама и на таласима Радио Сом-
бора. Сарадник многих југословенских листова и часописа, Радио Новог
Сада, Радио Београда, Радио Сарајева и Радио телевизије Нови Сад. Члан
је уредништва суботичког часописа Луча, од оснивања 1992. Награђиван
је на књижевним конкурсима листова и часописа: за приче, награде Поли-
тике (Београд), Ослобођења (Српско Сарајево), Гласа српског (Бања Лука);
за есеј, часописа Улазница (Зрењанин); за поезију, награде Просветног
прегледа (Београд), Наше речи (Лесковац), часописа Одзиви (Бијело Поље);
на Фестивалу Истина о Србима (Градишка, Република Српска), Фестивала
песника за децу Булка (Црвенка); Награду Искра културе Културно-про-
светне заједнице Војводине (сада Завод за културу у Новом Саду) добио је
1988. године. Добитник је Дипломе и Сребрне повеље за најбоље новинске
репортаже на Интернационалном фестивалу репортаже (Интерфер, Сом-
бор). Превођен је на мађарски, словеначки, италијански, пољски, словачки,
русински и македонски језик. Уврштен је у многе антологије и зборнике
песама за одрасле и за децу.

МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ (1963, Београд). Дипломирала је на групи за Општу
књижевност и теорију књижевности, Филолошког факултета у Београду,
магистрирала на Државном универзитету Мичиген (Michigan State Univer-
sity, USA) на групи за Компаративну књижевност. Објавила је преко 15
књига, претежно поезије, али и есеја, прича и романа. Превођена је на не-
мачки, енглески, пољски и руски језик. Награђивана. Заступљена у збор-
нику Best Europian Fiction (2012). 

ДАНИЈЕЛА КОЈИЋ (1986, Тузла) пише поезију и прозу. Дипломирала на
Одсјеку за енглески језик и књижевност Филозофског факултета у Тузли.
Књига поезије Почетак краја (2016). Живи у Прибоју, на Мајевици.     

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ је прозни и драмски писац, теоретичар филма,
књижевности и уметности, доктор наука. С руског језика је преводио пое-
зију Пантелмона Комарова, Тихона Синицина, Јелене Бујевич, Татјане Пи-
скарјове, Амерсане Улзитујева, Жанар Кусаинове, Јевгенија Чигрина и
Станислава Лија, прозу Георгија Гребеншчикова и Јурија Нечипоренка
(роман Ломоносов, царски помоћник), теоријске и есејистичке радове, као
и капитални манифест авангардног покрета Ексцентризам. 169
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АДРИЈАНА КРАЈНОВИЋ ЦВЕТАНОВИЋ (1987, Пакрац, Хрватска). Основ-
не и мастер студије српске и светске књижевности завршила на Филолош-
ком факултету Универзитета у Београду, на којем похађа и докторске студи-
је. Учесник научних скупова у организацији Славистичког центра, Фи-
лозофског факултета у Новом Саду, те ФИЛУМ-а. Радове из области
књижевне критике и науке о књижевности, посебно се бавећи књижев-
ношћу авангарде и савременим књижевнотеоријским остварењима објављи-
вала у часописима Књижевне новине, Златна греда, Кораци, Школски час,
Књжевни магазин, Монс Ауреус, у којем је обављала и послове лектуре.
Живи у Смедереву.

ТАМАРА Б. КРСТИЋ (Сомбор, 1990), основне и мастер студије завршила
на Одсеку за српски језик на Филозофском факултету у Новом Саду. Бави
се писањем поезије, прозе, методолошким радом и лектуром. Учествовала
је на Фестивалу поезије младих у Врбасу, као један од десет финалиста
(2016. и 2017). Организатор је Сомборског књижевног фестивала.

МИОДРАГ ЛУКИЋ (1965, Брусница, општина Лопаре) пише прозу и драм-
ске текстове. Аутор романа: Луди вјетар, Студио Европа, Рањени вук, Суд-
бине, Хијене, Рањени вук II, Фока, Месо. Драме: Банкарка или лаж наша на-
сушна, Круна краљице љепоте, Печат језика. Аутор је чачанске Легенде.
Живи у Швајцарској и у Лопарама. 

МИРОСЛАВ Б. МИТРОВИЋ (1948, Београд), дипломирани арабиста. У
српским листовима и периодици, као и у листовима бивших југословен-
ских република објавио преко стотину превода дела из класичне и савре-
мене арапске књижевности. С арапског превео књиге Нагиба Махфуза Приче
из нашег кварта (2008) и Срце ноћи (2016); аутор сепарата Избор из савре-
мене сиријске књижевности за децу (1989), Чаролије изданака пустиње
(Aрапска кратка прича, 2013), Записи са обала Нила (Египатска кратка при-
ча, 2014), Мирис цимета (Избор из прозе савремених арапских књижев-
ница, 2016). Заступљен са преводима у антологијама Чаробни врт (Анто-
логија светске уметничке бајке, 1999) и Тањир пун речи (Мајстори савре-
мене светске приче, 2012). Члан Удружења књижевних преводилаца Србије.

МИЛАН МИЦИЋ (1961, Зрењанин). Доктор је историјских наука. Аутор
је тридесет и две књиге из историографије, историјске есејистике, докумен-
тарне прозе, кратке прозе и поезије. Објавио је књиге прозе Месец од ве-
нецијанског сапуна ( 2013), Код живахног огледала (2014), Списак сенови-
тих имена (2016). Добитник је књижевних награда за кратку прозу „Стеван
Сремац“ (1999), СКПД „Просвјета“ Шамац (2011), „Милован Видаковић“
(2014), „Вукашин Цонић“ (2014, 2016), „Андра Гавриловић“ (2015). За збир-
ку кратких прича Месец од венецијанског сапуна награђен је 2014. књи-
жевном наградом Андрићева стаза СКПД „Просвјета“ Републике Српске.
Живи у Новом Саду.

ЖИВОРАД НЕДЕЉКОВИЋ (1959, Краљево) пише поезију. Објавио сле-
деће књиге песама: Погрешна прогноза (1991), Мајка (1994), Тутин и још
50 песама (1998), Језик увелико (2000), Тачни стихови (2001) Сушти по-
слови (изабране и нове песме) (2002), Негде близу (2003), Други неко (2005),
Овај свет (2009), Неумерени пад година (избор) (2011), Талас (2012), Над-
моћ метафоре / Suprématie de la métaphore (двојезично) (2012), Улазак
(2014), Звездано поље / Sвездено pоле (изабране и нове песме, двојезично)
(2014). Добитник свих значајних награду за поезију (Змајева, „Бранко
Миљковић“,  Дисова, Јефимијин вез, „Меша Селимовић“, „Васко Попа“,
„Ђура Јакшић“, Драинчева...). Живи у Чачку. Уредник је часописа Повеља.
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МИЛАН НИКОЛИЋ (1976, Тузла), рано дјетињство провео у Прибоју, на
Мајевици, гдје је завршио основну школу. Пише поезију. Пјесничка књига
Писма из несанице. Дипломирао на Педагошком факултету. Живи у мјесту
Дијелови код Бијељине. 

МИЛОРАД ПЕЈИЋ (1960, Тузла, Босна и Херцеговина). Од 1992. живи у
Шведској. Објавио до сада четири књиге песама: Ваза за биљку крин
(1985), Очи кључаоница (2001, 2012), Hyperborea (2011, 2013) и Трећи
жовот (2015). Књиге Очи кључаоница и Hyperborea објављене су и на
енглеском језику (у преводу Омера Хaџиселимовића), а више пјесама је
публиковао у неколико познатих свјетских књижевних часописа. Књига
песама Hyperborea добила је 2012. награду „Слово Маково – Мак Диздар“.

КАЈА ПАНЧИЋ МИЛЕНКОВИЋ (1958, Рагодеш код Пирота). Гимназију
завршила у Пироту, а Филозофски факултет, одсек Социологија, у Нишу.
Од 1987. до 1999. живела и радила у Урошевцу. Од 1999. живи у Пироту и
ради као новинар у недељнику Слобода. Пише поезију и лирску прозу.
Објавила збирке поезије: Први дан говора (1993), Божји цвет (1994), Мера
(1998) и Час новије историје (2016). Добитник награда Косовски божур,
„Драгојло Дудић“, „Венедикт Цреповић“ и „Стојан Степановић“.

ДРАГИЊА РАМАДАНСКИ (1953, Сента) професор русистике, преводилац
с руског и мађарског језика. Аутор антологије савремене руске женске пое-
зије Узводно од суза (2009). На основу професионалног бављења превође-
њем (40 књига) настала је књига есеја Снешко у тропима (2012), посвећена
проблемима књижевне транслатологије. Коаутор је књиге прозе У потрази
за фигурама (2012). Објављује критичке приказе, есеје и научне студије из
области теорије књижевности.

АЛЕКСАНДАР СИМИЋ (1982, Тузла) живи и ради у Лопарама. Пише пое-
зију и прозу. Књига пјесама Најлепши дани.

ГОРАН СТАНКОВИЋ (1958, Ниш) пише поезију, прозу и есеје. Објавио
збирке песама: Лик и позадина (1984), Квантна механика (1987), Cyberpunk
(1991), Претходна књига (1996), Terra incognita (1997), Четири доба
(1999), Литаније (2008), Биће скоро пропаст света, изабране песме (2012),
Лик ствари које долазе (2016); књиге прозе: Хронике о Хлоугеу (1991), Terra
marginalis (1997) и роман У трагању за златном липом (2000). Награде:
Просветина, „Бранко Миљковић“ и Печат вароши сремскокарловачке.
Уредник је у Нишком културном центру.

ДУШАН СТОЈКОВИЋ (1948, Београд), песник, прозни писац, књижевни
критичар и историчар, антологичар и преводилац. Објавио шездесет књига
поезије, прозе, књижевне критике и есеја, као и антологије поезије, прозе,
драме и превода. Аутор је капиталне вишетомне Граматике смрти. При-
редио је двадесет књига песама савремених српских песника. Награђиван.
Живи и ради у Младеновцу.

ДЕЈАН СТОЈИЉКОВИЋ (1976), прозаиста, драмски писац и стрип сцена-
риста. Објавио прозне збирке Лева страна друма (2007) и Low Life (2008),
као и романе Константиново раскршће (2009, награде „Милош Црњан-
ски“, „Златни хит-либер РТС-а“ и „Светосавски печат“, најужи избор за
Нинову награду и награду „Исидора Секулић“, најчитанија књига у јавним
билиотекама Србији за 2010. годину, номинације за међународне награде
„Импак Даблин“ и „Балканика“) и Дуге ноћи и црне заставе (2012, награда
„Златни Хит-либер РТС-а“). Аутор је неколико стрип-сценарија као и књиге 171
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огледа о стрипу Кисело&Слатко (2011). Први је лауреат награде за стрип
теорију „Никола Митровић Кокан“. 
У едицији Србија и коментари Службеног гласника коју уређује академик
Горан Петровић 2012. објављена му је књига Живи покојник (заједно са ет-
нологом Весном Марјановић). Аутор је историјске драме Константин у
режији Југа Радивојевића (копродукција Народног позоришта из Београда
и Народног позоришта из Ниша, сезона 2012/2013). Од 2012. је ексклу-
зивни аутор издавачке куће „Blooming Twig Books“ из Њујорка. Проза му
је превођена на енглески, руски, македонски и грчки. Члан је Српског књи-
жевног друштва и групе П-70.



173

Захваљујемо се Александру Б. Лаковићу, главном и
одговорном уреднику, на сарадњи и доприносу у профи-
лисању часописа, почевши од 2002. године закључно са
овим бројем. 

Редакција и Издавач
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УПУТСТВО 
ЗА САРАДНИКЕ 
ЧАСОПИСА „КОРАЦИ“

У Корацима могу бити објављени само они текстови који
претходно нису нигде објављени у штампаном или електро-
нском облику.

Текстове слати на адресу koracikg@yahoo.com, у виду word.doc
фајла, ћирилицом (Times New Roman) у прилогу e-mail-a.

Кратку биобиблиографију аутора (у случају превода – и
аутора и преводиоца) слати под истим условима. 

Уколико текст прате илустрације доставити их у засебним
фајловима. 

Прилози за рубрику Окулар требало би да буду обима до
20.000 карактера.

За библиографске референце (литература – примарна, се-
кундарна..., извори, грађа и сл.) користити фусноте. 

У e-mail-у написати адресу на коју ћемо послати ауторски
примерак часописа, као и број телефона аутора.

Редакција ће узети у обзир само оне текстове који се при-
државају наведеног упутства.

НАПОМЕНА

У белешци о ауторки која прати приповетку Јуре Мил-
ке Жицине објављену у броју 10-12/2016 у оквиру руб-
рике Оставштина недостаје:

Јуре : /приповетка/ : куцано на писаћој машини, једнострано, латиница,
хартија без линија, А4 формата, 35 листова повезаних спајалицом, нуме-
рисано 2-35, први лист није нумерисан. - /Београд/, 1976. БГБ Фонд руко-
писа Инв. бр. 7


















