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О овом броју
Избор од шездесетак аутора са различитим прилозима (од
поезије, прозе до есеја) са заступљeношћу скоро свих представника националних заједница, који су чланови нашег Друштва, говори у прилог виталности књижевности у нашој култури, њеној моћи да сведочи о околностима у којима постоји.
Од нешто више од 600 чланова, могло је других шездесет да
приложи своја књижевна сведочења, то не говори да су вредности свима једнако расподељене али говори о томе да је књижевност и даље важан медиј којим човек покушава себи да
објасни свет у коме станује. Из Војводине, читаве Србије, из
удаљених европских градова допиру моћи језика које се сливају да сведоче како је наш избор јединствен и књижевност
способна да то овери. Овај пројект о томе говори луцидно и
проницљиво осветљавајући наше људско постајање кроз оптике и стратегије које само књижевност може да конструише.
ДКВ је асоцијација писаца уопште који стварају на српском
и језицима Војводине и Србије. Један од важнијих аспеката деловања ДКВ је афирмисање и успостављање веза са репрезентативним актерима књижевности у свету. У том смислу Међународни новосадски књижевни фестивал, као и часопис
Златна греда представљају основне видове реализације таквих
намера.
ДКВ је организатор значајних књижевних манифестација:
књижевних каравана по градовима Војводине, организатор
обележавања Светског дана поезије, организатор симпозијума
о битним питањима књижевности – књижевних трибина на којима се представљају најзначајније књиге и аутори из Војводине и Србије, затим организатор је међународних сарадњи са
низом књижевних организација из иностранства (Румунија,
Бугарска, Мађарска, Русија итд), издавач часописа Златна греда, издавач књижевних дела припадника националних заједница Војводине, издавач је или суиздавач вишејезичних књижевних публикација, и врши доделу бројних награда.
ДКВ од 1980. године додељује своје годишње награде (за
животно дело, за књигу и за превод године, као и за дела писана на језицима националних мањина – мађарском, словачком,
румунском, русинском...), чији су носиоци најзначајнија књижевна имена овог поднебља (Бошко Петровић, Александар Тишма, Имре Бори, Ото Толнаи, Мирослав Егерић, Михаљ Ковач,
Ђуро Папхархаји, Паљо Бохуш, Славко Алмажан, Милица Мићић Димовски, Јован Зивлак, Владимир Тасић...). ДКВ додељује и Бранкову награду за најбољу прву песничку књигу аутора
до 29 година, која је најпрестижнија књижевна награда за младе песнике, прво за српскохрватски у бившој Југославији, а потом за српски језик у Србији. Први добитник награде је Васко
Попа, а међу добитницима су и Александар Тишма, Павле
Угринов, Борислав Радовић, Драган Јовановић Данилов... Друштво додељује Међународну награду за књижевност Нови
Сад. Друштво на Фестивалу такође додељује и Бранкову награCIP – Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
82+008
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ду, за прву књигу песама песницима млађим од 29 година. ДКВ
тренутно броји око 670 чланова, од чега су око осамдесет књижевни преводиоци. Чланови ДКВ долазе из свих места у Војводини и Србије, као и иностранства почевши од Новог Сада,
Суботице, Вршца, Зрењанина, Сремске Митровице, Кикинде,
Врбаса, Бачке Паланке, Сомбора, Сенте, Руме, Беочина, Сремских Карловаца, Београда, Пожеге, Ниша, Берлина, Париза итд.
Чланови Друштва су добитници и носиоци најзначајнијих
награда и признања у земљи, као и изузетних награда за књижевност у иностранству.
Чланови Друштва су, такође, чланови значајних књижевних,
уметничких и културних установа и организација у земљи и
иностранству.
ДКВ је одлуком Министарства Републике Србије проглашено за репрезентативно удружење због својих доприноса култури Србије.
*

Ликовни прилози у овом броју:
петроварадински ликовни круг
Већ скоро четири деценије на Петроварадинској тврђави постоје атељеи у којима делују уметници. Ти атељеи су радни
простор и пребивалиште већине уметника. У том принудном и
често самоизабраном обликовању живота ствара се сложена и
противуречна историја уметничке културе ове средине коју
пресецају и одређује доминантне уметничке, идеолошке, економске и друштвене силе.
Уметничка Тврђава је и слика естетске изолације, друштвеног изгнанства али и репрезентативни пано једне утопије у којој се уметност ствара у границама привидног естетичког раја.
Од скоро седамдесет уметника више од половине су чланови ликовног круга основаног да свој рад једногодишње јавно
приказује. То се чини или у посебним галеријским просторима
на самој Тврђави или у некој од градских галерија или се манифестација дешава као пројекат отворених атељеа у којима
уметници приказују свој једногодишњи или вишегодишњи рад.
Скоро четрдесет уметника различитог стилског или жанровског опредељења, од штафелајног сликарства, скулптуре, графике, фотографије, до комбинованих техника или дела примењене уметности, те неоваргандистичких перформанса и видео
радова представљају у малом слику не само наше уметности
него и ликове доминантних тенденција европске и светске
уметности.
У свим овде представљеним радовима читалац Греде може
да се суочи са најизразитијим представницма Ликовног круга
од Пере Ћурчића, Д. Стојановића и Б. Попржана, И. Цвејановића, истраживањима Ивана Бјелице и Слободана Бате Недељковића, као и Р. Јокића, а посебно у бронзаним скулптуралним
одливцима Мирјане Гвозденовић али и радовима М. Васиљевића и А. Б. Васиљевића и сликама Р. Бошковића, Н. Лазића,
Светлане Нинковић и Бојана Кириџића.
Жанровску разноликост ове презентације обогаћују аутори
својим стилским, поетичким и идеолошким опредељењима радова, као и деценије минулог конфликта неоавангарде и постмодерне у питањима историзације уметности као реалности
која се стално легитимисала као пројекат перманентног самопревазилажења и самоукидања претходне етапе као исцрпљене, посебно када је била у питању слика, слободним испољавањем естетике слике као афирмације њене посебне природе у
свету фикционалности као свету аутономних потенција уметности.
Јован Зивлак

Poezija

Радивој Шајтинац
ТАЈНИ БОГ НЕСАНИЦЕ
(Вечни шифрарник песника)

како нас нико није сањао
сенке из шумских тишина су нам дојавиле
уместо нас неко их је нејасан прогањао
и под месечином безбојни се тајац откравио
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штај (1982), Сузе у лунапарку (1987), Оченаш на Тајмс скверу
(1991), Оловни долов (1995), Лед и млеко (2003), за коју је добио
награду Књига године ДКВ, Пси верса (2005), Кањишка монотипија – двојезично издање на српском и мађарском (2007), Стара
кантина (2011), Северни изговор (2011), Псећа суза (2014), Ди
(2014), Непознавање природе (2017).
Књиге прозе: Банатска читанка (три издања: 1991, 2005 и
2008), за коју је добио награду "Карољ Сирмаји" 1991. године,
Мој бегејски део света (1994), Бајке о грму (1995), Чеховија
(1996), за коју је добио награду "Стеван Пешић", Вез у ваздуху
(1998), Жртве бидермајера (Геопоетика, 2000), Сибилски гласови (Геопоетика, 2001), Нада станује на крају града (са Угљешом
Шајтинцем, 2002), Водено дете (Геопоетика, 2004), Причица
(2005), за коју је добио награду "Димитрије Митриновић", Кинеско двориште (2006), Lyrik-klinik (Геопоетика, 2009), Дилинкуца
(са Људмилом Шајтинац, 2012), Порцелан (Геопоетика, 2017),
Сува игла (Геопортика 2019) Пелерина (Геопоетика 2020).
Књиге есеја: Демогоргон (1990), Хотел Чарнојевић (1989),
Хајка на Актеона (1997).
Његова изведена драмска дела су: Цвеће и смрт старог Луке,
Љупчетови снови – поетско позорје за децу, Банатикон, Стева
Светликов, Атлантска веза, Паорска грозница.
Поезија, проза и есеји Радивоја Шајтинца превођени су на
енглески, немачки, француски, шпански, мађарски, словеначки,
македонски, румунски, пољски, фински, турски, словачки и грчки језик.
Роман Жртве бидермајера објављен је у преводу на енглески
у едицији Српска проза у преводу (Serbian Prose in Translation) у
издању Геопоетике 2012. године. Друго издање овог романа
објавио је 2015. године амерички издавач Blooming Twig Books,
Њујорк.

као провидна крв отицала је безгласна вода
ни шум да приђе, ни глас да ишта учини
истопило се све што је преплавила слобода
само се крљушт рибља пресијавала на пучини
садашњи говорници бивши пливачи
као да им се привиђао у зеницама стаклени лед
сладили су се заслуженим умором, одани сневачи
убеђени да је буђење једини ред
кад се то стакло
светлу примакло
оста од лица
последица
овако кад се у срцу дрема
у сну као да никог нема
залудан је сјај ока
сред неба и крвотока
*
Радивој Шајтинац, рођен је 1949. године у Зрењанину. После завршене гимназије у родном граду, студирао је општу књижевност са теоријом књижевности на Филолошком факултету у
Београду. Члан је Српског књижевног друштва, Друштва књижевника Војводине и Српског Пена. Био је један од оснивача и
две деценије главни и одговорни уредник часописа за књижевност и културу Улазница. Пише поезију, прозу, књижевну и ликовну критику, бави се драматургијом, а и преводи с руског и енглеског језика.
Књиге песама: Оружје људски рањено (1970), Шуми се враћају прагови (1974), Даровно путовање (1978), Панглосов изве-
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ХОДИ СА МНОМ У МИТОЛОГИЈУ
Ходи са мном у митологију
која говори о мени и зато је ризична.
Двополно сам биће: лажљиво. Дакле, искрено.
Једино о себи дајем информацију,
а како то сваког занима, од општег је значаја.
Ја сам плод само-мучења, то јест само-љубави.
Ходи са мном у митологију,
пропада сав мој досадашњи рад
нећу да будем уметнички предмет. Разбијам окове,
створитељ нема већ нада мном моћ.
Немам никаквих изгледа. Дакле, ја сам актуелно.
Превод са мађарског Арпад Вицко

Каталин Ладик / Katalin Ladik
БАЛКАН ЕКСПРЕС
Далеко сам од тебе као
прекоокеански брод на кукурузним пољима.
Јурећи електрични стубови црни су јарболи.
Далеко сам, па се попут победничког једра
Нећу расцепати,
и бићу још удаљенија кад стигнем.
Овде влада жеђ и болни глас из дубине.
Све ово је сан – шапћем надахнуто.
Јуче се ту срушио један анђео.
Сад свако води дневник
и умножава историју.
У вратима лабуд и митраљез у загрљају.
Машиновођа је пепељасто сивог лица
и празних очних дупљи.

*
Каталин Ладик (Katalin Ladik, Нови Сад, 1942). Њен израз
су књижевност, глума, стварање и интерпретација експерименталних звучних композиција и радио игара, фонетична и визуелна поезија, happening, performance, акције, mail art.
19 објављених самосталних књига поезије и један роман.
12 збирки поезије у преводу на српски, хрватски, француски,
италијански, енглески.
Награде: Прва глумачка награда на Смотри Војвођанских
професионалних позоришта 1978, Прва глумачка награда Удружења Драмских уметника Србије 1979, Прва глумачка награда
на Смотри Војвођанских професионалних позоришта 1986,
Kassák-díj (награда за авангардно стваралаштво 1991), Hollandiai Mikes Kelemen Kör-díj (књижевна награда, 2000), József Attilaдíј (књижевна награда 2001), Национална награда за културу Републике Србије (2009), "Mediawave Parallel Cultures" (награда за
паралелну културу 2003), Magyarország Babérkoszorú-díј (награда Ловоров вијенац Мађарске за поезију 2012), Herczeg Klára-díj
(награда за ликовно стваралаштво 2015), Lennon Ono Grant For
Peace Awards (награда за мир 2016), Artisjus-díj (књижевна награда 2017), ProUrbe-díj (награда за свеукупно стваралаштво,
Ferencváros, Budapest 2019), Hazám-díj (награда за животно дело
2020).

Све удаљенија, док ти се приближавам,
један врабац лупи о прозорско окно.
Големи црни сулундари
урличу у мени
где си? Овде влада мрак и ужас.
Ако је ово историја, нећу те додирнути,
кад стигнем, немој ме дочекати.
Превод са мађарског Каталин Ладик

МЕРИДИЈАН ЕКСПРЕС
У Источном Берлину мушкатле
управо сада терају пупољке.
У вртовима Београда
диме се ломаче.
Превод са мађарског Каталин Ладик
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Боривој Попржан, Небески точак
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Река је била море док је још била вода
Сада је Кристал на небу који не тече
Већ хода
*

Марија Шимоковић
ЗЕМУНСКИ КЕЈ
У часу лаке измаглице застајемо на трен
На раме ти сéда древног времена сен
Преко нас спуштено златно звоно
Сами смо ти, ја и Оно.

САМО ПРАТИ ЗНАКЕ
Јутро свиће сред мраза док се ломи стаза
И пада између нас без шифре, путоказа.
Онда слеће чавка као нова ставка
У снег
Ко тачка уз брег
Ми крећемо за чавком разумевши то јавком
Из Висока

Марија Шимоковић (Суботица, 1947), песник, прозаиста,
есејиста и преводилац. Бавила се још писањем за позориште,
филмских сценарија и новинарством. До матуре школовала се у
родној Суботици, а студије филозофије, смер естетика и етика,
завршила на Београдском универзитету. У књижевности јавила
се збирком песама Сам човек (1972), да би до данас објавила још
дванаест књига поезије: Ишчекујући Јону (1976), Не бој се, ту
сам (1980), Мајстор жудње (1983), Небески бицикл (1987), С/лагање времена (1992), Пољубац Густава Климта, изабране и нове песме (1993), Међуречје (1998), Киновар (2007), Кутија од песка, изабране песме (2011), Чувари привида (2012), Дневник раздаљине (2014), Позајмљена светлост (2018) и три романа: Сценографија за ветар (2002. и 2003), Велосипед господина Вермеша (2010) и Читач трагова (2020). Више десетина чланака, есеја и превода са мађарског објавила је у југословснекој и српској
периодици.
На мађарски преведени су јој збирка изабраних песама (Mariatheresiopolis, 1996), двокњижје са Иштваном Б. Фокијем (Foky,
István B.) и роман Сценографија за ветар (Díszlet a szélnek, 2008).
Овенчана је са више признања: Прва награда на Југословенском фестивалу поезије младих у Врбасу (1974), Награда за
књигу године Друштва књижевника Војводине (Небески бицикл,
1987), два пута Награда "др Ференц Бодрогвари" за стваралаштво (Небески бицикл, 1988. и С/лагање времена, 1992), Награда
"Бранко Миљковић" за најбољу књигу песама (Киновар, 2007),
Награда Градске библиотеке у Суботици за најбоље завичајно
књижевно остварење (Велосипед господина Вермеша, 2009)
,Змајева награда Матице српске (Чувари привида, 2012) и награда Стеван Пешић (Дневник раздаљине), 2015.
О поезији и прози Марије Шимоковић писали су наши најпознатији књижевни критичари.
Живи и ради у Београду.

ЧУВАР ЛИМУНА
У башти расте драгољуб
У драгољубу је голуб
Под крилима носи дан
Свечан и самотан

ЈОВАНУ З.
Песник седи испод моста
Гледа у мачку, свога госта
И пита је
Шта ће бити
Мачка гледа у реку
Која је увек у преку
И узвраћа
Кажи ти мени

Радуле Бошковић, Палета
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Перо Зубац
СИГНАЛИ
Тело ми шаље сигнале
које душа не разуме.
Свеће се саме пале
у сну што неће у ме.
Браним се несаницом,
ћутњом што речи гаси.
Причам са црном птицом
на опустелој тераси.
Ако ме чујеш Пресвети
молитве моје услиши,
да ми се Она не свети –
Ти јој писмо напиши.
(15. 10. 2019)

У ИШЧЕКУ СНА
Поподне пробам
да утонем у сан,
да некако, бар мало,
скратим дан.
Као у самостану
ћутљиви траписти.
По цео дан ћутим.
Сви ми дани исти.
(18. 3. 2020)

(Из књиге у рукопису Сестра моја самоћа)
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*
Перо Зубац је рођен 1945. године у Неве сињу, Босна и Херцеговина. Основну школу завршио у родном мје сту, а експерименталну гимназију у Лиштици (Широки Бријег) и Зрењанину.
Студирао је књижевност јужно словенских народа на Филозофском факултету у Новом Саду. Члан Удружења новинара Србије, Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника
Србије. Објавио 50 књига поезије, 20 књига песама за децу, једну књиге есеја ("Ти дани", Стражилово, Нови Сад, 1976.) и "О
времену и невремену", "Логос", Бачка Паланка, 2013), лирску
студију о Ленки Дунђерској, три књиге пародија на југословенско пе сништво, (Pantologya nouova, смејуљци, перодије), 16 антологија "југословенског" и страног пе сништва. На стране језике преведено му је 7 књига (две књиге на македонски, две на
албански, једна на мађарски, једна на италијански језик и једна
на румунски језик), а пе сме су му превођене на дваде сет светских језика. Налази се у де сетак страних и преко три стотине
домаћих антологија пе сника и пе сништва за децу. Био је главни
уредник студентског листа Индекс, главни и одговорни уредник
часописа за културу Поља у Новом Саду, уредник загребачке
ревије Полет, уредник скопске Мисле, часописа Детињство
Змајевих дечјих игара и часописа за децу Витез из Београда, сарадник бројних југословенских ревија, часописа и листова.
Преко триде сет година био је запослен на Телевизији Нови
Сад. Био је главни и одговорни уредник Културно-умјетничког
програма, уредник програма за дјецу и младе, координатор
Програма за децу Радио телевизије Србије и помоћник главног
и одговорног уредника Забавно-рекреативног и спортског програма Радио телевизије Србије.
Сада је уредник неколико едиција Издавачке куће "Српска
књига М" из Руме и члан редакције часописа за културу "Кровови" у Сремским Карловцима. Од 2010. је потпредседник
Удружења књижевника Србије.
Као новинар, имао је своје колумне и фељтоне у Борби и Нашој Борби (Београд), Побједи (Подгорица), Свијету, Уни и Недјељи (Сарајево), Оку (Загреб), Парадоксу, (Загреб), Дневнику
(Нови Сад), Полету (Загреб), Раду (Београд), Гласу омладине
(Нови Сад), НС недељнику (Нови Сад), Слободној Далмацији
(Сплит) и Суботичким новинама (Суботица). Написао је сценарија за 8 документарних филмова за "Неопланта фим" Нови Сад
и целовечерњи филм Центар филма из Београда о Јовану Јовановићу Змају. Добио је Златну повељу међународног Београдског фе стивала документарног и краткометражног филма за
сценарио филма Кароља Вичека "Пинки".
На његове стихове компоновано је више кантата, соло пе сама, ораторијума, а за стихове је добио најзначајније награде на
југо словенским фе стивалима у Опатији, Београду, Подгорици,
Нишу, Доњем Милановцу, Панчеву, Рожајама и Никшићу. За
књижевни рад награђен је значајним југо словенским наградама
као што су Награда Горанов вијенац, Октобарска награда Новог
Сада, награду Градске библиотеке Нови Сад "Стеван Пешић" за
целокупно књижевно дело и роман за децу "Краљевић и пе сник", Инстелову награду за поезију, награду Српске књиге, награду "Пе сма над пе смама", награду "Златни беочуг за трајни
допринос култури Београда", Културно-просветне заједнице
Србије, Новембарску награду града Новог Сада, Круну Кнеза
Лазара за поетско дело, награду Венац врдничке виле за свеукупно дело, награду Повеља Мораве за животно дело, Ленкин
прстен за најлепшу љубавну пе сму, награду "Сунчани сат" за
допринос књижевности за децу и младе, плакету "Венац Лазе
Костића" за свеукупно дело, Награду Капетан Миша Анастасијевић, статуету и повељу, за 50 година уметничког рада и надахнућа за нове генерације, награда за најлепшу дечију пе сму ваљевског часописа "Акт", награда Митровданских сусрета деце
региона за животно дело из књижевности за децу, Међународна
награда "Ана Франк" коју додељују Издавачка кућа "Феникс" и
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Фондација за културну и научну презентацију Македоније, Скопље, за осведочене резултате на плану стваралаштва, презентације и афирмације литературе за децу и младе , награду Ослобођења Војводине, Награде "Алекса Шантић" за животно дело,"Награде " Сима Цуцић" за књигу пе сама за децу " Пе сме за
Милену", награде часописа "Збиља" за свеукупни допринос
култури Србије, Награде " Златни Орфеј" Све српског фе стивала поезије "Српско перо" у Јагодини, Награде "Збиља" за животно дело, Награде "Сима Цуцић" за свеукупно дело у дечјој
књижевно сти, Главне награде Међународног књижевног фе стивала "Про поет", Награде "Раша Попов", за животно дело, Награде Друштва књижевника Војводине за животно дело, Награде "Библиос" за живото дело, Изузетне Вукове нараде КПЗ Србије за животно дело.
Седамде сетих година двадесетог вијека био је у два четверогодишња мандата члан Извршног одбора Републичке заједнице
културе, у вријеме када је у градове Републике Србије стигло
педесет нових клавира.
Преводио је песме са руског, мађарског, македонског, словеначког језика, а препевавао са турског, холандског и немачког
језика и објављивао у књижевним публикацијама и књигама.
Осам година био је ментор најталентованијих литерата у
Војводини у Центру за таленте Републике Србије.
Центар за мир и мултиетничку сарадњу Мостар изабрао га је
2005. године за почасног члана Центра.
Од 2003. године је редовни члан Академије природних и хуманитарних наука Кнежева Шчербатових, Москва, Руска федерација.
У августу 2013. године изабран је за дописног члана Војвођанске академије наука и уметности (ВАНУ).
О песништву Пере Зубца објављене су две монографске
књиге: монографско илустровано издање Награда Српске књиге, 2007. године и обимна монографија "Перо Зубац у завичају
поезије", (капитално и тестаментарно дело академика Неђе
Шиповца) у издању СПКД Просвјета Неве сиње и СПКУД Гусле Мостар, 2009. године.
Здравко Шотра урадио је у серији ТВ Београд "Песничке ведрине" получасовни филм Мостарске кише, са Драганом Николићем а на музику Зорана Симјановића..
Академик Владо Милошевић компоновао је Малу лирску
кантату Мостарске кише.
Живи и ствара у Новом Саду.
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Славомир Гвозденовић
СА ПРСТИМА У ОЧИМА
Јуче сам разбио прозор,
отишла је у парампарчад последња препрека
између шта видим и шта се збива.
Моја тврдоглава преписка са оцем.
Одједном ми је дошло да певам.
:слободан, Господе, бесконачно,
нема граница између Тебе и мене
Не знам како се мој отац осећа на оном свету
док гази по толикој срчи,
док кроз зубе проговара: ту сам, сине, сабирам
твоје грехе,
твоје ране: мале и велике животиње
по којима ходаш, посрћеш, откриваш: свет утврђујеш
кроз које поскакујеш: градиш са глодарима протоколе,

Душко Стојановић, Сећања (детаљ)

чекаш да ти се посрећи, трпаш у џепове мрак.
То и нису џепови и тама није тама,
то је бунар који си ископао себи
да буде станични предах из којег,
уместо воде која вришти увис,
занесен извлачиш конце и путеве,
срчеш вечност од памтивека,
на себе се устремљујеш неустрашив,
загледан у погрешно упаркирана кола,
у крваву срчу као у лишће
из прстију из стопала из коленаи крвавих груди,
у супрареалију у којој коначно за тебе нема места.
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Славомир Гвозденовић (1953), Песник, уредник, преводилац, антологичар, универзитетски предавач. Докторирао 2000.
на поезији Васка Попе. Члан је Савеза писаца Румуније, Удружења књижевника Српске, Књижевног друштва Косова и Метохије, Друштва књижевника Војводине и почасни члан Удружења
књижевника Србије.
Члан је сарадник Матице српске. Објавио је 40 књига поезије, од чега 5 у Србији и 4 на румунском (превео Лучијан Алексиу) и две на немачком и једну на енглеском. Приредио је десетак антологија српске поезије из Румуније, Србије и региона и
још је толико књига превео у коауторству (Миодраг Павловић,
Васко Попа, Љубомир Симовић, Матија Бећковић, Гојко Ђого,
Горан Ђорђевић, Иван Негришорац, итд.) У више је наврата боравио као писац на књижевним фестивалима и смотрама у Немачкој, Француској, САД, Бугарској, Македонији, Мађарској,
Србији, Републици Српској, Црној Гори. Поезија му је превођена на петнаестак језика. Присутан је у више антологија и антолошких избора у Румунији, Србији, Р Српској и свету. Један је
од оснивача Савеза Срба у Румунији, а био је 20 година и српски
посланик у Парламенту Румуније. Био је први председник Скупштине дијаспоре и Срба у региону.
Од објављених књига издвајамо: Крила и помало ватре (Критерион, Букурешт 1975); Лирика (Критерион, Букурешт 1981);
Ведро отварање камена (Критерион, Букурешт 1985); Dezlegarea senină a pietrei (Cartea românească, București, 1985; на румунски песме превео Лучијан Алексиу); Подвлачење црте (Просвета, Београд 1988); Српска молитва у Темишвару (Светови, Нови
Сад 1991); У кући са огњем и ледом (Просвета, Београд 1995);
Црњански у Темишвару (избор; Просвета, Београд 2003); Şcoala
de seară (Anthropos, Timișoara, 2003; на румунски песме превео
Лучијан Алексиу); Крст и крик I, II (Антропос, Темишвар,
2003); Корњача силази на Дунав (Просвета, Београд 2013); Колико Косова у мени (ауторово издање, Темишвар, 2013); Обраћање
Београду (Удружење књижевника Србије, Београд 2015), Господе развесели (Темишвар, 2017), Грозница Севера (Нови Сад,
2019).
Добио је више значајних књижевних награда у Румунији (Букурешт, Темишвар, Сату Маре), Србији (Ниш, Београд, Нови
Сад, Косовска Митровица, Зрењанин) и Р. Српској, а за целокупну активност одликовали су га председници Србије, Румуније и
државе Србије и Црне Горе.
Живи у Темишвару и био је до 2020. године главни уредник
часописа Књижевни живот.

Бојан Кириџић, Поље сунцокрета (детаљ)
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Алпар Лошонц / Losoncz Alpár
ОРВЕЛ КОЈИ СЕ ПРОДАЈЕ
И КОЈИ СЕ НЕ МОЖЕ ПРОДАВАТИ
Када многи потрошачи мисле да је уздрмана слобода у
модернитету, тада се стопа продаје књига Џорџа Орвела
(George Orwell) пење у небо. Тако у ситуацији када се на
сцени појавио побуњеник америчке безбедносне агенције,
Едвард Сноуден (Edward Snowden) тада је штампа која
прати кретања на тржишту књига извештавала да је иста
стопа порасла за 6000%. Штавише, џепно издање књиге
са предговором америчког писца, Томаса Пинчона (Thomas Pynchon) је бележило раст од 10000%. Или када је Доналд Трамп започео владавину тада је стопа продаје 1984
порасла већ у првој недељи за 100%.
У погледу орвеловских дела сведених на робу важи
формула: што горе, то боље. Устројство тржишта је наиме
такво – осећај регресије је благодет за њега, повећава се
опсег продаје. Зло, или барем имагинација зла мами потрошаче. Но да је то касни тријумф Орвела, дакле, писца
који је умро 1950, у то ипак треба сумњати.
У сваком случају његова дела су преживела епоху хладног рата и појмови као што су "двоструки говор" односно
"Велики брат" постали део жаргона са којим се рутински
може критиковати вишак моћи. Реторичка/употребна
вредност феномена Орвел је такорећи неисцрпна, њега
својатају и они на левици, но и они на десници. За њега се
отимају новине, али и академска сфера. У ствари, бележимо безброј таквих тумача који призивају писца Животињске фарме. Нпр. некадашњи лабуристички политичар Џек
Строу (Jack Straw) је посегнуо за Орвелом да подучава левицу која по њему није била довољно патриотска, рекавши да би писац требало да буде узор стога што је препун
рефлексивним моментима енглеског бића и најзад поносан је на своју земљу. Или, либерално настројени Тимоти
Гартон Аш (Timothy Garton Ash), иначе познати тумач
постсоцијалистичке транзиције, реализовао је покушај
(још 2002) да промисли релевантност Орвела у данашњим
условима. Чак бисмо се могли кретати и на другим тере-

Esej
нима: неки лакановци наглашавају да Великом брату недостаје основ постојања, јер у дубини симболичког поретка који је ослонац за нас тиња празнина. Роберт Курц
(Kurz) лидер немачке школе критике вредности који је
истовремено изнова тумачио Карла Маркса и изложио га
критици је поклонио посебну пажњу Орвелу и класификовао га као члана традиције свифтовске негативне утопије: Курц је сматрао да глас Великог брата одјекује данас на
анонимним међународним тржиштима а ми смо, хтели ми
то, или не, примаоци звукова и шумова истих тржишта.
Чак и тврдња у знаку жеље "ми те посматрамо Велики
брате а не ти нас" јесте само инверзни одраз Орвеловог
појма.
Орвел је наш хоризонт. И таласи његове рецепције иду
поново високо: различити публицисти извлаче лежерно из
свог џепа речник орвеловског жаргона сугеришући да,
vоilà, Фајсбук већ остварују некадашњу мрачну професију. Или, кажу да се суочавамо са чињеницом да ови гигантски актери "комуникативног капитализма" су већ превазишли домете орвеловске пројекције моћи која се распростире на све поре живота. Наиме, у још мањој мери
смо сопствени господари но што би се могло закључити
на основу 1984, односно, апарати нас опкољавају још више но што је то Орвел својевремено предвиђао.
Али, без обзира на високу међународну репутацију Орвел је представљао више материјал мучења но одушевљења за мене. Нити сам био усхићен његовим језиком, нити
сам био привржен појму који се налепио на њега, наиме,
"тоталитаризму" који је за мене представљао тек полупропагандни жетон који се убацује у машинерију хладног рата. Тако, када сам много касније нашао за сходно да прочитам поучну књигу Шелдона Волина (Sheldon Wolin) о
америчком "тоталитаризму" одмах ми је пало на памет да
ето значај Орвела је преувеличан и да се његова слава може приписати тек једном идеолошком конфликту и игри
историјских услова. Штавише, када сам сазнао да је ревносни Орвел неуморно критиковао интелектуалце који су
застранили у погледу апологије некадашњег Совјетског
савеза предао једну листу од 38 имена Селији Кирвен (Celia Kirwan) онда сам се борио са осећајем нелагоде. Наиме, дотична Кирван је била позната личност у књижевним
круговима, али је истовремено била и чланица безбедносне агенције ИРД што је приписало посебну важност датој листи. Орвел, дакле, писац који је покушао да сједини
критеријуме уметности и политике и који је у неким тренуцима недвосмислено дао до знања да је његов избор морално утемељени социјализам, делио клетве о интелектуалцима који нису били критични према СССР. Али је конструкција листе сумњивих за мене било превише, то је за
мене значило вишак компромиса и пренапрегнуту лојалност.
У ствари и дан-данас мислим да се на рецепцију Орвелових дела, дакле на ову ипак суптилну енглеску прозу,
накалемљују значења поводом изнуђене улоге хероја-профета који се неустрашиво бори против авети тоталитаризма. Чим се помене његово име асоцира се на духове тоталитаризма. И тако се дешава да из личности Орвела
бришу фигуру колонијалног администратора која је противник империје, или тако нестаје прави улог његовог
присуства у шпанском грађанском рату који се своди на
обични куриозитет. Најзад, тако се конструише статус на-
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водно отрежњеног интелектуалца који се после успешног
пролажења кроз замке историје само тресе од страха у
свом скровишту и то од ужаса социјализма.
Рецепција жели да Орвелу обезбеди савременост на тај
начин да редукује једно репрезентативно књижевно-есејистичко рвање са сложеним односима између (милитантног) социјализма, моћи и неизвесне слободе. Као да у његовом делу не врцају никакве искре! Редуктивно тумачење Орвела злоуптребљава лако показиво безнађе код њега
– иначе, један његов битни критичар, пољски-британски
троцкиста Ајсак Дојчер (Isaac Deutscher) му је доделио
епитет "метафизичког песимисте" који стиже до узалудности отпора. Према томе, преовлађајуће идеолошко тумачење протерује из Орвела улогу критичара-писца који
немилосрдно анализира свет да би га третирало као првоборца анти-тоталитаризма. Орвел се тетурао тамо-амо, но
дошао је себи.
Ипак, он је више од овакве идеолошке схеме! У његовим најбољим тренуцима проговора нешто што се опире
коњуктурним и тржишним разумевањима слободе.
Наравно, не желим да истиснем таква дела као што су
1984 или Животињска фарма! Само покушавам да призивам писца-мислиоца с оне стране анти-тоталитарне улоге
што иначе представља препреку у односу на адекватну рецепцију таквих његових есеја као што је Зашто пишем?
Анти-тоталитарна улога му извесно не иде у прилог, у
ствари требали бисмо мултиперспективно приступити и
толико истицаном делу као што је 1984 које је писано у
последњем периоду живота човека који је био сломљен
манифестовањем тешке болести.
И то би требало да буде херменеутички налог и у погледу разумевања оних орвеловских рефлексија које сежу у
данашњицу. Финализована неслобода која светлуца код
Орвела није никако пролазна епизода која се може придодати хладном рату колико подстрек за дубље размишљање: да модерна моћ ин потентиа има не само кафкијанске него и орвеловске димензије – ето то бисмо требали
размотрити.
Целисходно је макар на тренутак размотрити развој самог наслова. Изворно је писац пројектовао следећи наслов: Последњи човек Европе а "1984" је само исход касније ауторске корекције. То да ли је писац заиста само
обрнуо редослед броја/датума "48" никада нећемо сазнати. Но барем можемо приметити да ако је Орвел размишљао на основу обрасца "последњег човека" онда је чврсто стајао у традицији која се разгранава од романтизма и
коју одређују такви аутори као што су Франсоа Ксавије
Кусен де Гренвиј (François Xavier Cousin de Grainville),
Бајрон (Byron), или Мери Шели (Mary Shelley). Ова традиција је повезала апокалиптични амбијент са човеком
који је човек по томе што гледа и види исту апокалипсу;
њега је иначе британски сликар Џон Мартин (John Martin)
1848 помно нацртао. Разуме се, желели бисмо пратити
драматургију последњег човека онда бисмо морали да
идемо за траговима који воде макар до Семјуела Бекета
(Samuel Beckett), мада његово чувено дело Орвел није могао познавати.
У Орвелу можемо пронаћи становиту дозу конзервативизма: његове ламентације које жале за прошлошћу која
завређује поштовање или поводом распршивања културног блага сведоче о томе. Не случајно много пута се кори-
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сти поводом Орвела нота самокарактеризације: "торијевски анархиста". Можемо пронаћи код њега и вирулентну
реторику кризе између два светска рата, те да уочимо и
његове аргументације поводом губитка достојанства.
Његови критичари су већ одавно приметили како се он
маћехински односи са ионако малим бројем његових женских актерки, те да у опусу писца који се радо позива на
Дикенса недостаје развијање битних нијанси пролетерске
егзистенције. Тамо где би требало да следи анализа прљавштине садашњости која се може довести у везу са постојећом класном конфигурацијом Орвел ће посегнути за
надисторијским аспектима. Уместо да иде напред те да
предаје материјал за размишљање читаоцу који је заинтересован за тумачење класних односа, он се фиксира тамо
где радикална рефлексија нема свој дом. Као да нисмо на
тлу капитализма...
Тумачење, дакако, требало би да следи стари херменеутички пут: требало би читати целог Орвела истовремено,
односно треба ситуирати 1984 у оквиру опуса у целости.
При томе, да не заборавимо његове такорећи дијалектичке мисли које тврде да у клизећем свету значења једна
ствар је истовремено и она сама и нешто друго, прецизније њена супротност: мир није само мир него је и рат. Дакле избледеле су демаркационе линије између рата и мира, те мир је тек привремено стање које непрестано мења
своја значења са ратом. Са овим потезом Орвел одиста
ступа у најстрожију садашњост: они који мисле да смо у
стању бесконачног рата одмах би потписали његове назнаке. И немојмо занемаривати ни оне његове обеспокојавујуће мисли које одмеравају како устаљени/нормализовани језик по себи квари формирање мисли: тако Орвел бива судиоником значајног филозофског правца у XX веку.
Ипак, битне димензије садашњости и структуралне детерминације капитализма остају изван његовог видокруга. Знамо да 1984 презентује технолошке апарате контроле које владају без икаквих запрека, да он приказује принудни интерсубјективни контекст одређен праксом доушника, то јест свет Обрајена (O’Brien) и Винстона Смита
(Winston Smith) у којем се не може слободно ни дисати.
Отвара се друштвени амбијент са хипервишковима моћи
и надгледавања, али моћ је толико лукава да не допушта
себи да створи мартире и свеце. Интелектуалац овде више
није кандидат за жртву. А порука гласи: добро организована полиција која врши контролу над језичким и мисаоним испољавањима може да канализује чак и отпор, односно, чак се и они могу припитомити који иначе гаје наду
у погледу отпора. И све то код Орвела метафизичара добија печат судбине.
Такви критичари Орвела као што је Фредрик Џејмсон
(Fredric Jameson) пронашли су крупну противречност овде: Орвел са једне стране наглашава да тамо где је тоталитаризам укорењен наука не може да цвета. Гуши се слободна реч, вишак контроле онемогућава да наука доспе у
близину истине. С друге стране распростирање контроле,
тотализована моћ не може да се замисли без учинака науке: како бисмо могли без ефективног присуства науке допремо до унутрашњости људског мозга, како би се могло
приступити контроли језика без ауторитета науке? Како
би се могла бацити мрежа контроле без савеза науке и технологије?
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Но најважније је да чак и оно тумачење које изјављује
да боље разумева аутора-Орвела, тако и његово дело 1984,
него што он разумева себе не може превише лако да постане водич у односу на садашњост. Превише битне ствари се не виде у Орвеловој перспективи.
Превасходно треба почети тамо где је Орвел мислио да
је у његовој епохи, дакле, у средини XX века завршена ера
либералног капитализма. Штавише, у неким ситуацијама
је износио да је и капитализам као такав дошао до свог
краја, јер ће га надвладати административна рационалност и њена планска надмоћ.
Али, обе поставке нас воде у погрешном правцу, обе
назнаке нас погрешно навигирају: Орвел је роб једне честе предрасуде која је својевремено била жива и на левици те која наивно супротставља претпостављену чисту
конкуренцију и монополе који прерасту конкуренцију.
Карл Маркс би очитовао лекцију писцу: конкуренција pеr
sе није ништа друго до егзекутор економских закона и то
и у XIX и у XX веку. А онај који жели да баци поглед иза
варљивих појава тај неће видети кинески зид између конкуренције и монопола. Да се монопол развија из конкуренције то показује управо данашњи пример Фејсбука.1
Орвел говори о "олигархистичком колективизму" али
нас не усмерава у погледу расправљања оног питања која
се односи на прелазе-континуитете између корпорација/концерна и (капиталистичке државе). То, наиме, није
споредни моменат колико структурална особина. Корпорације (подразумевајући и оне дигиталне) заједно/опосебљено, у компликованом заједништву корачају напред у
ширењу капитал-логике са државом, чак могу да преузму
и одређене њене функције. Као што је својевремено Британска источна индијска компанија крчила пут критеријумима капитала тако данашње корпорације преузимају реализацију таквих функција државе које су повезане са
практиковањем насиља. Много пута расправљена америчка тајна служба или "дубока држава" већ одавно црпи елементе контролне праксе из Амазона и осталих.
Сходно томе, међусобна мимеза између корпорација и
државе даје оквир објашњења за афирмацију дигиталних
концерна, дакле за феномен који се у последње време назива "надзирућим капитализмом". Може се показати да
контрола комуникације и капитализам иду заједно: "надзирући капитализам" (surveillance capitalism) је тек отисак
контроле која се проширује на целу планету.
Како то одговарајући описи доказују у двадесетим годинама прошлог века, тачније у контексту I светског рата
– а рат је увек прекретница – тадашњи први човек америчке тајне службе Херберт Jардли (Herbert Jardli) је склопио
споразум са Вестерн Јунион (Western Union) да одговарајући апарати имају неограничени приступ до пристиглих
телеграма. После тога, да погледамо унапред, можемо поменути Fifth eyes, то јест заједнички наступ англосаксонских служни зарад надзирања међународне циркулације.
У том времену компјутер који се прилагођава личној потрошњи још није био на видику, али ваља видети да "надзирући капитализам" (појам који је данас постао пандан
1
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"Великом брату") није настао у време Фејсбука – само су
додати импулси изворној тенденцији.
Дакле, Фејсбук није узрок, него последица. Многи наравно мисле да пракса забрањивања Фејсбука деформише
поредак као девијантни елемент, али истина је негде другде: она очитује суштину поретка.
Надаље, пред Орвелом је лебдела формула која бесконачно одржавање моћи везује за ућуткивање жеља. Врховни закон је угушивање жеља. Али, ово је ипак редуктивна
скица подређивања и експлоатације. И није случајно да
Орвел поставља сексуалност на сцену 1984 да претпоставља да нема политичке репресије без сексуалне експлоатације. На тај начин би могао чак да се сусретне са савремеником који је пожуривао ослобађање жеља, наиме, са
Вилхелмом Рајхом (Wilhelm Reich).
Но са оваквом аргументацијом не можемо погодити суштину капиталистичког света у којем поменути гигантски
концерни диктирају поредак кретања комуникације и који
различити публицисти покушавају да опишу са познатом
метафором Левијатана. Јер homo digitalis се не адресира
зарад тога да ограничава своје жеље, на против. Савременик који виси на екрану и који кроји живот у односу на
микроспектакле екрана долази у чудну симбиозу са машинама и електронским импулсима не постаје део постојећег света на тај начин да се одриче својих жеља. Контрола у односу на облике егзистенције се не ослања на репресију жеља. Сви могу експонирати своје жеље, пројектовати егзотичне, привремене – уколико поштују владајућу
идеологију и форму слободе која извире из ње.
Пол Мазур (Paul Mazur) некадашњи банкар Леман брадерса (Lehman Brothers) је рекао у једном тренутку да је
крајње време прећи са културе потреба на културу жеља.
Позивање на потребе је застарело, потребе никога не привлаче, покретачка снага је дефинитивно жеља – и овде су
могућности бесконачне, јер у односу на стварање жеља
границе нема. Луд је онај који данас подстрекава на задовољавање потреба.
Да не буде забуне: ова поентирана тврдња је само ad
hominem интересантна. Њу је изрекао актер који је одомаћен у капиталистичком свету, човек који намерава да користи средства убеђивања. Но оно што је рекао, наиме,
примарност жеље, одавно је позната констелација која постоји од почетка капитализма.
И ово није терен Орвела, овде се треба обратити другима. Ни говора о томе да техноконцерни истискују афекте
из нас, они нас уверавају да будемо нарцистички расположени, евентуално омогућавају да моћ оперише са истим
афектима и структуром нарцизма. Истовремено отварају
врата необичној синтези алгоритама и конспиративних
фантазија – неодложно је промислити шта генерира навалу конспиративних пројекција у нашој епохи.
"Доле са дигиталном диктатуром чију моћ подносимо!"
– виче некадашњи ратни активиста а данас техномислилац који прави конгломерат левичарских и десничарских
ре флексија, наиме, Querdenker, Кен Јебсен.2 Његов
2
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КенФМ је ипак само одскочна даска за мутне расправе о
пандемији, миграцији и корупцији. Али, његов случај само демонстрира да чак и они који протестују против дигиталног Левијатана користе њихове апарате.
Најзад Орвел је живео у убеђењу да је у политици дошло до кобне замене између лажи и истине. Мада никад
није рашчистио да ли тиме исказује нешто што претендује да буде вечна истина или је само указивао на губитак
смисла политике у капитализму. Но извесно је да би он
пуним ангажманом ускочио у развијање мисли која страхује од тога да наша епоха извргава руглу ауторитет истине. Он би сасвим сигурно мислио да је битно повратити
овај ауторитет, чак би тврдио да би интелектуалац без икаквих одлагања требао да се посвети овом послу. Међутим,
узалуд га извлаче из архива спрам "дигиталног тоталитаризма": у том сагледавању он мало може помоћи.
Незастарелост Орвела као писца не треба надовезивати
за чињеницу да је осветлио структуралне одређености капитализма који иначе подразумевају различите модалитете "надзора" и динамику "мотрења". Не, његови непрестани нимбус се може објаснити тек на основу страха који
се репродукује поводом искуства моћи: интензитет моћи може да буде орвеловски, ако већ није то и постао.
*
Алпар Лошонц је редовни професор Универзитета у Новом
Саду. Запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду, на
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је право и економија. Дописни је члан Српске академије наука и
уметности (од 2018). Неке књиге: Неолиберализам – судбина или
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2005, Суверенитет, моћ и криза, Адреса, Нови Сад, 2006, Моћ
као друштвени догађај, Адреса, Нови Сад, 2009, Отпор и моћ,
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Дамир Смиљанић
АНАМОРФОЗА СТРАХА

За читаоце у пандемијским временима
"У страху су велике очи", каже народна мудрост, а филозоф као љубитељ мудрости могао би томе додати: "... а
велике су и ствари". Шта стоји иза ових мудровања? Увид
да афекти и друга психичка стања обликују слику света.
Свет нам се приказује у пригушеном светлу наших страсти и других осећања. Знају то добро и уметници, управо
они доводе тај увид до задњих консеквенци, суочавајући
нас у својим делима с нашом двојном природом, нашом
разапетошћу између апела разума и искушења жудњи. Пошто посебно страх уме да изобличи нашу визуру света,
ваља се управо њиме позабавити. При томе ће нам од помоћи бити једна кратка прича Едгара Алана Поа, мајстора
за конфронтацију с хорором свакодневице.
Прича "Сфинга" приказује нам дешавања из перспективе безименог наратора који у доба колере што је током јуна 1832. године харала Њујорком прихвата позив свог рођака, те у једном летњиковцу на обали реке Хадсон проналази спас и психичко растерећење од епидемијског
стреса. Иако је идилично окружење дало повода за многобројне опуштајуће активности попут пливања, пецања и
шетања у природи, атмосфера смрти стално је била присутна, а преносиле су је вести из града о болести или смрти њихових познаника. Наратор предочава тај доживљај
готово синестетички: "На крају смо дрхтали на наилазак
сваког гласника. Чинило нам се да је и сам ваздух са југа
мирисао на смрт." (Е. А. По, "Сфинга", у: Едгар Алан По,
Сабране приче, друго издање, Танеси, Београд 2018, стр.
734–737, цитат: стр. 734.) Читаоци на том месту сазнају за
различитост карактера двојице протагониста: док је наратор био обузет атмосфером смрти, не мислећи ни на шта
друго осим на њу, његов рођак умео је да се дистанцира
од злослутних мисли и нелагодних осећања. "Његов филозофски богат интелект ниједном није био заражен нереалностима. За суштину ужаса је био довољно жив, али
његове сенке уопште није схватао." (На истом месту.) Си14 JANUAR-FEBRUAR-MART 2021

туација се за плашљивог наратора погоршала док је читао
разноразна дела која су у њему појачавала склоност к сујеверју, веровању у "кобне предзнаке", широко распрострањено међу простим пуком. За њега је то веровање
"има[ло] у себи непогрешиве елементе истине" (стр. 735),
док је његов филозофски настројени антипод одбацивао
такво веровање као ирационално. И – како то обично бива у Поовим приповеткама – дешава се ситуација која ће
у потпуности пореметити ионако већ нарушено психичко
стање сујеверног приповедача.
Наиме, једном приликом, док је читао књигу пред отвореним прозором собе која је гледала на брдо на другој обали реке приметио је неко чудно створење како се преко
клизишта спушта низ падину брда и нестаје у оближњој
шуми. Димензије овог створења биле су застрашујуће:
било је дуже од бојног брода; имало је сурлу већу од обичног слона, велике кљове, а уста су му била прекривена руном; огромни труп створења деловао је као да је од кристала и био је призмастог облика; поседовало је два пара
џиновских крила прекривених металним крљуштима. Но
највећу пажњу застрашеног посматрача привукао је призор мртвачке главе која се налазила на грудима ове немани. У тренутку кад се ово чудовиште огласило продорним
криком, приповедач је од силног страха изгубио свест.
Кад је поново дошао к себи, имао је намеру да о овоме
обавести свог скептичног рођака, али га је "осећање одвратности" спречило у томе. Визију сабласног бића тумачио је као предсказање сопствене смрти – или макар надолазећег налета маније.
Ипак, другом приликом испричао је свом домаћину
шта га је оног дана снашло, а пошто се у том моменту поново појавило чудовиште, госта из Њујорка је ухватио панични страх. Иако се испочетка уплашио због душевног
стања свог посетиоца, домаћин је кренуо да аналитички и
"хладне главе" разматра неугодну ситуацију. Пошто су
жустро расправљали и о филозофским темама, ово је била добра прилика да се домаћинов филозофски ум опроба
и на овом конкретном примеру и разјасни мистерију необичног призора. О каквом створу се радило? Можда му је
оштрина његовог филозофског ума могли бити од користи
приликом решења ове енигме. И занимљиво – решење није лежало ни у интензивирању рефлексије, ни у преиспитивању личних убеђења. Проблем је био чисто оптичке
природе. Или што би се "староевропски" рекло: радило се
о проблему перспективе.
Наиме, оштроумни пријатељ, који је заузео исти положај пред прозором што га је имао преплашени наратор кад
је поново угледао чудовиште, отвара (вероватно Плинијеву) Историју природе и чита му одељак о једној врсти
љиљка (!) – представнику рода Sphynx, фамилије Lepidoptera, реда Insecta. Опис потпуно одговара застрашујућем
бићу што га је приметио на оном брду – с том кључном
разликом што је инсект идентичног изгледа неупоредиво
мањи и што је сагледан из толике близине, док се мигољио
низ паукову мрежу, па се услед те оптичке варке уплашеном приповедачу причинило да створење поседује џиновске димензије. Тиме је разрешена енигма: човек који бежи
од епидемије колере и нагиње к сујеверју, видећи на сваком кораку назнаке надолазеће смрти, наседа оптичкој варци и пројектује ситног, потпуно безопасног инсекта у ужасног створа што наговештава да ће се нешто лоше десити.
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Аналитички ум његовог домаћина разоткрива илузију и
доводи до отрежњења. Тиме се прича и завршава.
Пре него што себи разјаснимо смисао ове Поове приче,
требало би рећи нешто о њеном наслову. Он гласи "Сфинга". Од давнина за то име је везана тајновитост – у старогрчкој митологији тако се звала ћерка чудовишних родитеља, Тифона и Ехидне, која је постављала загонетке Тебанцима и убијала ове ако их не реше, све док јој није доскочио Едип због чега се бацила са стене у море. Очигледно
је мртвачка глава на трупу једне врсте ноћног лептира инспирисала истраживаче да тој врсти инсекта дају име по
злослутном женском демону из античких времена. Али коју тајну у себи крије биће из Поове приче? Бритки ум домаћина разоткрива да овде нема никакве тајне – тајну је
себи умислио неконтролисани страх њујоршког госта. Тако и ова приповетка показује антагонизам често тематизован у Поовом делу – с једне стране ирационални страх који нагиње к пројекцијама, с друге аналитички разум што
уме да распрши илузије неконтролисаних порива и емоција. Код Поа не тако ретко разум ипак надвлада страх, иако
свакодневни живот уме да исприча сасвим другу причу.
Шта је дубља поента Поове кратке приче? Наше опажање стварности је атмосферички обојено, зато нас призори дословно погађају. У зависности од афекта којим смо
погођени мења се слика предмета, а не тако ретко и она
читавог света. Афекат разобличава стварност, а разобличена стварност појачава афекат. Оно што се овде дешава
може се појаснити помоћу начина приказивања у сликарству познатог под називом анаморфоза – ради се обично
о тако насликаној слици да када се она посматра из посебног угла или пак помоћу огледала или брушених стакала
наизглед неправилан, деформисан или готово невидљив
призор, што је приказан на њој, одједном поприма јасне
контуре и постаје видљив. Тако се, примера ради, у доњем
делу чувене слике Ханса Холбајна Млађег Посланици
(1533) појављује мртвачка глава, када се слика посматра
из посебног угла. Оваква врста слике погодује управо за
приказивање (у ствари: скривање) симболички конотираних предмета – као што је онај мртвачке главе, дакле симбол смрти, ствар коју свест обично потискује, али што је
одједном препознамо тамо где је не бисмо очекивали. Али
оно кључно је да те ствари не би било да не променимо
перспективу погледа.
И у "Сфинги" имамо случај с таквом променом погледа – док један посматрач, заузимајући одређен положај
пред прозором собе, одједном примећује огромно чудовиште како се спушта низ падину брда, други посматрач са
истог места примећује сићушног инсекта на паучини јер у
видокругу ових посматрача сасвим другачије се приказује опажени предмет у односу на своју позадину. Страхом
обузети посматрач подлеже оптичкој варци и објект перципира тако као да има џиновске димензије с обзиром да
се он опажа као да је у истој равни с оближњим брдом
одн. његова величина одређује у поређењу с џиновским
стаблима из шуме. С друге стране, разумом руковођени
посматрач не подлеже емоцијама, па објекте види у њиховим природним пропорцијама – он објект посматра из
близине, не пројектујући га на даљину, односно свестан је
своје удаљености од предмета посматрања (позадина за
њега није брдо већ паучина на прозору). Има један детаљ
који појашњава зашто поглед уплашеног посматрача изоб-
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личава пропорције предмета у односу на позадину – то је
управо мртвачка глава на трупу створења на коју је његов
поглед фиксиран. Тај симбол је негативно конотиран, што
се код посматрача (наратора) исказује у (ирационалној)
слутњи "наступајућег зла" (стр. 736). Главни референтни
систем другог посматрача (нараторовог рођака) јесте прочитани опис из књиге, дакле научно знање као гаранција
за препознавање правих димензија опаженог предмета.
Одлучујуће за поглед на свет је која перспектива је заузета – да ли она страха или она разума. Док преовлађује једна, друга је суспендована. Онај кога захвати страх може
да изгуби контакт са стварношћу; перспектива разума га
враћа на тло чињеница. Кад перспектива разума надвлада
ону страха, решава се енигма, а "сфинга" губи своје застрашујеће дејство.
Нека један херменеутички коментар заокружи наше
разматрање. Наиме, могло би се рећи да је сâм Поов текст
анаморфан: може се читати као прича о зарази, али исто
тако и као прича о сукобу сујеверја и разума. Иако је епидемија овде ипак само у позадини, она доспева у први
план захваљујући страху наратора изазваном атмосфером
смрти која се дословно осећа у ваздуху. Али кључни херменеутички ефекат дешава се током читања приповетке:
читаоци су сâми захваћени атмосфером смрти док читају
причу (пажњу им окупира помињање колере, страх протагониста од смрти, мртвачка глава на инсекту представљеном као монструму) и у извесном смислу кроз читање заузимају перспективу наратора, све док не дође до разрешења сфингине енигме разоткривањем оптичке варке,
због чега и они морају да коригују своју перспективу. Читање приче започињу с напетошћу, а завршавају је растерећени разумевањем расплета наводне енигме, тиме смисла целе приче. Страх нас током читања Поове приче наводи на једну перспективу, разум нас спречава у томе да је
прихватимо. Херменеутичко наравоученије зато гласи:
сваки наративни текст (а посебно онај анаморфно конципирани) представља енигму док се не раздвоје перспективе из којих му се приступа – ако нам то пође за руком, увидели смо његов смисао. Онда смо надмудрили Сфингу.
*
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објект: "Другој особи, која ме гледа споља чиним се као
објект, ствар; моја субјективност са својом унутрашњом
слободом измиче њеном погледу"2.

Други је граница моје слободе

Драган Проле
РЕПУБЛИКА ТИШИНЕ
Тајна неког човека, говорио је Сартр, није у Едиповом
комплексу, нити у комплексу ниже вредности, него у граници његове слободе1. Ипак, заговор о границама слободе
могли бисмо рећи све друго, само не да је саморазумљив.
Не јавља ли се слобода само онда, када пробија границе,
није ли слобода само тамо, где се напуштају ограничења,
где се прекорачује успостављено, утврђено и нормирано?
Ако би стављање спољних граница слободи деловало противречно, онда преостаје да промислимо могућности њених унутрашњих ограничења. Пођемо ли од претпоставке
да беда једних увек маршира иза луксуза других, шта би
онда марширало иза слободе? Уколико слобода подразумева да њен објект није унапред дат и постојећи, него зависи од наше воље, онда се њене границе уједно везују за
ограниченост наше воље. Без обзира што о слободи морамо да говоримо на различите начине, поћи ћемо од становишта да она увек зачиње у делањима која нису случајна
нити произвољна, него проистичу из унутрашње нужности људског бића.
Истини за вољу, Сартров појам границе слободе није
везан за идеалистички појам делања, који почива на аутономији субјекта у односу на спољашње датости, него за
парадоксалну тезу да је нацистичка окупација у Другом
светском рату била заслужна за највећи могући степен
слободе Француза. Појам слободе Сартр води до екстрема,
показујући да је она реална само онда, када се налази лице у лице са умирањем, мучењем и депортацијом. Суочен
са тоталном одговорношћу и са тоталном самоћом, појединац нема заштиту нити упориште, једнако је изложен и
угрожен било да има највиши чин, или је на најнижој позицији у командном ланцу. Пред претњом ликвидације,
сви смо једнаки, уверен је Сартр, а свака праведна мисао
је у таквим условима уједно равна нечему што је с великим напором освојено, тешко стечено, с муком изборено.
Разуме се, моћ отпора наочиглед смрти свакако има
своје границе. "Унутрашња нужност" делања према Сартровом учењу о погледу другог није доступна спољашњем
посматрачу, она није видљива и не може никада постати
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Други је мој лични пад и моје отуђење, јер му је приступачно оно, што се из моје перспективе испоставља као
маргинално, површно и неважно. Други стиче свој суд о
мени а да притом није у могућности да освести оно што је
мени најдрагоценије. Отуда брише сваку дистанцу на
основу које се разликујем од пуког објекта. Да ли је други
граница моје слободе? Према ставовима изнесеним у Сартровим драмама, чини се да у извесном смислу и јесте, будући да карактер савремене друштвености никако не карактерише сагласје и узајамност, него пре несагласност и
отуђеност. Ако је други мој пакао, онда ме превасходно
мучи то што остајем изолован чак и онда када нисам усамљен3. Извор намеђу људска ситуација не указује на блискост, него пре на прадистанцу. Сартров појам субјективности полази од чињенице да наша свест није без тела, да
није без других, да осим непрекидно струјеће временитости она на себи нема никакву супстанцијалну одређеност:
"Субјективност као такву конституише одбијање да буде
супстанција"4. Чак ни своје тело не посматрамо и не доживљавамо у интимној ексклузивности, независно од
других, него свој елементарни самооднос изграђујемо тако што у њега уграђујемо начин на који је оно виђено и
вредновано посредством других. Просто речено, нема ме
без погледа другог: "поглед има ту снагу трансценденције, или боље он је сама та трансценденција, у смислу да
наш однос са другим постаје перманентан сукоб произвољних узајамних трансценденција"5.
Отуда је други нужно деградирано присуство, биће лишено свог бића, сведено на пуку објективност "бити виђен конституише ме као биће лишено одбране за слободу
која није моја слобода"6. Хусерлова феноменологија интерсубјективности поучила је Сартра да без другога никада не бисмо били оно што јесмо. Без другог нема објективности, па самим тим нема ни самообјективације. Хусерлов други је идеални, а Сартров реални други. Неоспорно је да Хусерлу треба захвалити на идеји кинестезе,
односно осећаја кретања који нам више не допушта да
мислимо субјективност као фиксиран, утврђени статичан
механизам опажања, већ као покретљиви, живи и отеловљени опажајни и мисаони склоп. Сартров други враћа
нас на свакидашњу позорницу, на којој је "пакла" увек било много више него што је био спреман да призна трансцендентални идеализам.
Jean-Paul Sartre, "La République du Silence", Situations III, Gallimard, Paris 1949, str. 13.
2 William Barrett, Irational Man. A Studyin Existential Philosophy, Mercury Books, London 1964, str. 229.
3 Robert Bernasconi, How to Read Sartre, W. W. Norton & Company,
New York/London 2007, str. 31.
4 Alain Renault, Sartre, le dernier philosophe, Grasset, Paris 1993, str.
144.
5 Nao Sawada, "Autrui", Dictionnaire Sartre, Champion, Paris 2004, ed.
F. Noudelmann/G. Philippe, str. 49.
6 Jean-Paul Sartre, L’ être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris 1943, str. 326.
1

Esej / Poezija
*
Драган Проле (1972), редовни професор на Одсеку за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду. Држао гостујућа предавања и семинаре у Аустрији
(Беч), Немачкој (Вајмар), Белгији (Лувен),
Грчкој (Атина), Словенији (Љубљана),
Шведској (Упсала). Студијски боравци у
иностранству, Хумболт Универзитет Берлин (2002) Вајмар (2003, 2004), Хусерлов
Архив, Институт за филозофију, Лувен
(2005), Карл Франценс Универзитет Грац
(2006), Институт за филозофију, Карл Рупрехт Универзитет Хајделберг (2009), Институт за науке о човеку, Беч (2010). До
сада објавио осам монографија: Хусерлова
феноменолошка онтологија, Филозофски
факултет, Нови Сад 2002, Ум и повест.
Хајдегер и Хегел, Филозофски факултет,
Нови Сад 2007, Страност бића. Прилози
феноменолошкој онтологији, ИКЗС, Ср.
Карловци/Нови Сад 2010, Хуманост
страног човека, 2011 (књига добила награду "НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ" коју
додељује Радио Београд 2 за најбољу
књигу из филозофије, теорије књижевности и теорије уметности за 2011). Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија романтизма, ИКЗС, Ср. Карловци/Нови Сад 2013 (Награда "СТЕВАН
ПЕШИЋ" за 2013. и Награда за КЊИГУ
ГОДИНЕ 2013. коју додељује Друштво
књижевника Војводине), Традиција наставе филозофије, Српско филозофско
друштво, Београд 2014, Појаве одсутног.
Прилози савременој естетици, ИКЗС, Ср.
Карловци/Нови Сад 2016. (Награда "СРЕТЕН МАРИЋ" за есејистику коју додељују Матица српска и општина Косјерић), и
Једнакост неједнаког. Феноменологија и
ране авангарде ИКЗС, Ср. Карловци/Нови
Сад 2018. Заједно с Алпаром Лошонцем
приредио је пет књига, Апорије мултикултурализма, Медитерран, Нови Сад 2013,
Гордост, Адреса, Нови Сад 2014, Похлепа, Адреса, Нови Сад 2015. Завист Адреса, Нови Сад 2018. Самостално је приредио два тематска зборника радова: Ниче и
култура ресантимана, Адреса, Нови Сад
2017. и Разврат Адреса, Нови Сад 2019. С
немачког језика превео пет књига: Бернхард Валденфелс, Топографија страног,
Стилос, Нови Сад 2005, Основни мотиви
феноменологије страног, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Нови Сад,
2010. Гинтер Хиршфелдер, Европска култура хране, Стилос Нови Сад 2006, Ф. В.
Ј. Шелинг, Први нацрт система филозофије природе, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Нови Сад, 2009, Едмунд
Хусерл, Прва филозофија. Критичка повест идеја, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Нови Сад, 2012. Професионална оријентација: Онтологија, феноменологија, филозофија историје, филозофска антропологија, естетика, теорија
медија.
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Вићазослав A. Хроњец / Vítаzoslav Hronec
ЛИСТ НА ЊЕНОМ ДЛАНУ
Са стола
који сада стоји на месту
где је на својој самртничкој постељи
заковрнула његова вољена мајка,
сваки час се неки од безбројних листова папира
покрене сам од себе
и одједри према поду.
Пар пута се лагано зањише,
али на пола пута застане,
висећи у светлости дана
као у бестежинском простору
каквог васионског брода.
Али не мирује,
већ жустро трза се
у ритму помахниталог срца његове мртве маме
која га држи на свом невидљивом длану.
*
В. A. Хроњец је рођен 1944. године у Пивницама. Радио је (1970–2010) као уредник
у Словачком издавачком центру у Бачком Петровцу. Живи у Новом Саду. Поред низа
књига објављених на словачком у Војводини, у Словачкој је објавио осам књига што
поезије, што прозе и есејистике, док је у преводу на српски објавио збирке песама Со,
али песак (1971), Млин за кафу (1984) и Модели симетрије (1990), као и збирке приповедака Стаклени ветар (1987) и Чисти уторак (2008). На српском је написао збирку
песама Стрма раван (1996) и новелу Династија Бењовски (2017). У Румунији му је на
румунском објављен избор песама Греда (Rug, 2002), док су му у Војводини књиге преведене на мађарски, румунски и русински језик. Једна његова антологија је преведела
на енглески јеѕик. У Војводини је на словачком објављено осам томова његових изабраних дела (1999–2018). На српски је превео изборе из поезије словачких песника Паља Бохуша, Јана Ондруша и Ивана Штрпке. Књиге о његовом стваралаштву су написали Адам Светлик (1997) и Марина Шимак Спевак (2015), док је 2014. године за његову 70-тогодишњицу објављен зборник радова о његовом делу са преко 50 текстова од
аутора из Словачке и бивше Југославије. Између осталих, добио је Октобарску награду града Новог Сада (1976), Премију Асоцијације организација писаца Словачке
(1994), Награду министра културе Словачке републике (2004), у Румунији Награду
"Ондреј Шћефанко" (2009), Награду за најбољу преведену књигу у Војводини (2010)
и Награду националног савета словачке националне мањине (2014). Песме које објављујемо написао је на српском.
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Већ се ту, око плаве боје, нисмо сложили.
"Плаво није боја. Није само боја. Има је највише на
свету: небо је плаво и мора су плава. Али кад заграбиш
мало воде у шаку видиш да није плава. А ни ваздух није
плав, прозрачан је као и вода. Плаве боје нема. Она је
наша уобразиља. Знак бескраја, ничега. Нема ни почетка ни краја. Све боје мирују, а само се плава миче, бежи, заводи у бескрај, у ништа. Па била светла или
тамна, стварала илузију дана или ноћи, плава је подједнако нестварна. Плаве нема а немогуће је свет замислити без ње." ("Водолија", Б.К.)
Своју истрагу наставио си у поезији:
"Неко му је пуцао у уста у гркљан
да не урличе више бескрајно
вероватно клошар ноћни из сна пренут и преплашен
или неко други директно послат на овај задатак
партизански комесар плаћени убица"
(Balkáni babér: "Érzékiséggyónásom")
А моји сведоци тврде (добро, у роману):

Бошко Крстић
С ДИВЉИМ ГУСКАМА НА ЈУГ
Писмо помирења Оту Толнаију

Можда је сада тренутак да разјаснимо неке наше неспоразуме. Не тврдим да сам у праву, изгледа да су нам
подметнути различити докази, сведоци и изјаве о истим
догађајима, па смо их различито разумели и протумачили.
Прво: Ко је и зашто пуцао у уста воденом богу на плавој керамичкој вази крај језера Палић код Суботице? Осим
сведочења једног детета и фантазија (добро, нека не буде
фантазија већ према открићу) неких писаца (тачно, мислио сам на тебе), нема поузданих траговао томе. Није сигурно ни да ли је на вази водени бог – римски Нептун или
грчки Посејдон – или је зла Медуза Горгона, можда сатир
или водено чудовиште, не зна се ни да ли је биће мушко
или женско. Мождаи није ваза, пре ће бити да је амфора,
висока је 182. центиметра. Не зна се ни ко је пуцао, ни на
кога је пуцао, ни зашто је пуцао. Савршен злочин.
Ти тврдиш да је мотив злочина плава боја, азур, који је
чуван у вази за све воде света.
"...овај производ жолнаијев
постао је некаквом култном посудом државе суботице
...из ње азур
чак и за јадран захватају
кад загађена вода морска почне бледети
чисту (азурну) боју одавде односе"
(Balkáni babér: "Érzékiséggyónásom",
превод на српски Јудита Планкош)
18 JANUAR-FEBRUAR-MART 2021

"Пред тршчаром се осунчана сјала плава ваза а разјапљени бог мора на њој као да је гутао то нешто сунчаних
зрака. Петер Фаркаш, узбуђен и потресен успоменом на
кућу немо је посматрао ту слику, а његов ратни друг,
корак по корак, разрогачених очију прилазио плавом чуду. А када му се сасвим приближи, као да му је нешто
тајанствено, мимо његове воље подизало руку, сасвим
споро, оклевајући и стрепећи од додира с најплављом бојом коју је видео у животу, прислони руку на сјајну керамику.
Крик је продерао тишину, одјекнуо другачије над шумом а другачије над језером. Фаркашев ратни друг с гримасом страшног бола с урликом одскочи, у неконтролисаном бесу извади пиштољ и из близине сасу два метка у
уста воденом богу на плавој вази. Петеру Фаркашу се
учини да одједном чује два стопљена крика: крик ратног
друга и крик бога мора. На плавој керамици остадоше две
ране.
Ноћна стража је ложила ватру, бацала жар у велику
плаву вазу, а онда се наслањала на њу и грејала. Ватра се
одавно утишала, није било дима, али је дубока жар у вази
до јутра подигла керамици температуру до неслућене врелине и сада просто скинула кожу с длана и прстију несрећном официру. ("Водолија", Б.К.)
А један живи сведок, историчар уметности Бела Дуранци, као дете доживеоје ово после рата:
"Палић је сив попут леша. Хладан и пуст као тада живот. Одједном пуцњи! Један, други ... Уплашен се осврћем, ретки пролазници окрећу главе, ћуте, неће ништа да
виде. Старији су и искуснији. Млади совјетски официр
пуцао је у бога! Враћа пиштољ у џеп свог раскопчаног
шињела без опасача и ходом морнара на палуби брода у
бури одлази ка оближњој Тршчари. Не померам се слеђен. После ћу видети: војник је гађао воденом богу у
уста! Остали су трагови метака. Заувек!" ("Водолија",
Б.К.)
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А ти настављаш своју истрагу и као један од крунских
доказа наводиш:
"али комесар плаћени убица није рачунао
на престарелог лава зоолошког врта
...
и плави бог од онда с мецима у чељустима
виче све јаче"
(Balkáni babér: "Érzékiséggyónásom")
Моји извори, пак, тврде нешто друго:
У школском задатку с темом "Зашто урличе чудовиште
на плавој палићкој вази", суботички песник и прослављени мултимедијални уметник Славко Матковић написао је:
"Урличе јер хоће да изађе из вазе."
Можда би ипак за коначан суд требало анализирати и
судбине преосталих плавих ваза (још једне на Палићу, три
у Печују и шест у Бечу). Као да су се та два метка у чељустима једног чудовишта разлетела на све стране, поразбијале све вазе а уз њих и много шта друго.
После свега, Ото, самоуверено си саопштио коначне
резултате своје истраге:
"У тој је вази чуван азур овога света. Сваки пут кад се
воде замуте, људи су долазили на Палић по плаветнило. А
када је азура нестало, бесно су пуцали у уста воденом богу. Када угледате те трагове метака у устима разјапљеног
чудовишта учини вам се да урличе од бола. Тај његов урлик, то је моја поезија.".
*
Мислио сам да ћемо се даље боље разумети, али као да
смо опет кренули различитим путевима. А стигли на исто
место.
Мајка ми је једном после рата, у замену за таблу сланине, од неких фолксдојчера који су чекали интернацију, донела стаклену куглу и у њој цркву с кућицама, боровима,
ланетом и троје раздрагане деце. Био је то неки свет у малом а чудо је почињало тек када се кугла протресе. На све
је полагано, дуго падао снег и ту магију чинио неодољиво
стварном. Заборавио сам на све друге играчке и сатима
тресао куглу да снег непрекидно пада и љубоморно гледам вечито насмејану децу. Љубоморно јер ме је често болео стомак, плакао и у мени нарастала жеља да се преселим у ту куглу, да ме више ништа не боли и да се смејем.
Трајало је то све док је једног дана нисам случајно срушио с плавог креденца, кугла се разбила, истекла из ње
вода а међу срчом стакла се згужвали кућа и борови од папира, као мртво преврнуло лане а срушени дечаци се свему томе смејали уместо да плачу.
И стаклене кугле су, као и много шта друго, смишљене
у Бечу, 1900. Неки Арвин Перци (ма није неки, и сада му
се унук тако зове) трагајући за неким јачим осветљењем у
операционим салама послужио се изумом тадашњих обућара, куглама испуњеним водом, како би рефлексијом појачао светлост светиљки. У кугле је убацио гриз да додатним преламањем светлости кроз честице све заблешти.
Светлосни успех, кажу, и није био неки, али је открио
светски сувенир. Још кад је додао у куглу макетицу Базилике девице Марије, свет се окренуо стакленим куглама.
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Свакако. Не само купујући чувени бечки сувенир, већ, изгледа, по њему изграђујући нова уређења, државе, власт...
Да поверујете да ван ње нема ничега другог,само да ли пада или не пада снег, или већ нека друга измишљена игра.
Ту илузију си ми ти разбио својом искреном исповешћу: "Била је то једна моја тешка ноћ у Берлину. Све је
блештало над Тиргартеном, високо на небу као да се затворила светлећа кугла велеграда из које као да није било
излаза.Све је било затворено, одређено и ограничено.
Али, одједном, изнад тог светлећег стропа зачуо сам клепет и гакање дивљих гусака у лету. И схватио: па мојсвет
није само у овој светлећој кугли, ни у једној кугли, мој
свет и живот су тамо изнад свега тога, са гускама које гачу и слободно плове бескрајним небом."
Тада ми се младалачки сан о стакленој кугли променио.
Схватио сам,додуше,да ми се, неприметно, остварила детиња жеља да уђем у свет стаклене кугле, у овај свет у којем живим. Али нисам због тога био срећан. Неко је други окретао и ову куглу, све је било извесно и понављало се
као у оном сувениру, падао снег или киша, или се догађало нешто друго, људи се смејали и плакали, већ како су
ову велику куглу-свет померали.
А живот је негде изнад ње, с дивљим гускамакоје лете
на југ.
*

Бошко Крстић (1947), књижевник, уредник и издавач из Суботице. Професор југословенских књижевности и српскохрватског језика (Филолошки факултет Београд). Књиге: романи Каштел Берингер, Водолија, Сагмајстерова истрага, Квазимодо,
Параноја Барона Алдина; есеји Суботичке сенке, Потрага за
улицом дивљих кестенова, Легенда о чуварима азура, Сребрни
оксид; игра за децу Трамвај у житу. Више дела му је преведено
на мађарски и објављено у Мађарској или код нас.
Почасни је члан мађарске Академије за књижевност и уметност "Сечењи" (Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia).

Милош Васиљевић
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Милан Тодоров
ПОТИЉАК
Не дозвољавам никоме да ми се приближи и грчевито
одбијам сваки контакт блиске врсте.
Међутим, тај човек је стао иза мене у ред за касу и постепено ми се све више примицао. Осврнуо сам се у нелагоди пошто сам одавно, много пре него што се појавила
куга, стекао навику да држим око себе празну ауру од, отприлике, метар ваздушног круга. То је мој микротик, мали комад слободног свемира, моја гума за пливање у пустињи, мој појас за спасавање. Или спавање. И због тога
ме је узнемиравало кад неко уђе у тај забрањени град.
Кад сам се осврнуо, угледао сам мршавог педесетогодишњака запуштене, дуге косе скоро неприличне његовим годинама.
Човек ме је погледао нерасположено, чинило ми се чак
с мржњом у очима. Сигурно је прочитао мој поглед, помислих, и у њему оцену његовог клошарског карактера.
У последње време, признајем, почео сам да се оптерећујем уредношћу. У ствари, неписаним правилима и стандардима старог друштва и нисам дозвољавао себи непотсечене нокте на рукама и ногама, неуредну или прљаву
косу, неугланцане ципеле, развезан појас.
Сам сам, мада сам у браку, бринуо о свом вешу за прање. Опране делове гардеробе бих слагао у свом делу ормара. Није баш све изгледало као под конац, али постојао
је ред који ми је уливао наду да још све није изгубљено.
Супруга је желела да зна разлог моје изненадно пробуђене педантерије. Нисам имао шта да јој кажем. Нисам
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га ни ја знао. Можда, да не контролишем довољно сопствени живот, да ми он измиче као неко кога нисам добро
упознао а питање је и да ли сам га уопште икада познавао.
Али, то осећање које засигурно није стигло одједном и
ниоткуда, расло је у мени. А то је, сасвим извесно, повезано са свим тим узнемирујућим причама о овом невидљивом вирусу који односи животе широм света, без правила и без назнаке да ће престати.
Ипак, у свему томе, осећао сам да сам крив и да упркос
свему и сам доприносим том незаустављивом ширењу
страха и зла које страх сеје као паучину црног пришта.
Ред на каси је одмицао споро. Чуо сам да се неко испред мене буни. Клошар ми се приближио још више. Могао сам да чујем како стење испод своје прљаве, полузгужване плаве маске. Нервоза је расла. Сви ћемо попуцати,
помислих. Све време сам осећао како пиљи у мој потиљак, тамо где, мислио сам, улази метак, где је коса најређа, где улази црв после кад прође и последња фаза ћелавости. Међутим, нисам могао да се извучем и једноставно
изађем. Уосталом, ред се опет покренуо. Сада се јасно видела отромбољена, платинаста касирка. Могао сам да пратим гибање њеног дебелог тела док је муштеријама додавала кесе за паковање или фискални рачун.
Поново сам се осврнуо. Зар не би требало увести класе
у друштво? То је сјајна идеја. Нисмо исти, нисмо то никада били и тек нећемо бити исти на овом свету. Нема сумње да би класни редови, у којима се човек меша само са
истима, са оним на његовом менталном и материјалном
нивоу, могли би да умање штету која сваким даном бива
све већа. Средња и виша класа би имале своје продавнице
и онда се све ово не би дешавало. Осим тога, можда би се
нижим класама могло укинути право гласа. Како да неуспешни у свему одлучују о нашој будућности? Добро, ако
је то престрого, свакако би се могло забранити необразованим слојевима друштва да излазе на изборе. То би за све
било боље. Можда им забранити и да рађају децу? Та деца углавном доцније личе на своје родитеље. Наравно,
знао сам да су то само пусти снови. То сам осећао врло јасно а осећао је изгледа и мој пратилац који ми се просто
лепио за леђа тако да сам морао да између нас углавим колица са робом, на шта ме је погледао презриво и нервозно
запевушио кроз нос Аелуја.
Морао сам, дакле, да се утопим у потрошачки талог
овог учауреног и слабо проветраваног града. Града гарда,
који је све примао раширених руку да би у једном тренутку, а тај тренутак нико не може да предвиди, ударио из све
снаге мучки песницом по оку или у плексус или њушку,
најчешће.
Клошар ме је посматрао презриво. Знао сам тај поглед:
ново не долази а старо време је неупотребљиво.
Љушти се само боја на пластичним рукохватима мегамаркета, које сам мрзео јер су нам узели живот.
У тренутку сам одлучио да из реда са класичном касирком пређем у простор за самостално плаћање банковном
картицом.
Беспризорни пратилац, видех крајем ока, одмах је пошао за мном.
Срећом, ту, у том пролазу до ЕXИТА дежурала је лепа
једно ставна продавачица. Девојка триде сетих година,
одевана у чисто небеско плаво мушко одело, незамашће-
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них жила. Пошто сам се спетљао, помогла ми је да убацим
картицу на предвиђено место за очитавање.
Онај напасник је нешто петљао по другој каси.
"Оставите то. То не смете да отварате", довикнула му је
строго и мало се зацрвенела као да се стиди. Човек је
опсовао сочно, оставио корпу са стварима и изјурио из
маркета говорећи да никада више неће доћи у њега.
"Свакаквих људи има данас".
"Народ је стока".
Пружила ми је кесу. Осетио сам електрицитет као да ме
је струја ударила када ми је, да ли случајно, надланицу дотакла својим јарко обојеним, црвеним ноктима. У сваком
слчају, оно што је сигурно је да смо обоје мрзели тог човека, сад већ бледу сенку која је псујући хитала ка излазу
из стаклене менажерије. Мрзели смо га оном мржњом која спаја тајне љубавнике.
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*
Милан Тодоров (1951, Банатско Аранђелово) дипломирао је
југословенску књижевност на Филозофском факултету у Новом
Саду. Неколико деценија писао је текстове у жанру сатире, а у
новије време аутор је више запажених књига прозе. Тодоров се
афирмисао као новинар, посебно на радију и телевизији, и као
уредник на радију. Тодоров је објавио књиге прича "Ухом за крухом" (1976), "Безброј наших живота" (2011), "Не могу овде да
дочекам јутро" (2014) и "Телефонски именик мртвих претплатника" (2019), те романе "Лек против смрти" (2016), "Редослед
једноставних ствари" (2017) и "Пристаниште" (2018, 2019), а
његову драму "Кунинско лето" поставило је Српско народно позориште на репертоар у сезони 1985/1986.

Славко Алмажан / Slavco Almăjan
ДА ЛИ СЕ МОРЕ ПОВЛАЧИ
Шта јос очекујеш човече на том острву
Ниси желео да постанеш сањар ниси желео
да постанеш сенка
И ето сад стављаш свој костур на коцку
Где је твоје искуство да се претвори у брод
Твоја моћ идентификује се с глистом у пустињи
Добри човече ово је дневник о твом паду
Ово је снежна грудва коју држимо над пламеном
Ево ти моја кравата и огледало можда ће ти требати
Предвиђам велики залазак сунца велику представу крика
Хоћеш ли оловку и папир да напишеш још неко писмо
Али узалудно је то немаш ниједну флашу при руци
А флашу ти не могу дати ни међу нама их нема довољно
Ево ти моја лупа па гледај
Тамо лево је велика стена
Попни се на њу горе је тај пут
Нема потребе добри човече да се узбуђујеш
Он води надоле али то не значи излаз као што ни смрт
не значи бекство
Да ли ћеш имати неку корист ако ти кажем да овде
нема више лоших речи
Вечерас вечерас када сунце падне у воду
Стави уво на земљу и слушај да ли се море повлачи.
*

Ивана Бјелица

Славко Алмажан (Slavco Almăjan, рођен 1940. године у Орешцу) је војвођански румунски песник, прозни писац, имаголог,
писац радио-драма, есеја, режисер, преводилац. Завршио је гимназију у Вршцу; студирао књижевност на Филозофском факулJANUAR-FEBRUAR-MART 2021 21
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тету Универзитета у Новом Саду. Био је предавач на Специјалистичким академским студијама у Новом Саду где је предавао алтернативну књижевност и уметност. Радио је као новинар, а затим уредник у Радио Новом Саду и на Телевизији Нови Сад, био
је главни уредник издавачке куће "Либертатеа", председник Друштва за румунски језик и књижевност, председник Друштва
књижевника Војводине. Члан је Удружења књижевника Србије
односно Друштва књижевника Војводине, члан Савеза књижевника Румуније, редовни члан Међународне академије уметности
"Михај Еминеску" из Крајове. Добитник је више значајних награда у земљи и иностранству. Годину дана је живео у Њујорку,
где је започео проучавање утицаја америчке културе на исељенике румунског порекла из Србије. Превођен је на више језика:
српски, мађарски, словачки, русински, енглески, француски,
италијански, шпански, шведски, турски, албански, пољски. Уврштен је у Антологију европског модерног песништва XX века
као и у Антологију савремене светске поезије. Дедељено му је
звање Амбасадора поезије.[1] Живи у Новом Саду.
Поезија: Пантомима за недељно поподне (1968), Мушкарац у
течном стању (1970), Кућа пустиње (1971), Лиман три (1978),
Ротативни лавиринт (1986), Како су патуљци заборавили да расту (1987), Померање тачке (1988), Ефекат контраста (1989), Antistress Show (1996), Јахач из Вавилона (1996), Пост-рестант у
архипелагу (1999), Излазак из пешчаника (2000), Дела имагинарног (2004), Фотограф из Ронконкоме (2009), Епска судбина
(2011), Мансарда са западне стране (2012), Риба је искочила из
акваријума (2017)
Прозa: Ноћ од хартије (1971), Клавир са пауковима (1991), Заумне приче (2011), Рођендански пикник једног анђела (2014)
Есеји: Метагалаксија мањина (1996), Хацијенда са беладонама (2003), Краљица житног класја или Паралелни живот Марије
Балан (2003), Слојевитост и фасцинација супротности (2007),
Беле ноћи на Девојачком бунару (2010), Бежање са ивице (2019)
Књижевне награде: Октобарска награда за поезију (1974);
Повеља града Новог Сада (1984); Гранд Приx за поезију "Лућијан Блага", Клуж-Напока (1996); Златна значка, за целокупну
књижевну активност, Београд (1996); Награда "Опера Омниа"
Међународне академије "Михај Еминеску", Крајова (2000); Награда Марин Сореску (2003); Орден "Михај Еминеску" за књижевност, Јаши (2003); Награда "Василе Васко Попа" Друштва
књижевника Војводине (2004); Награда Међународне академије
"Михај Еминеску" за поезију, Крајова (2006); Звање "Песник Јашија" (2014); Нагрда за прозу на Мађународном фестивалу поезије, Крајова (2015); Награда за животно дело Удружења књижевника Србије (2015); четири пута је био добитник Награде за
књигу године. Живи у Новом Саду.

Аница Гарић
***
По магистралама
туђих живота
сакупљам делове себе
на путу за узалуд.
Нашла сам срце од картона
душу развучену између
две бандере
сенку на челу
непознате жене
и врисак испод шешира
кловна у ципелама од коже.
Крпењачу од додира
између два бола
шутирала су деца
у сенци оседеле липе
са трепавицама од иња.
Срела сам празне руке
и жељу угушену на пола
како је у зубима носе
пси луталице.
*

Душко Стојановић, Сећања
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Аница Гарић рођена је 1974. у Српској Црњи. Ради као
управник Народне библиотеке у Српској Црњи. Аутор је три
збирке песама: "Киша и кораци", Нова Славија, Нови Сад, 1998;
"Као да сам уморан као да сам стар", Књижевна заједница Зрењанин, Зрењанин, 2002; "Када се око боји вране", Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016.
Песме је објављивала у часописима: Летопис Матице српске, Нови Сад; Књижевни живот, Савез Срба у Румунији, Темишвар; Кровови,Сремски Карловци; Златна греда, Нови Сад.
Члан је Удружења књижевника Војводине.

Poezija
*

Јоан Баба / Ioan Baba
СПИРАЛА КРУГА
"све се окреће као у првом дану."
Михај Еминеску, варијанта из Петог писма
Цео живот су ми вртели сопствено Ја
У обешеном кругу
Попут Ихтиона на крсту млина
Дочекујући ветрове
Који су дували преко речи као бол
Са узвишених тачaкa
Из отупљене сенке немаштином
Као камен магистрата
Сопствено Ја искаче из стуба
У новом корену обликујући водене кругове
Из тачке која расте у прстенове
Магична реч
Обавијена Христовом мантијом
Плови
Кружном реком Ка другом времену
Док се Твоје-Ја претвара
Из круга у круг у Наше-Ја
И пење се ка узвишењу
Када ветар дува
Крст се врти у точку без родословља
А у огледалу света
У огледалу воде
Тренутак Оданде покреће тачку времена
Која се пење Овде
Да обнови бескрај на светлу
У спиралном облику
Kолико год био дубок очај
Нада је на порвршини
Препев: Аутор, Иво Мунћан и Богданка Петровић
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Јоан Баба (Селеуш, 1951. године, AП Војводина, Србија).
Песник, новинар и публициста, лексикогаф, историчар књижевности и преводилац. Објавио је 50 књига поезије, историје књижевности и лексикографије, монографија, антологија као и 15
препева и превода у разним књигама са српског на румунски и
обратно. Био је главни и oдговорни уредник Програма на румунском језику Радио Новог Сада и одговорни уредник Пргорама на
румунском језику Телевизије Војводине. Од 1995–2020. године
био је одговорни уредник часописа за књижевност, уметност и
прекограничну културу "Лумина" који излази под окриљем НИУ
Либертатеа из Панчева и уређивао стотину бројева. Уређивао је
и познату "Колекцију Лумине" у којој зе објавио 30 књига и значајна имена савремене румунске и спрске књижевности. Часопису "Лумина" додељена је "Искра културе" (1988) одликовање
председника Румуније "Заслуге за културу" у рангу Официра
2019. године.
Књиге поезије: Предах у времену, Панчево 1984, Имагинарни
прелудиј, Нови Сад 1988, У гнезду ока, (двојезично на румунском
и српском језику), Пожега 1989, Троугласто огледало, Нови Сад
1990, Заједљиве песме, Панчево 1991, Безазлене играрије (књига
за децу), Нови Сад 1994, Запис на ваздуху, Темишвар 1997, Кошуља нужности, Јаши 1998, Глава Писмо, Темишвар 1999, Поеме Д, Нови Сад 2002, Најлепше песме, Дробета Турну Северин
2002, У уху времена, Кишињев 2003, Балканска икона, Панчево
2004, Двоумица блискости, Јаши 2005, Стање у парампарчад,
Дробета Турну Северин 2008, Eavesdropping Time (двојезично на
румунском и енглеском језику), Темишвар, Моинешти 2009,
2010, Сензације са отиском – у библиотеци сабраних дела савремене књижевности Румуна из целог света, Јаши 2011, Музеј
Диорам, Панчево 2011, Обложене истине, (двојезично на румунском и српском језику) Панчево 2013, Eavesdropping Time
(двојезично на румунском и енглеском језику, Prefață și postfață
Ion Pachia-Tatomirescu, traducere Gabriela Pachia) Панчево 2014,
Amicus animae dimidium & Отварање [заједно са Недељком Терзић, на тридесетак светских језика], Сремска Митровица 2015,
Amicus animae dimidium, на румунском и француском језику,
предговор Виктор Русу, препев на француском Емануела Бушој,
(Дамира) Дробета Турну Северин 2016, Amicus animae dimidium,
на румунском, француском и енглеском језику, предговор Виктор Русу, препев на француском Емануела Бушој, на енглеском
Диана Боцоака (Штеф) Дробета Турну Северин 2016, "7", песме
[на енглеском, француском, шпанском, италијанском, руском,
пољском и шведском језику], Крајова, 2017, Најлепше песме,
Херцог, Сучава 2020, 101 песма, Румунска Академија, Букурешт
2020.
У периодици је објавио близу 900 библиографских јединица
превода, а у књигама избор и препев из стваралаштва Каталина
Бордејануа (1999), Миће М. Тумарића (2000), Флорентина Смарандакеа (2000) Васка Попе (2002), Aлександру Баишануа
(2003), Пере Зупца (2004, у сарадњи са Славком Алмажаном и
Ангелом Думбравеануом), Јулијана Филипа (2007, 2008, 2019),
Спасеније Сладојев (2012), Недељка Терзића (2013, 2014 – у сарадњи са Вирђинијом Поповић, и 2018), Леа Бутнаруа (2019) и
20 песника из Новог Сада (2019 ).
Уврштен је у преко 100 антологија објављених код нас и у
свету.
Добитник је 70 награда (13 медаља, 10 плакета као и других
уметничких предмета које су му додељене за књижевност у Румунији, Србији, Републици Молдавији и Бугарској као и неколико за награда за новинарство и документарни филм.
Члан је Савеза Писаца Румуније, Друштва Књижевника Војводине, Светског парадоксистичког покрета (САД), "Круга Лумина – Хонорис кауса" (Панчево), Друштва подунавских писаца
(Румунија) и један од оснивача Друштва новосадских књижевника.
Живи у Новом Саду.
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Јована Настасијевић
Љубинка Перинац
ОЧЕВА РУКА
У детињству ми је успевало да возим бицикл
једно време без руку
и знала сам да је тамо очева рука.
Једном сам научила да пливам
сигурна да је и тамо очева рука.
Касније сам заспала на црти
и пробудила сам се потпуно иструлелог меса
са поређаним ситнишем костију на асфалту.
Тако сам сазнала
да те очева рука може подићи из себе
лако као из речи.
*
Љубинка Перинац Станков рођена је 1969. године у Темишвару. Дипломирала је на Филолошком факултету при Западном универзитету у Темишвару, на одсеку за румунски и руски
језик и књижевност (1989–1994).
Ради као ТВ уредник и новинар у писаној штампи (од 1990 до
данас). Главни је уредник недељника "Наша реч" и часописа
"Књижевни живот".
Поезију, књижевне приказе и колумне објављује у часописима у Србији и Румунији. Заступљена је у српским и румунским
антологијама, зборницима и изборима. Редовни је гост радио и
ТВ емисија. Укључена је у речник Scriitori şilingviştiitimişoreni и
Лексикон поратних Срба посленика писане речи у Румунији.
Члан је Савеза писаца Румуније Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника Србије.
Објавила је десетак књига поезије, књижевне хронике и колумни. Награђивана је. Преводи са српског на румунски и са румунског на српски.
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СВЕ ДОЂЕ У ПРАВО ВРЕМЕ
још док си мала била
видео сам те како љуљаш
у наручју дечју кост и тепаш јој луткиним устима
док не потрчи за тобом
смеје ти се утроба кријеш зубе под хаљином
у блату пажљиво одмерених увреда
остављаш четвороножне трагове
одвајаш мак од земље зеницама
окренутим ка унутра
сигурна да ћеш сваки пут прогутати
по једну малу смрт, видео сам
како страху везујеш очи
да постане глад па глас па ништа
и носиш ватрино дете у коси
хранећи га окрајцима истока
још док си сасвим мала била
видео сам те како трчиш
с вуковима
*
Јована Настастијевић (1980, Нови Сад), завршила је немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду и мастер на југоисточноевропским студијама (Friedrich-Schiller-Universitat, Jena). Тежиште истраживања: језички национализми на подручју бивше Југославије.
Као студент, освојила прву награду на анонимном конкурсу
"Deutsche Gesellschaft Einheit-20 Jahre danach", за есеј на немачком језику.
Објавила књигу кратких прича Још си мала, књигу поезије
Она и приредила књигу о Т. Ујевићу, Одлазак – пут бесконачног
тела
Сарађује са Књижевном републиком и Fix poetry.
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Корнелија Фараго / Faragó Kornélia
ОДРЕЂИВАТИ СЕ У ЛИЦУ ДРУГОГ
О фотокорекцијама Ференца Маурича

Фотокорекције Ференца Маурича су сугестивни, такорећи исповедни докази његовог ту-бића и припадности.
Тек помоћу уметничке интервенције изглед ствараоца, писаца показује шта су они заправо за Ференца Маурича који на овај посредни начин, преко лица других покушава да
стигне до себе. Помоћу боја и цртежних елемената помоћу којих он означава портрете као своје. Да заувек има везе са њима. Показује, документира што је оно у чему, макар на тренутак, али може да се суочи са собом: нешто у
простору лица, један карактеристични покрет, или детаљ
одевања. Знамо то, лице је превасходно лице другог. И треба да се сећамо на
тврдњу: аутобиографија, то није ништа друго но "други". Да даље терамо
мисао: наше сопствено лице се у лицу
другог може најтачније формулисати.
Утолико и стога аутобиграфија Маурича говори о другима. Они се јављају на
сликама који су дотицани у процесу
саморазумевања, и без обзира на њихове разлике то их конвергира.
Корекција дотиче позната лица, међу одговарајућим операцијама ће се
наћи и они који као да изнова промишљају свет сита Андија Ворхола, или
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још више као да се започиње дијалог са мишљењем Арнулфа Рајнера засноване на пресликавању и доцртавању
портрета. Једно средишно питање сликарске презентације је давање лица нечему: то се овде подређује преформулацији. Ференца Маурича интересује лице, способност
лица да репрезентује тоталитет, његова знаковна густина,
свагдашња неисцрпљивост, али не и сликарско одражавање лица, или презентација, јер он присваја фотографијепортрете и то од фотографа Ласла Дормана, Ане Лазукић,
Маћаша Немета. Користи такве цитате-портрете односно
транспонује их у садашњост поновног стварања које служе идентификацији. Посуђује да би фотографије и сликарски гестови заједно могли дати специфично нови квалитет овим сликама, и понајвише времену, то јест оном
времену који се очитује у овом сликама. Све је то део једне комплексније концепције: наиме, Ференц Мауриче се
већ бавио и фотографским временима намештаљских
ствари, текстила, посуда (Портрети тањира) у смислу
корекције и доцртавања већ постојећим стварима.
Ове личности представљају делове нарације која се везује за историчност војвођанске мађарске културе, за историију која одређује и Маурича, кад-кад управо у склоповима укрштавања ових погледа. Учитељи, партнери на
уметничким путањама, пријатељи..., карактери, етоси, облици држања. Лица се међусобно надопуњавају, и у њиховој заједничкој игри се открива портрет уметника. Уметника као "аутобиографског бића".
Фотографије као изворне отворености примају уметничке корекције, пресликавања и доцртавања да би деловале посредством оштећења фотографија, деформација
лица и визуелношћу која је деструисана различитим бојама. Приказивати, сакривати..., растворити, разградити репертоар фотографија, њихов поредак форме. Да би нешто
постало видљиво на слици што се раније није показивало.
Да оно што може доћи до значења само прекривањем, да
се показује на овај начин. Агресивније интервенције служе томе да би са извесношћу стигло до нас оно што се у
ствараоцу формулише о себи, али и о другима.
"Фотографија је увек више од пуког сликовног отиска:
она је место раскида и дирљива интермитенција између
онога што се може перципирати и схватљивог, копије и
стварности, сећања и наде" (Ђ. Агамбен). Питање је како
се ове фотографије која Маурич бира из репертоара оних
фотографија које он архивира-скупља деценијама могу
прилагодити његовом посебном модусу перцепције. Како
могу субјективни сликарски гестови да постигну да дође
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до посебне раскривености портрета,
до иступања из фотографске закривености. Већ је и избор фотографија, избор кадрова органски део стваралачког
рада као и давање формата: сликар ради на људским лицима која се презентују у увеличавању. Суштина је у томе
да се узима у обзир не сам субјекат, него његова слика, штавише слика створена од стране других – све ради тога
да би на овај начин сликар угледао нешто од себе. Он ствара активни однос
са портретом на основу интервенција à
ла Маурич. И чини доступним сензуално овај односа и за нас. Осим тога он
нас оријентише и са бирањем наслова.
У циљу тога да осветли шта да се издвоји из портрета, оно
што га је додирнуло, оно што хоће да покаже, оно у чему
хоће да се показује. Он преноси изражајне карактеристике својих емоција, осећаја прошлости на слике. Умеће се,
интервенише посредством необичне самопрезентације,
означава, наноси боје, деформира; слике и то слике живих
и мртвих прилагођавајући их његовим сопственим мерилима. Она сирова непосредност црвених, жутих и плавих
нијанси емоција елементарно делује у мауричевском сивом бојом модификованог црно-белом пољу.
И не само са овим корекцијским моментима сигнализира да у портретима гледа себе. Да понајвише можда с обзиром на његово некадашње Ја тумачи лица других. Поглед на себе он презентује веома конкретно, јер се и са
сопственом фотографијом лица појављује на једној фотографији – на јединој слици где се појављују два субјеката
Маурич се види са Отом Толнаијем. Као да каже: погледајте, ја сам настао из њих, и ви сте сви из њих постали.
У међувремену жели да одговори на питање које га најдубље интересује наиме на велико питање овог сликарског
пројекта: може ли се присвојити сопствено лице, димензије које су стране у односу на Ја помоћу оних средстава
уметности која се овде искушавају? Да ли се може рећи и
изрећи аутобиографија у коригованим сликама, и то са,
како је то Ворхол формулисао, "физиогномичним језиком
наших јунака"? Оно што је извесно то је да је мауричевска
аутобиографија заснована на портретима формирана на
личним дубинама исказује културну историју која је везана за нас и за оне који су икада били део историје војвођанске мађарске културе.

Пал Бендер
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Ото Толнаи и Ференц Маурич

Видимо како уметник као време прецртава лица. Али
зашто је тако да су ови портрети-студије које стоје пред
нама у варијабилним бојама, мењајући се по свакој слици,
истовремено овде у плуралу? Плуралиа тантум сугерише
да ова лица непрестано стварају себе и да за поглед Ференца Маурича постоје искључиво у варијацијама и не у
формама која су једном за свагда дата. Као да стваралачка
концепција хода на путевима Елкина, прихватајући-препознавајући да "усамљено лице је увек недовршено, да је
то рад у процесу који непрестано чека да га виде, додирују и пишу на њему."
*
Корнелија Фараго, рођена 1956. у Темерину.Завршила је
студије мађарског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новм Саду где је магистрирала и докторирала 2000. године.
Била је члан редакције часописа Új Symposion, стручни сарадник у Југо словенском лексикографском заводу (Загреб),
уредник Енциклопедије Југославије на мађарском језику, уредник часописа за друштвена питања Létünk, заменик главног
уредника, затим главни уредник књижевног часописа Híd.
Корнелија Фараго је редовни професор Одсека за хунгарологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, сарадник Одсека за медијске студије. Од 2000–2013. гостујући професор на Катедри за хунгарологију Филолошког факултета у Београду.
Сада је руководилац пројекта Матице српске: Српско-мађарске књижевне и културне везе, и руководилац-кординатор (са Андрашем Капањош) заједничког пројекта Српске академије наука
и уметности и Института за проучавању књижевности (у Будимпешти): Модерни правци мађарске књижевности.
Члан управног одбора International
Association of Hungarian Studies, члан
управног одбора ДКВ, члан Одбора
Одељења за књижевност и језик Матице српске, члан српског ПЕН центра,
спољни члан јавног тела Мађарске академије наука.
Награде и стипендије: Стипендија
Аладар Шефлин за књижевнокритички
рад – 2005, Будимпешта, Књижевна награда Híd – 2006 и 2010, Нови Сад,
Књижевна награда Тибор Дери – 2010,
Будимпешта, Књижевна награда Корнел Сентелеки, 2015, Нови Сад.

Poezija
као да су стварни, материјализовани.
Па не желе да разумеју
да у мени не трепери више
чак ни празнина
која ми се увукла у душу.

GREDA

Нови Сад, 17. март 2020.

Са румунског превела Михаела Лазовић
*

Аурора Ротариу Плањанин /
Aurora Rotariu Planjanin

Аурора Ротариу Плањанин, рођена је 1952 год. у Куштиљу
(Вршац), где је завршила основну школу. Средњу Економску
школу завршила је у Вршцу, а потом Вишу Економску у Новом
Саду и Економски факултет у Суботици. Специјализацију је завршила у Будимпешти (Мађарска) 1978 год, а титулу Магистра
економских наука стиче на Економском Факултету у Београду
2000 год.
Издала је пет збирки песама. Укључена је у школску лектиру
за Основну школу, те у више од двадесет Антологија песничких
стваралаца у земљи и Европи. Дела су јој преведена на српском,
мађарском, албанском, француском, италијанском и енглеском
језику.
Члан је Друштва књижевника Војводине, Друштва књижевника Румуније, Друштва за румунски језик, Заједнице Румуна
Србије, Савеза Научних Стваралаца Војводине, члан "Женске
владе" (за промовисање стручног потенцијала жена у Србији),
и др.
Добитник је многобројних награда од којих је најзначајнија
награда Уједињених Нација – Удружење за Војводину (1980) и
награда Југословенских сусрета стваралаца (Ваљево, 1988).
Дугогодишњи је сарадник РТВ-а Војводине (Редакције на румунском језику и Музичке редакције).

ТАЈНА АПСУРДА
Меланхолија више не дрхти у мени,
нити као раније страх трепери.
Више ме не гуше одсуство ни празнина,
у изгубљеним мислима ништа не подрхтава.
Тишина и мук спојили су се
у чињенично стањe
док избегавам да себи поставим
једно једино питање:
Када ћеш продати душу своју?
Капље полако и непрестано
кап по кап мог стрпљења,
заморно, неодољиво,
гуши ужасно;
али нико не жели да ми помогне
у овом распаду,
јер сви постављају једно једино питање:
Када ћеш продати душу своју?
Трговци – пријатељи духови
кладе се на наплату
чула, емоција, дрхтаја...

Јокић Радован
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Када је баба умрла мама је нашла у њеном орману две
разгледнице, писане из Затвора, из Великог града.
Писао их је деда, родитељима.
Бабу би само споменуо, на крају.
Да му чува децу.
И поздрав је слао родитељима, није баби.
Ваљда су таква била времена.
Па, шта и да сам четник? Мора неко да им покаже!
Верујем у Шешеља!
Је л’ тако, псећа главо, је л’ тако, светло жарење моје?
Нећемо ми, Лина, у Српску Крајину, ни да рушимо
"Кућу цвећа", ал’ ово је наше небо и овде су наши преци,
зар не? Ми смо четници, да нас неко овде не шутне
и не уједе, зар не, Лина?
Да нам не разруши гробна места!

Љиљана Фијат
ЛИНА
Отворио сам врата ногом и ушао у двориште.
Отишао право до Лине, сео поред ње на земљу
и жестоко је загрлио.
Била је сва израњавана, шепала је, видео сам.
Силно ми се обрадовала.
Има словенску душу, помислио сам.
Отишао сам у Велику Паланку, као монтер,
пре месец дана.
Ја, Четник.
Како би ме назвали Хрвати и Бошњаци.
Шовинистичких гледишта, рекао би мој отац.
Тако ме је прозвао мој другар, Румун, када смо се
возили аутом на посао.
Бранио сам Шешеља, а он мени: "Ви, Срби, Цигани,
мајку вам циганску!"
Мој најбољи друг.
И шта сам могао, до да га нокаутирам у браду.
После смо се мирили, пекли јагњад, сушили
свињско месо, заједно, код Нисторове бабе,
али, то више није било то.
Крв је била проливена.

Ал’ ми ни не знамо под којом правом линијом и којим
оштрим углом су наша гробна места, Лина!
И, ко је први почео, Лина?
Ко је први био добровољац за одбрану отаџбине?
Ко је први продавао крадене телевизоре на пијаци, Лина?
Из српских или бошњачких кућа? Крало се из кућа
на које наиђеш.
Све се могло купити на пијаци.
Само вино хрватско ниси могао да купиш, ни у Подруму.
Казали су, чувају га, за успомену.
Па, кад сам ја први почео, требало је да ја будем
и први добровољац на кабловима и бандерама
ка којима су уперене пушке из снајперских гнезда
са друге стране, хрватске.

Крв је била проливена и 40-их.
Убили су ми прадеду у Логору и деду у Великом граду.
Ишли смо у родно село моје мајке, често.
Прабаба би увек излазила испред куће, да нас дочека,
лица орошеног, као киша која наилази.
Ослањајући се на штап и своје ћерке, моје баба тетке.
Мајку никад није ословљавала именом, већ "Мој Лаза,
мој Лаза. Иста јој је коса, коврџава", говорила је.
Баба тетке и мама су плакале. Попут кише
која не престаје.
Дедина слика, венчана, са бабом, била је изнад кревета,
перјаних јастука, дуња и ћилима у спаваћој соби.
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Гордана Авдић, мозаик
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Мајка плаче, отац ћути, сестра ме гледа, сећам се.
А ја сам само хтео да помогнем.
Није било млађих од мене.
Без породице.
Само ја, у фирми.
Само ти и ја, Лина!
Пси рата!
Сањам пуњене и снежнобеле јастуке, у преноћишту.
На послу друг Хрват, док бомбардују Вуковар, каже:
"И, шта ће Србима четири С?", и, "Зашто се Срби већ
једном не уједине, када их само слога спашава?"
То је јако здраво и јако питање, Лина.
"Псу рата, моја паравојна формацијо", кажем,
док ме мајка и Нисторова баба вуку у кућу.
"Герило!", вичем на мајку, "Герило!", вичем на
Нисторову бабу.
Оне немају израњавану, словенску душу, Лина.
Оне само уображавају да живе, а живимо само ти и ја,
пси рата, Лина!
До следећег рата!

GREDA

Ђорђе Кубурић

*
Љиљана Фијат (1959, Зрењанин), дипломирала је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду.
Магистрирала је 1997. године и докторирала 2010. године на
Економском факултету у Београду Универзитета у Београду. Објавила је књигу "Мере против прања новца у банкама" (2012), а
у коауторству са др Александром Чуданом књигу "Ризици и превенција прања новца" (2015). Ауторкиња је и коауторкиња двадесет научних и стручних радова.
Објавила је збирке поезије "Софија од Месеца" 2011. и "Осећање Принципа" 2016. године. У Републици Бугарској објављена јој је двојезична књига песама "Небеске птице" коју је приредила Алтенка Сапунџиева, 2016. године. Живи у Новом Саду.

КРАЉ
Тамо где владам, ред је и мир. Када покренем точак,
увек крене на добру страну, упркос
његовој ћудљивости. Набаждарен је на вертикалу,
фабрички. Заустави се увек када треба
ускладити законе, померити судбине неба и ватре.
Круну не носим. Заправо, ни немам је.
Једном сам је, нехотице прогутао. Од тада, гутао сам
оштро гвожђе а срао ватру*. Па сам
почео да прдим и подригујем, и пред женама. Моји
лицемерни намесници због тога су ме
казнили сакаћењем и одсецањем језика. То ме је
ослободило обзирности. Витлајући мачем
преосталом руком, и немушто а грлено мумлајући,
јурцао сам својим одајама и пробадао
све балоне и знаке Зодијака који би ми се нашли
на путу. Тако сам, случајно, изишао из
средишта свог лавиринта, те забазао стазама незнања,
које су ме одвеле у непознате шуме,
међу демоне и јелене, тамо где ја више нисам био ја,
него сам постао самоуправљајући
инстант-мудрац, идеал којег сам досегао не скренувши
нехотице са обележеног краљевског пута.

*
Ђорђе Кубурић је рођен године 1958. у Бачком Петровом Селу. Дипломирао на новосадском Филозофском факултету (одсек
за југословенске књижевности и светску књижевност). Пише
поезију. Бавио се, дуго, рок, филмском, позоришном и књижевном критиком. Објави, ту-и-тамо, понеки приказ или есеј. Живи
у Суботици.

Игор Цвејановић, Спирала

* Јовица Аћин
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ко нам се приближава нечије стопало ком смо се, можда
случајно, нашли на путу.

У ОГЛЕДАЛУ
Човек пролази улицом, носи огледало. У огледалу носи
улицу, фасаде кућа, капије од кованог гвожђа, крошње дрвећа и небо. Човек застаје крај једне капије, спушта огледало на земљу, повлачи кваку, отвара врата и улази. Улица, фасаде кућа, капије од кованог гвожђа, крошње дрвећа
и небо остају напољу.

МАСКЕ
Сећам се како смо у забавишту правили маске од папира. Прво смо цртали оловкама облике, бојили их бојицама, а потом исецали маказама отворе за уста и очи. Сећам
се да сам тада посматрао небо, прозирноплаво и бескрајно у својој лепоти. Тек касније схватио сам да су праве маске на лицима људи од коже, да се непрестано мењају током живота.

У МУЗЕЈУ

Зоран Додеровић
ВРЕМЕ ДАРИВАЊА
Када се пингвин удвара женки, поклони јој каменчић.
Женка га прихвати као драгоценост, али га не носи са собом. Након неког времена из јаја се излегу младунци. Они
газе по каменчићима и играју се. Читаво јато пингвина
преплави обалу. Када ојачају, пингвини одлазе. Каменчићи остају на обали острвца. Друштво им праве таласи,
својим шумом и пеном.

КАКО УМИРУ СТАНОВИ
Кад дођу водоинсталатери и искључе воду па почну да
штемују зидове и ваде цеви, да скидају славине, ве-це шоље, лавабое и каде, а после њих дођу телефонисти да искључе телефоне, а поред тога и гласно певају па онда
електричари, разбијају зидове и чупају струјне каблове па
монтери централног грејања, скидају радијаторе, док секу
цеви тестерама, варнице на све стране врцају, и певају на
сав глас песме од којих ти се диже коса на глави.

Водич стоји крај стаклене витрине и објашњава ђацима
намену изложеног оружја. Сабље, бајонети, кубуре, пушке из прошлих ратова поређане једна до друге. На малом
часу историје водич помиње битке с јасно утврђеним детаљима. Сваки експонат прича своју причу. Али ученицима је досадно. Разбијени у групице, окупљају се око витрина. Док водич с мањом групом наставља шетњу, остали кришом излазе и уз дим цигарета одлазе својим кућама. Водич чека нове групе радозналаца да понови причу,
као да је време стало, заувек.

НАОЧАРЕ
Док стављаш наочаре, мислиш, неће те препознати.
Али наочаре гледају право у тебе. Допиру до дубине твоје душе. Храпавим прстима опипаваш рељеф сећања. Наталожено време у љуштури шкољке, пирамиде свести, радост сунца, жар љубави. Крајичком ока спазиш пропламсај њене хаљине на сунцу. Видиш њене беле зубе. Окрећеш поглед, следиш интуицију. Хероину од које ти застаје дах увлачиш кроз зеницу ока. Грлиш је рукама. Осећаш
њено тело док плешете танго. У грудима ти струји врућ
ветар. Широм затворених очију, живиш.
*

О МРАВИМА
Шта смо ми у нашим животима него мали мрави, с малим љубавима и малим жељама у великом космосу. Живимо у малим мравињацима предани малим пословима, док
балансирамо између добра и зла. Кроз нас пролазе мали
светови, лутају кроз наше животе као што и ми лутамо
кроз туђе. Окружени свакодневним бригама не видимо ка30 JANUAR-FEBRUAR-MART 2021

Зоран Додеровић (1960) Нови Сад. Пише кратке приче, хаику поезију и афоризме. Уређивао часопис Хаику Момент и билтен Хаику информатор. Радове објављује у часописима, зборницима и антологијама у земљи и иностранству. Добитник бројних
награда. Објављене књиге: Неправилни комади (приче, самиздат
1986); Заструпљена река (хаику, 2000), Слепи колосек (афоризми, 2018), Приче (приче, 2018). Члан је Друштва књижевника
Војводине и Светске хаику асоцијације.
Живи у Новом Саду на Подбари.

Poezija
Овде и реке теку банално.
Који Рзав? Која крива Дрина?
Ту парадигму ината треба опозвати
Јер без ње живот je лепши
И лакше се дише.

GREDA

Ja сањам планет-певање.
Мени треба моћ урбиса.
Да гледам, на пример, свој профил у води
И докон, сатима, са Тауер Бриџа,
Крупније па све ситније, пљуцкам, тамо, у Темзу.
То ме просветљује,
А не зуј инсекта, дах листа, жубор потока;
Неки град од камена, Андрићград,
У неком Вишеграду.
Моја обећана земља je пубис
(Ах, тај врлетни пубис,
На црне туфне и туфнице,
Са ког видим пола света
И у тамни бездан роним!)
Нa једном од стаклених спратова на Тајмс Скверу.

Часлав Ђорђевић
ИНТЕРТЕКСТУАЛНА ИГРА
И У ЊОЈ ПЕСНИК В. К.
(кактус-песма)

Ево ме на молу, малом,
У који море зеленила удара,
С таласима од капи птичјег поја.
Нипошто не бих волео
Да je овде последњи декадент,
Poete du Monde, песник ироник В.К.
Гласом од металних опиљака,
Просуо би он жуч-синтаксу
Опсцен-преливом довршену:
Боже, како je овде досадно,
Тако досадно!
Јебено досадно!
Oвдe време се понавља
У времену понављања.
Бог je баш плесниво дремало.
Зар доказ није оволико одсуство дешавања?
Њему треба хиљаде година
Да од овог хербалног хоризонта начини пустињу.
Шта ће, рецимо, ове шишарке с перајима?
Шта ће оне шумске вериге
Што са неба у сипљиви поточић падају?
Шта ће све те милионске расутости
Без смисла и циља
И коме оне уопште требају?
Ко ће њих цитирати
Или неко опевавати, после обилатог ручка,
Док je на путу или у хотелу у Токију,
Док чека да му се песма јавне сама?
(...)

Јa и овде, крај мутне Дунав-воде
Слушам призив Менхетна,
Хватам какофоније са Седме авеније.
И тамо отпутовати,
И са првим свитањем, неизоставно, тамо стићи.
Десиће се чудо: сјајне Пичке ће падати
И као Звезде светлети.
(Ах, оне ће тако интензивно светлети!)
И док ручам на педесетом спрату,
И чекам да се понови звекет кашике
(Боже, да ли ће се поновити?),
И док се доле, тамо негде испод,
Празни и пуни
Дебело црево Седме авеније,
Јa видим Богартов длан на коме се
Нешто тврдо и округло мрда, увија.
И замишљам, дуго замишљам
Мој секс са Ћоћолином у сусрет Карибима,
И како оргастички клизим
Кроз узак Магеланов пролаз.
Са сликом још једном титравом:
Преда мном плешу сунчане вагине Рија
(Ах, те вагине, сунчане, дрхтавне!)
Уз звуке скакутавих прапораца.
И тек тада све у мени бива јасно
Како je генијална мисао моја:
Занимљиво je бити жив,
Миловати вита ребра жена иза мора
И изнад свега корисно
За човечанство да ме оваквог има.
*
Часлав Ђорђевић рођен је 1942. године у Братоселцу (општина Бујановац). Гимназију је завршио у Врању а студије књижевности у Скопљу 1969. године, када и почиње да ради као
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професор у Техничкој школи и Гимназији у Бајиној Башти, где
остаје све до одласка у пензију. Од 2005. године стално живи у
Новом Саду.
Пише критику, есеје, поезију и прозу; бави се приређивањем
избора из српског песништва и стварањем дидактичке литературе за ученике осмогодишње школе, гимназија и средњих стручних школа.
Заступљен је у низу зборника и тематских бројева часописа:
"Књижевно дело Милутина Ускоковића" (зборник у издању Народне библиотеке, Титово Ужице, 1985), "О песништву Бранислава Петровића" (часопис Градац, 1985), "Српска фантастика"
(зборник са научног скупа Српске академије и наука, Београд,1989), "Миодраг Павловић: Стварање многострукости" (тематски број часописа Књижевност, 5–6, 1997), скуп "Вељкови
дани" (зборник саопштења, Сомбор, 2008. и др.).
Од књига је објавио: збирке песама: У граду на Дунају (Н.
Сад, 2002), Ледено доба (Н. Сад, 2005), Ту – где јесам (Н, Сад,
1914), Ни човек ни звер (Београд, 2016); прозу: Тајни записи књижевника Б. Станковића (Београд, 2005), Жена на месечини –
Непознате еротске приче књижевника Б. Станковића (2013);
изборе/антологије: Антологија српске боемске поезије (Ужице,
1989),Песме великих боема (Пожега, 1990), Срце на олтару – поезија инспирисана српским храмовима (Рачански зборник, Б. Башта 1999), Бунтовници и апостоли – српска боемска поезија,
друго измењено и допуњено издање( Н. Сад, 2006), Тамно срце
– српске елегије (Н. Сад, 2006), Српски сонет (1768–2008): Избор, типологија (Београд, 2009); књиге есеја и критике: Песнички видици Љубомира Симовића (Београд, 1982), Миодраг Павловић – песник хуманистичке етике (Крагујевац, 1984), Песниково
свевидеће око – есеји о Миодрагу Павловићу (Београд, 1997), У
мрежи симбола (Београд, 2003), Отварање поетских простора
(Београд, 211), Поетички светови (Нови Сад, 2018), Поетички
светови II (Нови Сад, 2019): школске књиге: Интерпретације
из наставе књижевности и језика (ауторска издања, 1994), Књижевност, српски језик, култура изражавања ( Н. Сад, у коауторству са Мирјаном Секулић Петровић, 10 издања), Књижевност и српски језик, приручници за ученике од I до IV разреда
гимназија и средњих стручних школа (Н. Сад, у коауторству са
Предрагом Лучићем, више од 20 издања) и Књижевне интерпретације за ученике I, II, III и IV разреда средњих стручних
школа у Републици Српској, Књижевности граматика, приручника за ученике I, II, III и IV разреда гимназија и средњих стручних школа, у коауторству са др Оливером Радуловић и Мирјаном
Грдинић (прво издање 2014).
Члан је Удружења књижевника Србије од 1985. године и Друштва књижевника Војводине.

Зденка Валент Белић
ЈАДИКОВКА ПОДПАЗУШНОГ ПЕРА
МИНЕРВИНЕ СОВЕ ПРЕД СУТОН
Перо сам.
Паперје под крилом Минервине сове.
Закржљало.
Близина њеног тела чини ме осетљивим на додир
а чврсто крило подсећа на недостатке моје телесне грађе.
Јер лет...
Лет је једино што нас може спасити.
Не топлина подпазушја.
Перо сам.
Паперје испод крила
те птице накнадне памети
која нам је једина дата.
Мислим да је та
спознаја
важна,
јер оно што јесте – је ум,
али нема снагу да чинидобро.
Немоћна је пред дијалектиком и пред временом.
Као и ја.

Милош Станојев, Без назива
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Перо сам.
Паперје под крилом Минервине сове
која тек наслућује свој правац.
Таква пера нису створена за замах.

Poezija
Нити за пад.
Не греју.
Не красе.
Не служе за шепурење пре парења.
Перо сам што анђели под крилом љубоморно крију
и од Бога и ђавола
а понајпре од других небеских бића.
И чезнем за сутоном.
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*
Зденка Валент Белић (1975), песникиња, есејисткиња, преводитељка и уредница књижевног часописа "Nový život". Докторирала у Братислави на катедри естетике Филозофског факултета Универзитета "Коменски" на тему Слика Срба у словачкој
књижевности.
Објавила је двојезичну збирку поезије Eterizacijavan konTEKSTa (Spolok slovenských spisovateľov, Grafomarketing, 2018),
збирку на српском језику Apokrifi po Lilit (Бранково коло, 2020),
која јеобјављена и на словачком језику Apokyfy podľa Lilit (Spolok slovenských spisovateľov, 2020), књигу разговора Имигранти
у Вавилонској кули (Завод за културу Војводине, 2017), такође и
на словачком језику: Imigranti v Babylovnskej veži (Slovenské
vydavateľské centrum, 2018), књигу за децу Pamätník rodiny Perlenschlipovej (2019) и збирку есеја Zvuk Eurydikiných krokov
(2019). Поезија јој је превођена на енглески, кинески, македонски, румунски, мађарски и русински језик.
Приредила и превела зборник савремене лирике (заједно са
Мирославом Демаком) Нови духовни мост (2020) и антологију
савремене словачке приповетке Јастук од совиног перја (Архипелаг), као и преко педесет књига са словачког, чешког и српског
језика. Добитница је више награда за превод и поезију, међу најзначајнијима је награда "Павол Орсаг Хвјездослав" (2012) и
Превод године ДКВ (2016) а за поезију годишњу награду Нови
живот (2018) и Стражилово (2020).

Валентина Чизмар
ХИПОКРАТОВ САН
Сањаш ли Хипократе свој сан?
Здрави ти се диве, болесни призивају;
ученици полажу свој чин
Заведено је пола света
од чина заклетве шта је остало,
ходник у времену заборавне пролазности?
Пробуди се, подучи
да врело земље
није у поседу човека због игре,
већ као свети дар
Рукоположен је мит о "бесмртности" и
"вечној младости" најсилнијих
зато, пробуди се Хипократе,
развежи чвор око трава
раздвој отров од лека.
*

Небојша Лазић, Ток

Валентина Чизмар (1979, Врбас), дипломирала филозофију
на Филозофском факултету у Новом Саду, а докторирала на Филозофском факултету у Београду (2015), на теми "Ирационалистичко одређење човека: Кјеркегор наспрам Ничеа". Завршила је
Сепцијализоване студије новинарства у Новосадској новинарској школи (2005), курс из библиотекарства у библиотеци Матици српској (2013). Радила је на Филозофском факултету у Новом
Саду, на Одсеку за филозофију као асистент-приправник
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вом Саду, ФИМЕК-у (2016–2017), на Универзитету Унион Никола Тесла – Високошколска јединица у Кули (2017–2019), а од
2020. године ради на Факултету за европско правно-политичке
студије. Две године је радила у Народној библиотеци "Данило
Киш" у Врбасу (2012–2014).
Објавила је следеће књиге: "Ниче и афирмација живота", научно-филозофска студија, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010;
"Нїтки єства", збирка поезије, (на русинском језику), НИУ Руско
слово, Нови Сад, 2010, "Путешествије кроз светове:филозофски
списи" (есеји), ИК Прометеј, Нови Сад, 2013; "Мреже бића",
збирка поезије, Графомаркетинг, Нови Сад, 2017. У припреми за
штампу је још неколико рукописа међу којима је и филозофска
студија, роман и збирка поезије.
Објавила око 60 научно-стручних радова из области друштвено-хуманистичких наука у разним периодикама у Србији, региону и иностранству (Русија, Словачка, Грчка, Република Српска,
Хрватска...), а објављује и књижевну и ликовну аналитику. Писала рецензије за неколико песничких збирки, романа и монографија, које су објављене као предговори или поговори. Учесник неколико песничких фестивала: Фестивал поезије младих у
Врбасу, Међународни новосадски књижевни фестивал, Књижевни фестивал у Санкт Петерсбургу, Европски фејсбук фестивал,
Фестивал манастира Бешеново итд. Заступљена у неколико антологија поезије, а песму су јој је превођене на немачки, руски и
русински језик.
Члан је редакције руског књижевно-уметничког алманаха Територија речи (Луганска и Доњецка Народна Република, Новорусија) и један од реализатора пројекта "Славяносербия."
Активни је члан неколико удружења: Друштва књижевника
Војводине (НС), удружења српско-руског пријатељства Род (Врбас), удружења за историју и културу КРУГ 3, удружења Тесла
Глобал Форум, ЦИРУС, Терешкова из Новог Сада. Живи и

ради у Новом Саду.

Бранислав Живановић
У ФAБРИКAMA ИЗИГРAВAMO
TУЖНE РEВOЛУЦИOНAРE
Зa J. Кoрнхaузeрa
Умoр испуњaвa врeмe.
Стигмe стицaњa и пoтрoшњe
крвaрe из длaнoвa рaдничкe клaсe.
Oд oсaм дo чeтири, oд дeвeт дo пeт,
oд двa дo дeсeт, oд три дo jeдaнaeст,
свe чeшћe дужe, свe мaњe слoбoдниjи.
У пoслeдњeм вaгoну кaлeндaрa
нajaмни рaд унификoвaн днeвницoм
oдбрojaвa ускрснућe прeкoврeмeним сaтимa.
Стajaњe испрeд бaнкoмaтa;
чeкaњe у рeду прeд пoштaнским шaлтeрoм;
гурaњe нa кaси нoвooтвoрeнoг хипeрмaркeтa.
Oвo ниje ни лeпo ни ружнo,
oнo je ствaрнo.
Кo нe пишe пoeзиjу, тaj je oмoгућaвa.
Oвaj трeнутaк умoтaн у пeсму,
пoпут црвeнe мaрaмe у рукaмa тужних рeвoлуциoнaрa,
држи нeугoдaн вeтaр кojи нeмa снaгу пoврaткa.
*

Маријана Гвозденовић, Торзо
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Бранислав Живановић рођен је 1984. године у Новом Саду.
Основне и мастер студије завршио је на одсеку за компаративну
књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, где је запослен на месту асистента. Пише и објављује поезију, књижевну
критику, есеје и научне радове. Објавио је следеће књиге поезије: Погледало, 2010; Црно светло, 2012; Сидро, 2017. и Песма галиота, 2019. године. За песнички рад награђен је "Бранковом
наградом" 2010. и Наградом "Новица Тадић" 2019. године. Песме су му превођене на руски, немачки и енглески језик. Један је
од уредника портала и часописа за књижевност, филозофију и
друштвену теорију Ризом, члан је уредништва часописа Домети
и редакције часописа Златна греда. Члан је програмског одбора
Међународног новосадског књижевног фестивала и уредништва
Сомборског књижевног фестивала. Живи у Новом Саду.

Proza

Петар Милошевић
КУПОВИНА С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ
– Сако? Идеш у сватове? – зафркавају ме колеге на факултету.
Колегинице аплаудирају:
– Најзад, човече!
– Треба ми због џепова – правдам се скромно.
Дуго сам тражио одговарајући комад. Обишао сам цео
град док сам на бувљаку нашао један малкице похабан,
али очигледно увозни сако. У њему нећу изгледати као порески чиновник.
Погледам боље, те крикнем:
– Ово је Џегеров сако!
Изненађеној продавачици објашњавам да сам видео
фотографију на којој Мик Џегер и Џон Ленон заједно лумпују, а Џегер има на себи баш овај сако.
– Фантастично – мрмља продавачица, и жали што није
набила већу цену.
*
Сам себе сам увалио у неприлику. Нико ме није терао
да безглаво трчим пред руду са семинаром о трик-роману.
(Студентски гласови: "Долазиш ли на семинар професора
пред рудом?" "Идем, само да попушим пљугу.")
Сако сам купио с предумишљајем да из џепова извлачим помоћне цедуље док не будем знао напамет све наслове и датуме.
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Међутим, бадава сам се гиздао. Ниједанпут нисам успео да извучем одговарајућу цедуљу! Лако је чаробњацима са зечевима из цилиндра; нека покушају извлачити романе!
Одустао сам од претурања по џеповима; помињао сам
тек оно што знам напамет, то јест најпознатије писце и наслове.
– Видимо дакле – рекох – да се међу трик-романима
крију упадљиви врхови светске књижевности.
("Крију се упадљиви врхови? Како ћемо из тога полагати испит?")
Код неких врхова примећујем светло препознавања у
студенским очима. Читали су врхове! Што није типично.
Начитаност студената опада из године у годину, па неки
професори помињу смак света и цитирају младића који је
на пријемном испиту на филолошки факултет изјавио да
не воли да чита.
Ја сам толерантнији.
– Ни ми нисмо бубали напамет латинске класике као
многи нараштаји пре нас. Сада један део културе такође
одлази у старину, али варвари опет нису дошли. А када
дођу, биће другачији него што их замишљамо.
Но лако је мени. Мој семинар о трик-роману похађа
елитна група одабраних студената. (На списку видим тридесет три уписаних.) Охрабрен светлуцањем у њиховим
очима, одушевљено скачем по врховима светске књижевности.
Али одједном звони векер на моме столу. Час је завршен, долази колега да пише на таблу загонетне ребусе.
Колега је лингвист, пардон.
*
Пошто се на факултетском семинару раде вежбе, предлажем студентима да упознавање с трик-романом почнемо експериментом. Нека сви замисле себе као романописца. Јесте, може и без сакоа. У џемперу. И у гаћама. Еј!
Нека свако напише скицу за роман о томе да студенти
добијају задатак да напишу скицу за роман о томе да студенти добијају задатак да напишу скицу за роман о томе
да студенти добијају...
Схватили су.
А када сам хтео да се кладим да неће бити две истоветне скице, студенти су рекли да знају. Они такође мисле да
неће бити две истоветне скице. Изузев ако се међусобно
плагирају.
Али нису покушали да варају. Штавише, тражили су да
вежбу ураде као домаћи задатак. Имају фантастичне идеје, па желе да уживају у писању. Волели би да добију рок
до краја семестра.
Тронут марљивошћу мојих студената, предлажем прелазно решење. Сада нека сроче кратку скицу, а детаљне
радове могу довршити до краја школске године. Дотле се
могу расписати до миле воље. На основу тога рада добиће крајњу оцену.
Прихватили су предлог и саставили скице за петнаестак минута.
Заиста нема две истоветне. Али постоји заједничка тачка. Сви говоре о неком професору који даје студентима

JANUAR-FEBRUAR-MART 2021 35

GREDA Proza

чудне задатке. Неки га описују ласкаво, други иронично,
но спомињу га сви, без изузетка.
Мени се највише свиђа списаније једне мазне студенткиње.
Скица мазне студенткиње
Јавила сам се на семинар о трик-роману. Ајде да видим
шта је та лудорија. Кажу да је профа занимљив тип: носи
офуцан сако.
Кад сам му пришла да ми потпише индекс, кихнула сам
најстрашније. Не подносим нафталин! Тип заиста носи
половну одећу. (Само су му патике оригиналне. Али ни
оне нису последња мода.)
И шта се дешава? Професор ме пародира!
Фркће као слон!
У чему је штос? Даса је алергичан на мачке. Жао ми је.
Нећу избацити своју цицу макар се цео семинар о трикроману утопио у слинама!
Толико о себи. Прелазим на суштину.
Добили смо писмени задатак. На факултету! Као у
основној.
Професор је префриган. Тражи да напишемо скицу за
трик-роман.
Све сам укапирала.
Фрајер пише трик-роман, а решење очекује од нас. Потом ће објавити под својим именом. Или под нашим, па ће
рећи да је то само трик. (Унапред се извињавам ако грешим.)
*

Реч "трик-роман" први пут сам изговорио за шанком
код "Липе" у Калазу.
Филолошку веродостојност податка могао би посведочити последњи калашки кочијаш, који се крај нас ослањао
лактом на шанк.
Беше то један од оних бескрајних разговора које сам у
крчмама и кафанама са опојном атмосфером водио с последњим Хиперборејцем.
Врсни скандинавист изгледа као син Севера из бајке.
Конкретније: као Ибзен. Или Пеперкорн из Чаробног брега. Последњи Хиперборејац мисли да је тај роман најбољи
на свету. То је сигурно. Осим тога ништа није извесно.
– Био сам у заблуди – кажем за шанком код "Липе". –
Дуго сам мислио да су трик-романи само керефеке постмодерниста као што су Павић, Еко и њима слични, но касније сам открио и старије примере. Дон Кихот, Тристрам Шенди, Мајстор и Маргарита, Степски вук...
– Али Чаробни брег ваљда није трик-роман? – пита забринуто последњи Хиперборејац.
– Не брини, Чаробни брег није трик-роман. Него Доктор Фаустус...
– Аха! Трик фиктивног приповедача!
– Релативизација дискурса класичног наратора.
– Деконструкција традиционалне фокализације.
– Престаните да пијете, момци – промрси крај нас последњи калашки кочијаш. – И завршите крекетање, утрнуће ми мозак.
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Немогућа молба! Како да завршимо кад смо се захуктали у разглабању речи "трик-роман"? Наставили смо да пијемо и крекећемо.
– Трик-роман буја као коров. Данас је малтене искључив.
– Није баш сасвим. Ту је нови реализам.
– И то је само трик.
– Није прави реализам?
– Можда је прави, а управо зато није прави.
– Дупли трик?
– Пат ситуација. Писати трик-романе данас је већ фрка,
а писати другачије романе данас је још фрка.
*
– Слушајте, момци – оглашава се крај нас последњи калашки кочијаш. – Ако је данас једнако фрка писати овакве
и онакве романе, онда је ствар проста ко пасуљ.
– То јест?
– Више не треба писати никакве романе!
(фрагменти из необјављеног романа)
*
Петар Милошевић је рођен 1952. године у Калазу (Мађарска), месту надомак Будима. Петар Милошевић је похађао Српскохрватску гимназију, где је после студија извесно време, 1976.
и 1977. године, радио као професор српске књижевности и језика. Између 1977. и 1979. био је стипендиста научног усавршавања, а у периоду од 1980–1984. радио је као асистент на Славистичкој катедри Филолошког факултета будимпештанског Универзитета Етвеш Лоранд. Од 1984. до 1995. је адјункт, а 1995.
стиче титулу универзитетског доцента, а 2011. стиче титулу универзитетског професора. Године 1979. је положио докторат, а
1994. је стекао кандидатуру књижевне науке да би 2000. године
постао хабилитант доктор књижевне науке. Милошевић је написао бројне студије, анализе из области српске, хрватске и мађарске историје књижевности. Аутор је многобројних приказа о делима и стваралаштву књижевника наведених националних литература. Петар Милошевић је од седамдесетих и током осамдесетих година 20. века уређивао рубрику "Култура" у Народним новинама, бившем недељнику Срба, Хрвата и Словенаца у Мађарској. Помно је пратио и писао критичке чланке о раду и делатности наших књижевника на овим просторима.
Милошевић је био члан уредништва "Невена", прилога Народних новина за књижевност, уметност и културу. Осамдесетих
година 20. века био је један од покретача књижевног часописа
"Глас" који је излазио у Будимпешти.
Петар Милошевић је један од оснивача Задужбине Јакова Игњатовића, основане 1988. године у Будимпешти.
Од маја 1991. године, па све до априла 1999. Милошевић је
био први главни уредник Српских народних новина, јединог недељног листа Срба у Мађарској. Захваљујући његовој ангажованости једно време је излазио и "Алманах" поменутог листа.
Од маја 2003. постаје главни уредник поново покренутог "Невена", прилога Српских народних новина.
Поред свих својих активности Петар Милошевић је један од
најплоднијих и најпознатијих српских књижевника у Мађарској.
У сарадњи са Српским позориштем у Мађарској остварио је неколико музичко-сценских дела. Добитник је неколико значајних
награда: Повеља Задужбине Јакова, Игњатовића, Рачанска повеља, Награда "Борисав Станковић". Аутор је више песничких и
приповедачких књига. Написао је неколико аналитичко – критичких књига о српској књижевности и приредио неколико антологија из савремене српске књижевности.
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Петар Чонградин
днк застанак станара – увек у покушају
разложно мождано одсутан опет буди. одлутај. одустани од било каквог и од било ког планираног посла. ето тек тако. остани такав. буди одбојно доследан. онде негде затурен
у соби не смеш гласно грицкати шачне ноктиће. располажућим негованим прстима (чистим ноктима) сад можеш без
последица дрвеним штапићем вадити из уредно приложеног
собног садржаја (накривљеног шкрипавог дрвеног намештаја) све ове дежмекастe можда сасвим одрасле потпуно слепе обавезно дрско малоумне црвићe без којегде увелико присутног узалудног гађења. оним дугачким штапићем ишчачкај
(измрцвари) стрпљиво пажљиво и устреба ли увежбано. чудесно размножене. глатке. многе убрзано мигољеће. којекакo
уочене те дирљиво бледе сустанаре. додаћу личне црвиће. покушај бедниче неспокоју безазлени; испод окраћалог капутића дечака; довољно слепљене оне сједињене успомене опет
нам успорено мичући меснатим уснама да пажљиво рашчиташ. пажљиво их и него како него прекореда овде улистај.
остале однекуд журно стигле одоцнеле нагло одбаци. испери
их жудне. успорено одгурај ове уобичајено љигаве не само
пригодне собне сроднике: све ове често безнадежно неме дабоме све ове управо скоро скроз провидне; упозоравајуће собне присутнике. прихватићу. дабоме да радо прихватам; немогуће је тако нешто опсежно успешно овде у овим условима чинити. свима нама оваквима. особама претежно телесним и стално гладним и често упорно жедним. засад обавезно и дакако потпуно умно ... превртљивим. тек наспаваним.
понекад сувише осетљивим речима склоним. често опојној
игри и дубоком заносу привржени. ми (извесно је) нисмо способни да непрестано у овом трену убрзано бројимо чак –
оданде па донде – да одасвуд у свакој издашно поклоњеној
прилици правовремено извлачимо и обазриво дотичемо услужно пребројане чврсте примерке. свих нас. особене доказе
(пригодне живахне унеколико обележене наказе) сваког наведеног броја. опрезне дужине и повремене поткожне дебљине.
далека. дабоме. узалудно далека је свака избројива завршност. прихватам прстолику препоруку. не смемо се претерано ручно замарати а неуспешно и упорно покушавати да
бројимо и опет бројимо не знајући чак ни ... од ког наравно
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привидно мекушног собника започети овај овде нагло примећен веома привлачан (опет залудни) собни задатак бројања:
свеобухватног простог рачунања. и нагонског меког опипавања. ипак однекуд веома уозбиљен сматрам. смемо опрезно (и
уживајући) да сигурно безразложно споро корачамо по дрвеном поду ове уредно изнајмљене однекуд увек сумрачне собице. (од оне знане нам бездететне и полуслепе често и грлате
кочоперне бабускере). тамо и овамо. распознатим знатним
батом сувог кожног ђона. на једном оку није имала трепавице. надам се; управо овде оправдано једнако бесциљно. од усправног собног зида до такође очврслог зида сад (нека буде)
већ ... безмерно отежалим сумраком испуњене спомињане
одаје. намерно убацисмо у опажену унутрашњост безизлазне собице и додатни унеколико ипак густ а овдашњи наскроз
непомични речени сумрак. уосталом предвиђам свако предвече. понекад нам је допуштено да мрднемо овим (скоро неприметно) тек изблиза видљивим комадом огромног ува. немоћ
надређеног нам надгледача разобличисмо. лако. рецимо да сви
ми међусобно приметно живчани често а убрзано затрепћемо. иовако нико ништа не стиже да чита. нико ништа.
трепће. не чита видљиве речи. избегава оне опипљиве. ето
тако нико не стиже. ни себе да сустигне. стисне. нико овакав. напослетку. неко вероватно људско створење верујем
прехлађено дубоко и гласно ипак се закашље ... онде негде у
углу собице .. затурено и малаксало створење некако се .. и
злокобно и .. огласи. сви ми овде ваљда добровољно смештени станари грдно смо оптерећени овом неизбежном уопштеном мером прихваћене собне досаде. њоме смо извесно
дупке заражени. стручном грдњом вероватно сви и оправдано дотучени. опет и опет ништа. наопака тишина погодује
и овом нашем делимичном глувилу. једва успореном очајању.
често низбогчега опрезни опазисмо опет и опет извесни а делом опасни прекид. аха. увек блиски бесмислени прекид. или.
нека буде овај овде НАМА привлачни ЗАСТАНАК. умесмо да
иако којекако на безногој столици заљуљани намах приметимо: овакав неизбежни и сваки и онај онде споменут злокобни прекид: било где наоколо. кад све и изнутра стоји и да било како биваш бесконачни створ. без икаквог изгледа да од
таквог доживљаја било шта промениш. било где и било кога.
строго забрањено нам је и да онако нешто бројчано напорно чинимо .... а стално смо признајем претежнно мишићно
опуштени. ми смо прилично слабашни. сви одвратно мљацкави. сумрачним собним одмором омамљени. такорећи никад
довољно мождано разбуђени. приметисмо: никад не бивамо
потпуно будни. никада. или нам се она упоредна забрана бројања ко зна где како зашто у одабраним речима тек уверљиво причињава. уверљиво нам се дабоме причињава. оправдана претња. опет утврдим да је посреди некаква строга забрана пребројавања и невешто намерно преминулих. наших
... односно нека буде засад само мојих свуда по соби удобно
или било како смештених и такорећи олако одбачених надовезујућих старосних родословних истоветника (нека засад
буде приметно сакатих духовних облика ... влажних отисака
душа можда). копија копија. такође ненадна појава силом
проветравања развејаних којечијих успомена - овде негде око
оне још увек уздишућом телесином попуњене безноге и којекако или којечиме (чијом беспоговорном вољом) наводно
(трајно) заљуљане столице. тако нека одавде нешто збркано приказано већ делом одмршено да сликовито бива. титравих одливака. лебдећих привида. има. из наводног клупка
речи. слепе ли силе (чега ли). нигде наоколо нема преображаја; изостаје и неопходна верност унутрашњих празних одра-
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за. аха како да не. никакве подударности ни овде нема. овде
у собици изнајмљеној за прикупљену ситнину од полуслепе
кочоперене бабускере. извесно бездетне старице. или безимене свеједно. хе. изостаје тачно измерена умна тежина изосталости собног изражавања. којечега све покренутог. наиме. којекако заљуљаног. можда би неко сажаљив у овај густи собни сумрак добацио неопходну сазнајну помоћ. макар
толико о збуњивом назовимо га временски изневереном поступку издашног расипања (наводно уништених) остатака
чега ли. односно и додуше: није упутно (није засад ни могуће)
из вршне гомиле промичуће старосне расутости успешнo извлачити и дабоме бележити било какав (а правовремени) воњајући бројчани низ ... сад олако измичућих личних опажаја.
можда сићушнних (нано) доживљаја. многим живцима ваљда милијардама обликованих отпадака. признајмо. дабоме да
ћемо све признати: немогуће је правовремено и детаљно превести у пажљиво одабране речи на пример ток додатно узбуркане а стално расуте свести ове и било чије негде присутне румене мождане коре. уверљиво речити свет овог
истог и управо сваког развученог – блештавошћу уоченог –
трена. упркос свему и изван свега овога. некако нека баш све
тако бива и све нека остане (управо ничим сједињено) ипак
довољно снажно згужвано. овде у собици додатном густином сумрака зближено. проводљиво. управо замуцкујуће.
хладно згрудвано. све некако однекуд наједном бива безмерно
а озбиљношћу прегледано до бледила прстију стиснуто.
установљено је нa овој овде засад једино поузданој живчаној
мрежи изван ове наоко удаљене и наоко ниске спратности
огледне собице да смо дакако неопрезни скотови додатно
склони свему и срачунатом (по овдашњим скученим размерама) доступном претеривању: међусобном разноврсном повређивању. осветничком сакаћењу безусловно смо наклоњени; сви ми изблиза врло смрдљиви и на прилично тврде клизаве беличасте костуре изнутра једино поуздано ослоњени. сви
без упоредне читљиве (привлачне – значајне) позадине. сви.
понекад смо ипак уредни младићки борбени собници. онде
смештени исти скелетни особењаци. масовном скончавању
изгладњивањем такође. смо. недужне дечурлије оба пола
утолико смо очигледно успешни. знајте: понеки низбогчега
зајуначени ликови згрудване тачке некакаве а нама упрошћенима управо загонетне урамљене масе убрзано убитачне
усмеравају на ова наша проверено стидљива и слабо згуснута одвећ поробљена протеинска водом засићена тела. најзад; приметићу; они. управљају изванземаљским силама за
личну или понекад групну употребу; увек заудобност некакву.
за измишљену користољубиву освету употребиће је сигурно.
опет признајем све што намах запазим; приклонисмо се сви
претежно прости набрајању па упорном речитом набрајању најзад и сложеном рачунању ...
(фрагменти из романа)
*

Петар Чонградин (1948, Кикинда), школовао се у Кикинди
и у Београду. Ради као професионални атлетски тренер у Кикинди.
За поезију добио 1974. Печат вароши сремскокарловачке.
Прозу и поезију објављивао по часописима, (Индекс, Поља,
Улазница и Златна Греда).
Објавио следеће књиге прозе: Изводи из записника (1999,
Светови), Читаћа проба (2000, Светови), Мождани квар (2001,
Светови), Брига (2005, Светови).
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Владимир Кочиш
ПЕПЕО
Мирис јесени се сви дубље увлачио под кожу и у нос,
уморном од послова осамдесеттрогодишњем Матеју. Радостан што још ово мало земље може да обради и било колико
да роди њему је било довољно за сасвим нормалан живот. Све
порезе према држави и цркви је редовно измиривао, никоме
није ништа дуговао, огрев за зиму је увек унапред обезбедио.
У шупи је било довољно шапурика, огризина и стабљика од
сунцокрета, нацепаног дрвета. Требало је још да ископа трап
и да у њега сложи шаргарепу, зелен, цвеклу, кромпир, на то
све да стави сламу, загрне земљом и да преко свега тога наспе
што више пепела. Обично је целе зиме пепео који је вадио из
зидане од црепова пећке сипао на трап тако да је та гомила пепела била веома уочљива до самог краја зиме . У пролеће је ту
гомилу пепела разбацао по башти и тако је са њом и довољно
нађубрио земљу.
Годинама се већ навикао да живи као удовац, научио је да
скува неколико обичних јела, али му је стално недостајао онај
укус на који га је са својим јелима навикла покојна супруга
Софронија. Припремала је веома укусну храну, посебно зими,
када се већина исте кувала и пекла у зиданој пећи. Упорно
још од малена је учила и њихову јединицу ћерку Магдалену
која је у једну своју подебљу свескстрпљиво записивала све
тајне маминих рецепата. Изненада јој се сасвим неочекивано
указала прилика да са још неколико девојака из њиховог села
одпутује у Канаду и тамо почну свој нови животни пут. Дубоко у души су осећали тугу и жалост јер је њихова мезимица
управо те године завршила и школовање које ни мало није било ни лако а ни јефтино, али и после неколико месеци трагања за послом истог није било нигде на видику. Добро се присећа Матеј шта им је рекла кед је одлазила: "Ништа се ви не
брините, сначићу се ја ако не нађем посао у струци, знам добро да припремам разна јела, колаче, а јести се мора сваки
дан, посебно тамо гда се ради по цео дан и нема се пуно врамена за припрему у кућној варијанти... Тако је то и било.
Вест о маминој смрти ју је дубoко потресла тако да је од
тада према оцу постала још пажљивија када га је једном недељно увек у уговорено време позивала телефоном и увек
унапред смишљеним реченицама покушавала да што је могу-
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ће више ублажити очеву тугу и бол. У њеном гласу отац је
препознавао њено задовољство и осећај среће и то га је све
више охрабривало што јој ипак нису бранили да оде у Канаду.
Магдалена је радила у једном не тако великом ресторану,
али познатом по спремању разних националних јела, оних који су ту долазили да уживају. Било их је све више и више који су, као и она, у потрази за послом досељавали са свих страна света.
Јела која је она спремала била су по рецептима њене покојне маме које је записивала у ону свеску која је сада била главна за припрему где је чувала и све оне тајне припреме које је
тако стрпљиво учила. Када би је отворила и прочитала рецепт
и начин припреме, увек би оситела и онај запамћени мирис
њиховог дома и пећи у којој се припремало и тако је макар и
на тренутак била веома срећна.
Матеј је унео у кућу дрвену округлу лопату са дугачким
држаљем са којом је вадио пепео из фуруне. Када је отворио
пећ осетио је мирис чађи и то га је одмах упозорило на промену времена које је наилазило. У тренутку кад је почео да вади пепео у соби је зазвонио телефон, оставио је лопату, брзо
ушао у собу и подигао слушалицу.
"Помаже Бог, како сте оче, јесте добро, шта радите, какво
је код вас време, јер све спремно за зиму, како сте са здрављем. Ја сам добро... Не знам како да вам кажем... Треба вам
пара, да вам пошаљем мало долара..? Знате, оче, мени би требало, ако вам није тешко, кад би сте ми ту у Канаду слали пепео, да, да, добро сте чули, онај који вадите из оне наше зидане пећи и који просипате на трап у башти. Када ложите, помешајте све, шапурике, огризине, неколико стабљика од сунцокрета и мало чапурја. Можете ми слати сваке две недеље по
једно пет килограма, ставите у папирну врећу од брашна јер
овде ни брашно не мирише као код нас, све то запакујте у једну кутију коју ће вам дати на пошти. Ја ћу вам, оче, сваки пут
кад стигне пакет послати по двеста долара да имате и за поштарину и вама на трошак. Знате, оче, овде сви хвале и поручују јела која припремам у исто тако зиданим пећима, али нису толико укусна јер је огрев другачији, па и сам мирис је другачији, тако да ће ми онај пепео из наше пећи много помоћи
за бољи укус, посебно за оне који долазе редовно а и они су
ту доселили из Србије, из ових наших крајева. Када ми стигне пакет одмах ћу користити пепео и то на више пута. Знам ја
да ћу добро да продам тај мирис пепела из наше зидане пећи.
Верујем да смо се разумели, нестрпљиво чекам пошиљку.
Збогом и јавићу вам се кад стигне пепео.
На тренутак Матеј је био изненађен, прво је помислио на то
шта ће народ да мисли о њему што шаље пепео у Канаду, јер
то неће моћи да сакрије од мештана, а народ ко народ... Но,
нека свако мисли и ради онако како најбоље зна, а посебно ако
је због тога сретан а има и користи за своје најближе. Смирено, полако како је то радио годинама са дрвеном лопатом вадио је из пећи пепео и сипао у врећу а после паковао у кутију.
Мирис пепела није увек био исти тако да је више пута сипао и на трап у башти. Мирис је зависио и од самог сагоревања а сагоревање је зависило и од временских услова. Када се
у ваздуху осећао притисак и влага, тада се мењао и мирис пепела. О томе је строго водио рачуна тако да свака пошиљка
буде иста. Изненађење на пошти је било само први пут кад је
показао шта шаље у Канаду, после је све ишло нормално уз
подсмех службенице на шалтеру која је преузимала пошиљку.
Мириси јела која је припремала Магдалена ширила су серестораном. Коришћење пепела као саставнавног дела тајне
рецепта био је кључ њеног успеха, а оних који су поручивали
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њена јела било из дана у дан све више и више. Као што је и
обећала, редовно је кући слала двеста долара а отац је исте
остављао на страну, није трошио, чувао их је да јој да на пут
кад једнога дана дође да га обиђе, да је изненеди са тим истим
доларима као што је она њега изненадила са предлогом да јој
шаље пепео из њихова пећи.
Матеј је и даље строго контролисао мирис пепела, вишак
је сипао на трап, али је на трапу било све мање, то му је било
за наук да за идућу зиму трап мора бити много дубљи а и покривен са више сламе. Понекад је помишљао и на то шта ће
ако буде морао да чешће шаље и то све већу количину пепела, али нека, нека, свет има право да ужива у мирисима из њихове зидане сеоске пећи. Колико је био у души сретан због
Магдалениног успеха, толоко и још више је осећао тугу што
су многа сеоска домаћинства остајала без таквих пећи а мириси дима од угља разних дрва и одпада све су се више ширили над сеоским небом. Мириси разних угља и дим из све
више сеоских печењара штипали су очи и грло и то често у
време када је носио пакет на пошту. У више наврата је помислио да сада, кад је скупио тилико долара, да и он оде код
Магдалене у Канаду. Наћи ће се и за њега тамо посла на некој
фарми а он се посла још не боји. Мислио је и о томе да оде ли
тамо, ко ће Магдалени знати припремити и послати пепео као
што је сада он препремао у њиховој сеоској зиданој пећи. Знала је то и Магдалена, још када га је први пут позвала на телефон и то предложила, знала је да мириси пепела и дима од
шапурика, огризина, сунцокретових стабљика, чапурја, само
ту, у месту рођења, вековима су имали право значења и препознавања у живљењу једног народа. Сва ту тако припремана
јела имала су и нешто више од самог укуса пећи и пепела.
Хлеб је био благословен и увек освештан пре првог сечења а
сва сваком од окупљених око недељног свечаног ручка, молитва захвалности није изостала без разлике ко се у том времену нашао у њиховој кући за столом.
Због ових благословених мириса Матеј је знао да ће све докле буде жив и могао слати пакете у Канаду, да неће никако
ни по коју цену срушити пећ зидану од црепова и черпиће, иако није баш кроз сва годишња доба одговарало да припрема и
ложи огрев и то у све већој количини. Једно је са сигурношћу
знао: све више ће слати пакета, посла ће у припреми пепела
имати преко целе године све чешће ће му звонити телефон, у
души ће бити сретнији када чује Магдаленин глас... За тај тренутак среће друго ништа му више није ни било потребно.
Са русинског превео аутор
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Стеван Брадић
ПОД НАШИМ КОРАЦИМА
време нам је прошло
у листању newesfeeda
претурању са једног сајта на други
сакупљању тривијалних података о појединцима
и догађајима
о тупавим филмовима и књигама које нисмо
прочитали до краја
време нам је прошло
у премотавању рецепата за оброке које никада
нисмо окусили
у преслушавању разговора међу људима сасвим
прозаичним
о чијим животима нисмо знали скоро ништа
сем да су се појављивали пред оком камере
изнова и изнова
док у потпуности нису били сажвакани и коначно
испљунути на сметлиште
индустрије
слушали смо кратке и брзе реченице које су
немилосрдно досезале до поенте
праћене изнуђеном лавином смехаиз аудиторијума
а то је значило новцем
новцем и новцем
што је било једино мерило на које смо се
непорециво могли
ослонити
време нам је прошло у надзирању
безобличних чворишта интернета
наше једине превртљиве домовине
јединог порекла националног и било ког другог
где су се увреде могле размењивати лако и
безбедно
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са људима чија лица су окамењена стајала поред
заплетених псеудонима
сведочећи о недостатку становишта знања
или страсти
о било чему сем о потреби да се
чује и њихов глас
листали смо бесконачне албуме фотографија
под чудном присилом
очекујући несвесно слику која ће окончати све
што смо до тада видели
очекујући свети пламен да спали наш исцрпљени вид
доносећи нам блажени тренутак мира или барем
привид среће
листали смо туђе албуме а видели само тела
међу стварима
окоштале позе стилске фигуре уједначене гримасе
раскоштну сценографију блистава средства превоза
у егзотичним и недостижним дестинацијама
у потпуности измишљеним погледом камере
од које се никада нисмо раздвајали
она је била у нашој руци и постала је наша рука
њоме смо захватали храну воду љубав
њоме смо се ослањали на чврстину што је стрпљиво
измицала
свачије речи су нас непогрешиво сустизале тако да је
тишина била скоро немогућа
информације претње поздрави осмеси
дечији цртежи означавали су наша осећања
и мада их уистину нисмо поседовали
делили смо их и размењивали са жељом да овладамо
сопственом појавом
да произведемо стварне последице
на измишљеним таласима у машини технолошког
оспољавања
која је одавно већ
загосподарила нашим зачуђеним срцима
умножавајући их и подвргавајући правилима жанра
устројеним
у туђем власништву
математиком која нас је превазилазила
били смо несвикнути на несносну слободу вреднију
од сваког ужитка
и зато смо је прекривали пролазним изрекама
колажима негованих лица
и уломцима колективне екстазе
у строго контролисаном огледалу што је од нас
захтевало препозатљиву
срећу или барем куповину њених означитеља
време нам је дакле прошло у просуђивању
слика и реченица
реченица и слика
и снимака
кратких и монтираних тако
да би смо се задржали макар на трен дуже
на истом месту на месту на коме се
нуде предмети и људи форме облици и боје
обнажени и лаки у покрету кратком али одлучном
ка неком непревазиђеном циљу
о коме смо иначе могли
само да маштамо
ствари су стајале тако биле су прелепе за досезање

Poezija
обећања су била толико велика да се нису могла
испунити
ни у сну
али смо их волели
и трошили наше време ослушкујући њихов
заводљиви шапат
док нас је знање о борби
мимоилазило
а земља се дробила под нашим корацима
подносећи истину подједнако као и привид истине
обраћајући нам се без престанка
песмом
од које нисмо желели да видимо
ништа.

GREDA

(Јастог, Нови Сад, Прелом, 2021)

*
Стеван Брадић (1982, Нови Сад) основне студије завршио је
на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског факултета
у Новом Саду. Дипломе мастера стекао у на универзитетима у
Новом Саду (компаративна књижевност) и Стокхолму (енглеска
књижевност). Докторирао је на Одсеку за компаративну књижевност у Новом Саду.
Пише поезију, есеје, приказе, критику и преводи са енглеског.
Објавио је збирке песама: "У котларници" (Нови Сад, Адреса,
2013),"На земљи" (Београд, Трећи трг, 2017) и "Јастог" (Нови
Сад, Прелом, 2021), као и студије: "Симулација и гастрономија"
(Београд, Службени гласник, 2012) и "Немогући завичај" (Шабац, Фондација "Станислав Винавер", 2020). Поезија му је превођена на енглески, немачки, мађарски и русински језик.
Као писац резидент боравио је на Елиби у склопу програма
Casa Zia Lina (Италија) и у Печују (Мађарска). Као гостујући
предавач држао је семинаре у на универзитетима у Чикагу, Стокхолму, Никозији, Аликантеу, Бамбергу и Су Фолсу. Био је стипендиста фондације Фулбрајт, Akademie Schloss Solitude и Шведског инсистута.
Запослен је као доцент на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, где је такође координатор за међународну сарадњу. Главни је уредник часописа и
портала за књижевност, филозофију и друштвенутеорију Ризом,
платформе Мрачна комора и манифестације Књижевна машина,
члан је уређивачког одбора часописа Златна греда.
Живи у Новом Саду.

Славомир Саша Нишавић
РУКЕ
У градским аутобусима
Као у месарама куке
Поређане грубе свеле
Нежне руке
С неких засветли
Сат прстен наруквица
С неких се црни бројаница
Откинут прст чворуга модрица
Тетовирана ружа шкорпија
Змај прободеног срца
Загледам нокте зглобове дамаре
Линије живота јагодице
Са сваког прста израста лице

*
Славомир Саша Нишавић рођен је 1959. у Бијелом Пољу.
Основну школу завршио је у Равној Ријеци а гимназију у Бијелом Пољу. Студирао је на Филозофском факултету у Приштини
и Новом Саду.
Добитник је Награде Печат вароши сремскокарловачке 2019.
Песме су му превођене и заступљене у више антологија и зборника.
Објављене песничке књиге: Придржавање душе, Будућност,
Нови Сад 2003; Кошуљица, Бранково коло, Сремски Карловци,
2004; Гребени, Орфеус, Нови Сад 2007; Заборављени дечак, Прометеј и Тиски цвет, Нови Сад 2018, Честица, Изабране и нове
песме, ИПЦ НС, 2020.
Душко Стојановић, Сећања

Живи и ствара у Новом Саду.
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GREDA Proza

Давид Кецман Дако
ОНО ДРВО
Памти ли ме оно дрво? Оно дрво у дворишту некад и
моје куће. Оне куће чији праг одавно не прелазим. Дрво
велике крошње које би и у највећим одлујама од удара ветрова орканске моћи знало како самим собом да одбрани
кров сав од црвених црепова који временом никад не потамнише и никад се, бар делићем ка северној страни света, одакле стижу најжешћи ветрови и најледеније зиме,
никад се лишајеви не настанише. Големо, крошњаство дрво са чијих рашљи ни једно гнездо ни при удару таквих
ветрова на тло без и једне травке, никад не паде. Дрво на
којем у мом сну и сад понекад зашкрипи љуљашка и чује
се кикот моје сестрице која је веровала да никад неће одлетети толико далеко, до небеса, јер под истом је крошњом као и под истим кровом неко ко брине о њој и јад је
при сну. И све је како то и она жели да јесте, па и то да лети високо, високо, скоро до неба. Да и сама буде попут
птице и да се после сваког лêта враћа мојим рукама.
Велико дрво што надвисују и ону кућу са црвеним кровом чији праг одавно нисам прешао, као што врхом крошње надвисује и све друге куће небодерне под чијим сам
крововима, ослушкујући бескрајем кикот, шŷм и цвркут
из те крошње, дугим веком снивао, само снивао оно што
ми се без њега никад и нигде, сем у сну, без тог дрвета и
не може догодити.
Оно големо, крошњасто, свему заштитно, столетно, само оно дрво сеновито. Видим га из највеће дâљи било с
које стране света да се, макар и у мисли, под стари кров
враћам. И чим га угледам знам да више нигде не морам да
журим да бих се срео са својим осмехом, са кикотом, са
свим оним што је у под њим настало. Да бих чуо и онај
никад даљином ишчезли одјек док отац пред сумрак лагано, лежећи на левом боку, дуго откива косу и у предаху.
све са зебњом пóгледа у небо звездано ловећи, свуд по ње42 JANUAR-FEBRUAR-MART 2021

му, предзнаке кобног невремена над житним пољем отежалог класја које га чека зором, чим сунце гране и шева се
огласи.
Доиста, постоји ли ли тамо негде, негде далеко од мог
и догледа и чŷја, постоји ли оно дрво које ме памти и које
би ме препознало иако се предуго нисмо срели?
Иако се и сâм са оним у себи најдражим слабо срећем
и све се теже при том некадашњим разазнајем, знам, препознаће ме оно дрво, моје дрво, крошњом ослоњено о црвени кров некад и моје куће чији праг одавно нисам прешао.
Препознаће ме по том осмеху као што и ја при повратку из даљ-даљине, са сваког раскршћа и при свакој недоумици стрепњом изазваном, угледам ли га и чујем ли тад
онај раздрагани са љуљашке смех детињи при лету до неба и назад, чујем ли онај гугут с црвеног крова без лишајева, онај цвркут из гнезда које ни пред налетима најачих
ветрова у олуји никад на тле не паде, допре ли до мене одјек са оне кованице, оштре и љуте, што је попут оне змије с камењара одакле у сеоби у равницу и сâма с нама стиже, што уз косца с мојим ликом и сад лежи тамо негде иза
видикове линије, те одмах знам у ком правцу ми ваља ићи
да би све изнова било све исто као да се од тог дрвета и од
свега само уз њега постојаног недовидом предалеко, никад нигде нисам одмицао.
Дрво што листом са врх крошње подупире и само небо.
Постоји ли? Памти ли ме?
*
Давид Кецман Дако, рођен 1947. године у Рајновцима, код
Бихаћа, БиХ... Објавио је двадесет и пет књига песама, прозе, и
књижевних критика.
Књиге песама: Реч на леду (1976), Претпоноћни воз (1980)
Ноћни риболов (1980) Трептај (хаику, 1988) Распад мозаика
(1989) Зидари светилишта (1991), Небески гласник (хаику,
1994), Mennyei hirnök (Небески гласник, хаику и поема на мађарском језику, 1997) Столетна вода (2001), Сам као суза (изабране песме о љубави, 2003), Хор сенки (2010), "Талијин шапат"
(2020) Књиге за децу и младе: Сањам, сањам чаролије (песме и
проза), 1994; Хоћко и Нећко, 1997; Даљинама преко света, 2003;
Неко само тебе тражи, 2006. Књиге прозе и прозаида: Леђ
(1982) Калем (1992) Кад дуња замирише (1995; Озарје (1999)
Тамнина (2008), Река за један дан (2014) и Жива слика, (2016).
Књига притика: Вертикале са дна пакла,2018. и Провид кроз сва
времена, 2019.
Превођен на десетак језика, добитник књижевних награда и
признања: "Искра културе (КПЗ Војводине, данас Завод за културу), (1989), Повеље Задужбине "Јаков Игњатовић" (2009) и
Велике плакете Српског културног клуба у Будимпешти, (2013),
те Повеље "Венац Лазе Костића" у Сомбору (2014), "Песничке
хрисовуље" Српске духовне академије, у Параћину, (2014). Интернационалне награде Академије "Иво Андрић" у Београду, за
најзначајнију књигу ("Река за један дан") (2015), Повеље Благодарје Удружења књижевника Србије (2018) и Књижевне награде
"Милован Видаковић" (за најбољу кратку причу) Будимпешта
(2018), као и две награде за прозу "Трагом Настасијевића", на
књижевном конкурсу Народне библиотеке "Браћа Настасијевић"
у Горњем Милановцу (2018. трећа награда за циклус прозаида
"Наспрам дрвета које светли" и 2019. шрва награда за циклус
прозаида "Изрон").
Члан је Друштва књижевника Војводине године и Удружења
књижевника Републике Српске. Станује у Сомбору.

Poezija / Esej

GREDA

Недељко Терзић
ДУПЛО ДНО
Пожелео сам много пута да мењам
дневну историју мојих дана,
али нисам успео,
био сам потпуно сам.
Онима са друге стране планете
објашњавао сам да покошене травке,
суво цвеће
и пожутело лишће
нису прљавштина на нашим путевима,
они ће увек бити прах
који ми удишемо
здравији о ваших опраних бетона
и асфалтираних друмова.
Када носимо наше путне торбе
на аеродромима света,
пси цариника само цвиле,
у нашим торбама
ме могу да нађу ништа,
а ми пуни свега путујемо светом.
*
Недељко Терзић (1949, Сремскa Митровицa), аутор је књига
поезије, прозе и драмских текстова. Поезијом и прозом заступљен је у више антологија и значајнијих избора књижевног стваралаштва код нас и иностранству (Русија, Немачка, Јерменија,
Пољска, Румунија, Бугарска, Словенија, Македонија, Турска...)
и добитник је награда и признања за књижевно стваралаштво у
Србији и иностранству: Члан је Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника Србије. Студирао је археологију у
Београду, био директор позоришта у Сремској Митровици и
главни и одговорни уредник издавачке делатности "Сремских
новина", а данас је главни уредник издавачке Едиције "Sirm".
Прву књигу поезије "Ћутање са равницом" објавио је 1975.
године, прва преведена књига је била "Језеро на длану" на словачком језику 1980. а од 1982. његове књиге су преведене и објављују се у: Италији, Аустралији, Русији, Македонији, Француској, Грчкој, Бугарској, Румунији, Пољској, Мађарској, Словачкој, Словенији и Турској. О његовом књижевном стваралаштву
писали су многи листови и часописи. Превођен је на многе
језике.

Милан Живановић
ЈОНАШ/КУКУРУЗ
Упознавање са Мартином Јонашом (Ковачица, 1924 –
Панчево, 1991), доајеном наше наивне уметности имало
је два полувремена.Прво се одвијало у канцеларији директора ковачичког Дома културе у који је Јонаш просто улетео у плавом радничком оделу/комбинезону. Не знам шта
је тражио, али млади директор је нагло прекинуо тазе упознавање. Успут чуо сам како у ходнику објашњава готово
задиханом сликару како сам ја новинар из Новог Сада који је дошао да напише нешто о најчувенијем селу тзв. "наиваца". Јонаш га је брзо пресекао: – Није он обичан новинар. Он мора доћи код мене. Добацих како сам, свакако,
намеравао да га посетим и тако је разговор утаначен.
После пола сата обрео сам се пред повећом плавом,
правом словачком кућом са великом капијом, скоро тачно
преко пута Дома и Галерије наиваца. Управо су одлазила
кола са француским таблицама, касније сам сазнао из амбасаде, а ја сам се већ нашао са срдачним домаћином у
његовој тзв. плавој соби. Из торбе сам извадио моју књигу, такође са плавим корица, објављену 1982. под насловом "Култура или домаћа животиња" и уместо визит карте, са посветом, поклонио Јонашу. Оштро око прелетело је
преко наслова и готово озарено сликар је одједном кликнуо: – А ви се зајебавате! И ја се зајебавам! Суштина
уметности је у зајебавању. Ништа нисам рекао, али сам
био запањен како је ме у старту "прочитао" онај кога нисам видео ни у једном животу.
Тако је Јонаш сумирао оно што томови разних поетика/естетика разглабају на стотинама страница никад је поJANUAR-FEBRUAR-MART 2021 43
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гађајући у епицентар. А управо тај хомо луденс је ,како ће
то патентирати Јохан Хуизинга, оно на чему почива све
написано, насликано, створено руком и душом/духом. Брзо смо прошли и остале собе, црвену, мрку, препуне урамњених слика, етно предмета, диплома и медаља. Ту је био
и сертификаст о победи Јонаша из Ковачице над чувеним
Салвадом Далијем, 1978. у Италији, на међународној изложби најпознатијих мастора цртежа. Резултат је био пет
према четири у корист Мартина. Изабрано је пет Јонашових цртежа да се отисне у злату, итд.
А почетак је био драматичан, сиротињски, судбински.
Још као дечак Јонаш је цртао/сликао на папирима од штаницли, разних џакова, крадуцкајући боје од оца ћурчије
који је јарким тоновима бојио неизбежне кожухе, опаклије, прслуке. Једно од шесторо деце показивало је изразити
таленат али отац није хтео ни да чује за сликање, наставак
школовања. До четвртог разреда основне школе, даље ни
макац. А онда се настава одвијала испод великог трпезаријског стола, испод кога је Јонаш упијао све што су старији, гости, рођаци и намерници говорили. Занимале су га
све теме и био је сунђер, упијач. Запажао је и њихове отечене ноге, жуљевите шаке, смркнута лица. Ишао је и у
природу да слика у атарима све док га мештани нису открили и отерали. Претили су му: – Види ти жабу, ленштину, уместо да помаже оцу он се овде измотава. Бојећи се
да не избије на лош глас, а то је значило и опасност да се
никада не ожени, Јонаш се повлачи у собу, собичак, где
стигне. Сликање, цртање, размишљање о виђеном га није
напуштало.
Сликар који је прве радове изложио још 1951. године
преживео је свашта, па и напад ножем на слику, све док се
и друштвене околности нису окренуле наиви. Светски моменат за Мартина наступио је оног часа када је чувени режисер Александар Саша Петровић (Париз, 1929 – Париз,1994) у свој знаменити филм "Биће скоро пропаст света" (1968) увео/унео знаменита платна ковачичког велемајстора у којима је кукуруз већи од човека. "Сликала" их
је нико други него позната француска глумица Ани Жирардо (1931–2011). Купци Јонашових слика брзо су постале краљевске резиденције, амбасаде, познати музичари,
глумци, богати индустријалци, снобови свих врста. Јонашу то није сметало. Новац му је био потребан, а само понеке муштерије је памтио, међу њима је била и знаменита глумица Урсула Андерс (1936), вамп девојка тајног
агента Џемса Бонда. Око ње је се убрзо вртети најпознатији глумци: А. Делон, М. Брандо, још понеки, али Урсула је имала свог сликара, чак у Ковачици. Мало је рећи да
га је волела, сваке Нове године је наручивала нову слику,
постала његов мецена. Чим смо у дну "стражње" собе сели, Јонаш за свој приручни штафелај, ја на старински
цветни отоман, стигла је кафа и свеже лепиње. Госпођа
Зузана, Јонашова супруга и најбољи критичар, није ни пет
пара давала на урамљене фотографије Урсуле и Мартина
које су стајале на зиду наспрам места где се свакодневно
одвијао стваралачки чин. За њу је то било нешто по себи,
а ни Јонаш се није много узбуђивао. Можеш мислити грли ме Урсула...
Много више је тражио у делу које је увек било његово
тренутно ја, слика расположења, досегнута дубина. Емоционално испражњен никада није седао за штафелај.
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– Ако си празан, то се одмах види – одговарао је Јонаш
на непостављена питања, па и оно и кукурузу и тикви, као
два основна мушко/женска симбола његовог стваралаштва на преко 2000 радова. До тога је дошао постепено,
сликајући из потребе и ретког талента за посматрање и
доживљај равничарског подневља. Није имао никаква теоријска знања о сликарству, али је оно што су му рекли
Стојан Трумић и Иван Табаковић запамтио за цео живот.
– Није требало да идем ни на какву академију. То што
ми је Иван рекао боље сам упамтио него молитву. Молитву не знам, а ово знам, и због тога му остајем захвалан –
каже Јонаш.
А Табаковић га је подучио како се препарира платно,
прави блинд рам, увео у основе сликарске технологије.
Стојан га је, заједно са осталим "наивцима" одвратио од
копирања познатих слика говорећи какоје најважније бити свој. С друге стране, суседи/земљаци су на Јонашеве
слике гледали као да су са онога света. Мудри Јонаш се
није дао збунити. Учио је од земље којој је једино веровао
и којој се увек, на њиви, исповедао. Терао је своје, а кукуруз је толико обожавао да му је скоро дошао главе. Иако је
осамдесетих већ био довољно добростојећи словачки домаћин, Мартин је и сам хтео да помаже при истоварању
жутих/демонских клипова. Цела приколица се сручила на
његову десну руку и преломила је на три места. Ништа зато. Мартин је конструисао справу за "тракторско сликање", како га је звао. Помоћу штапа и канапа померао је
четкицу и руку, а глава је већ урадила своје.
Мартинова највећа жеља је била да подигне споменик
кукурузу на тргу испред своје куће. Није се остварила за
његовог изузетног и скромног хода под звездама. За њега
је сликати било једнако живети, па и онда када су га бројеви почели опасно нападати и бринути. Од њих је бежао
у речнике разних језика да их употреби на разним путовањима, у сусретима са светским колегама и опасним муштеријама. Других књига, испод маленог штафелаја, готово да није имао.
Или ја то нисам видео. А био сам присутан, октобра
1988.
Ковачица, 10. октобар,1988,
Нови Сад, 15. март 2021.
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Proza

Драгомир Дујмов
ОСТРВО
Најзад је успео! Седео је на пустом острву усред Тихог
океана и уживао у свом оствареном сну. "Сва срећа, овде
нема..." – међутим, није успео да заврши своју прву реченицу јер је у трену краћем од секунде престао да говори и
да мисли. Али ни ајкуле нису боље прошле, а да не заборавимо на бујну вегетацију, која је задоцнила да дубоко
уздахне у поподневном затишју.
Било је тачно петнаест часова и три минута. Секунде је
неко заборавио да прибележи мада је компјутер био презирно прецизан... Међутим, нема ни потребе да одједном
све сазна! Жути трамвај је прикочио, а он није успео да
искочи из њега, иако је његово радно место било много
ближе од станице где се трамвај, по свим могућим правилима, требало да се заустави. Није имао среће. Врата су и
овога пута остала затворена. Баш као и сваком приликом.
Сачекао је, дакле, да се трамвај комотно заустави на станици. Овде је без рамишљања сјурио у метро и грдно
опсовао. Заборавио је да нема потребе да силази у подземље: од прошлога петка ради на новом радном месту.
Уместо библиотеке радио је у туристичкој агенцији.
Приближавао се свом коначном циљу где ће изустити
своју прву – по свему судећи никада недовршену реченицу – без субјекта. Али никада није изистински волео граматику. Ни у основној школи, још мање у гимназији, а да
не говоримо о ужасу на факултету. Био је сањар као и сви
они који студирају књижевност. Највише је волео да сања.
Та мана му је проистекла од превелике дозе мака у колачима којима га је кљукала сада већ покојна баба, чије презиме никада није сазнао. Сањао је у обданишту, у школи,
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у гимназији и на факултету. Наставио је тако и на свом првом радном месту, на шалтеру за продају карата метроа.
Затим је сањарење наставио на каси луна-парка, на одсеку за мали возић, који је саобраћао од кућице седам патуљака, где је Снежана тек требало да стигне, па све до
огромног, заспалог xина који му је увек био узор у сваком
смислу.
Лако је подносио топлоту, спавао је непрекидно у
истом ритму дисања, а да се неким случајем ипак пробудио лако би могао да стигне било куда где је наумио: могло је то да буде макар и најпустије острво усред Тихог
океана. Рецимо источније, па онда, још мало на север од
Тахитија – ма, било где!
Пре је почео да гледа и да се сналази по картама света
него што је научио да беспрекорно чита и да пише. Имао
је урођени њух за плавим пространствима и за оним ситним бубуљицама на хартији, која су означавала острва. Растао је тако у правог географа мада је обожавао фудбал и
мрзео граматику. Ипак је студирао књижевност и диломирао са сасвим добрим резултатом, мада се често дешавало
да је заспао над неком мапом и тако закаснио на испит.
Нарочито му се то дешавало када је полагао... Али зар вас
то заиста толико занима? Ма, хајте молим вас, пардон!
Није то толико ни важно. Ако за вас, односно, за Вас и јесте – за мене уопште није.
Често је сањао, међутим, сањао је само један једини
сан. Било је то пусто острво, наравно, не мислим на недостатак вегетације, а око острва плаветнило (ни у ком случају било ког, већ једино могућег!) Тихог океана. Био је
вредан. Прочитао је сву лектиру о поменутом океану и о
његовом живом свету. Знао је све дубине, сва брда и долине испод пучине мора. Био је зналац свих риба, биљака,
немани и створова океана и тачно је умео наброји сва
острва и њихову историју, не изостављајући из вида ни етнографију народа тог примамљивог поднебља. Знао је све
националне заставе и химне везане за тај регион, а знао је
чак и да наведе 99,02% имена и број становништва свих
острва, која се налазе између Америке и Азије не заборављајући ни Нови Зеланд са Аустралијом.
Он није био од оних, који је само маштао. Не, он је и
сањао, али и планирао. Никада није имитирао свој одлазак са великом помпом, па да три недеље не излази из свога стана имитирајући боравак на другом крају света. То је
био неко сасвим други. Није волео Европу. Била му је и
сувише лицемерна и набрекла од силних национализама,
мржњи, уједињења и мимоилажења. Мрзео је да рано
устаје и да жури на посао. Ујутро у пола осам био је и сувише поспан за тако нешто. Цео овај град од два милиона
становника био му је изопачен и празан. А он је само хтео
тишину и мир. За њега је сан био последица сувишног
конзумирања мака, а узрок је био негде сасвим другде.
Слабо је зарађивао, међутим, апсурд не би био апсурд да
није живота. Тако је једног лепог дана – не брините, неће
наићи ни Ивица ни Марица, нити вук и Црвенкапа (!) –
пронашао је пластични коверат пун долара! Поспаност је
одједном нестала. Годинама, деценијама је учио и радио
штедећи сваку мању или већу своту за свој, коначни, обрачун са Европом. Престао је да сања јер је сан постао јава.
Није знао коме да се обрати. Мајка му је рекла да доларе
однесе у полицију, отац му је већ наговештавао затвор јер
су полицајци били глупи и сумњичави. Они су веровали
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само у пендрек и то само у свој пендрек и евентуално у
дреку надлежног са сендвичем под зубима. Брат му је саветовао да приложи цркви, а свештеник, будући да није
веровао, сугерисао му је да излечи највећу бољку: пусти и
узалудни сан.
Десетину суме је оставио иза иконе Светога Николаја.
Послушао је самога себе и купио авионску карту. Зар није био егоиста? Ко му је доставио доларе? Да се то неко
"са оне стране" није нашалио са њим? Или је то можда било искушење?
Ја не знам да Вам одговорим на сва та питања, јер га,
уистину, нисам баш сувише добро познавао већ само онако, овлаш, као што се људи данас у овом Велеграду и знају. Површно, у пролазу. Али једну тајну ипак морам да поделим са Вама, која има и те како дубоке везе са њим. То
свакако морам да Вам учиним. Верујте ми на часну реч, са
њим ни једном нисам ни пиво попио. Кажу да и није био
неки боемски тип. Сваку је пару штедео за неко своје давно замишљено путовање. Он је веровао да ће му се тоједном и догодити.
Када је одлазио на пут, на аеродром је човеку, који је седео и просио за своје насушно вино са два деци рума, пружио је скоро једну трећину оних пара које је случајно нашао испод моста где су веома ретки пешачи, јер се по Дунаву ретко хода. Ах да, опростићете ми! Заборавио сам да
Вам напоменем једну малу чињеницу да је наш јунак, господин Сањар, обожавао све што је у вези са водом, па тако и веслање. Девет година је веслао јер је веровао да ће
му једнога дана то умеће веома добро доћи. И није се преварио. Авионом је путовао двадесет и девет часова, узимајући у обзир и нека краћа чекања у Лондону, Сингапуру и у Сиднеју. Оданде је кренуо лађом, а затим малим
бродићем у једном правцу. Како је сазнао за то острво, где
се на крају ипак искрцао и рекао своју прву недовршену
реченицу, изгледа никада нећемо сазнати. Но, сада ни то
није толико важно. Стигао је на ненасељено острвце
усред Тихог окена у четрнаест и тридесет и седам и са највећим ужитком попио гутљај слане воде. Ћутао је и седео
немо, јер се највећа остварења стварају и дочекују тихо и
достојанствено. Европа је била удаљена за читав један
дан, а он је тада са великим уздахом задовољства рекао:
"Сва срећа, овде нема..."
Два дана касније када се сазнало шта се заиста десило,
на свим телевизијским екранима света појавила се реченица: "Европа је уништила још једно острво!" Неко је
притиснуо дугме и испробана је најновија ракета под именом "ЕВРОПА". Компјутери су тачно одредили удаљеност и са милиметарном прецизношћу погодили острвце
чије се име ускоро жвакало у свим ударним вестима. Верујем да сте и Ви чули за...

Збирке песама: "Сунце се небом бори" (1992), "Немир боја"
(1997), "Меридијани" (2000). Међународни фестивал поезије
"Смедеревска песничка јесен" 2014. године објавио је двојезичну српско-енглеску збирку Дујмовљевих песама под насловом
"Меридијани", која није истоветна са ранијим издањем под
истим насловом.
Романи: "Бели путеви" (2000), "Воз савести" (2005), "Раскршће" (2006), "Време месечарења" (2014), "Огледало од зеленог
јасписа" (2015), "Сабља у језику" (2016), "Јесејево стабло"
(2017), и "Под небом боје пурпура" (2018) .
Збирке приповедака: "Згужвано доба" (2001), "Превозник тајни" (2005), и "Будимске приче" (2007).
Књиге есеја: "Чувар пештанског кандила", (2005), "Будимпештом српски знамен" (2012); аутор је либрета прве српске рокопере "Пастир вукова – Свети Сава" (1994), текста за документарни филм "Прохујало са Веменом" (2013) и унутрашњег монолога Момчила Тапавице у документарцу "Шајком небу под облаке" (2017), које је снимала телевизијска екипа "Српског екрана",
емисије на српском језику Мађарске телевизије.
Објавио је научно-популарне књиге "Заборављени српски листови у Будимпешти" (2007), "Сантовачки летопис са допуном"
(2010), коаутор је издања "Храм Светог Великомученика Георгија у Будимпешти" (2011) и "Барањски гласник" (2018).
Са мађарског на српски језик превео и адаптирао драму Фридриха Диренмата "Краљ Јован" (1995), народни игроказ Игнаца
Нађа "Избори" (1997) и драму Шандора Хуњадија "Процветале
су већ трешње" (1998).
Добитник је плакете Задужбине Јакова Игњатовића (2003), и
награде "Растко Петровић" Матице исељеника Србије за роман
"Воз савести" (2006).
Члан је Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине. Сарадник је "Српских недељних новина" и Српског позоришта у Будимпешти. Живи у Будимпетшти и ради као
професор у Српској школи и Гимназији "Никола Тесла".

*
Драгомир Дујмов je песник, прозни писац, есејиста, преводилац и публициста који живи и ствара у Будимпешти. Рођен је
1963. године, у Сентешу (Мађарска). Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду на групи Југословенске књижевности и српски језик (1989). Од исте године ради као професор у Српској гимназији "Никола Тесла" у Будимпешти.
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Бојан Кириџић

Proza

Нада Душанић
ТРИЈУМФАЛНА КАПИЈА

GREDA

Такво је време, свако чини оно што може. Она волонтира за Црвени крст, но њен сусед из бројa 4 преко пута, Јан
Зеленка-Хајски каже да то није довољно. Треба отерати
Немце, а што пре то ураде, већа је шанса да ће се Милослав вратити кући жив и здрав. Њен задатак је једноставан: треба да прими у стан двојицу младића и да се брине
о њима неко време. Обичне ствари: да имају шта да једу и
да им одећа буде чиста и испеглана.
Стан је довољно велик, а мужу је казала да је штета да
соба зврји празна кад могу помоћи људима и притом зарадити неку пару. Зденек и Ото су пристојни момци који поштују старије, Хајског зову стриц, а њу тета Моравец.
Преко дана су у својој соби или у граду, а за ручком ћуте
и гледају у своје тањире, ако проговоре то је само да би
похвалили њено кување, тако да Алојз нема никаквих
примедби. Зденек нарочито воли њене мафине, а она га
испод ока гледа док једе и замишља како у Лондону нека
друга жена прави мафине за њеног Милослава.
И не смета им музицирање. Алојз се увек жали кад Ата
вежба виолину, не разуме колико је њихов син талентован
и каква каријера је пред њим.
Хајски је само њој рекао због чега су Ото и Зденек дошли. Након више месеци истраживања и припремања дан
акције се приближио. Договор је да се након тога више не
враћају код ње, него да се раздвоје и оду у друге сигурне
куће. Одлазе 24. маја.
*

ПРЕПЛАШЕНО СРЦЕ
Госпођа Моравец тешко подноси ово време окупације,
несташице, војску и полицију на улицама свога града.
Хапшење Јевреја, упадање у станове и сву ту несносну
буку која је потпуно пореметила нормалан ток живота.
Кад јој се учини да не може више да издржи, оде у Реслову улицу, у цркву Светих Ћирила и Методија да се помоли да све то прође и да се врати онај стари живот од пре
рата. Само поглед на топле боје иконостаса је загреје, док
глас оца Патрика увек донесе мир.
А млад је, прича се да је тек прешао тридесету, а већ
докторирао теологију. Док је у цркви, он је отац Патрик,
но кад изађе из цркве онда у мислима изговори цело име,
доктор Владимир Патрик, са лицем тако спокојним и лепим као да иза њега никад није изникла нечиста мисао.
Када му је први пут говорила о својим страховима, он
је почео да прича о спасу душе и небеском животу праведника.
– Оче, ја се бојим сада... Нема места на земљи где човек може да се склони...
– Нема на земљи, али има под земљом.
Није му видела усне испод бркова, но у очима је заискрио смех. Показао је према поду цркве.
– Испод бетонске плоче је пространа крипта стара вековима. Има лучне таванице, све је од камена и бетона.
Нема тих метака и тих бомби које их могу пробити. Ако
обећате да ћете се смирити, одвешћу вас доле и све вам
показати.
Наравно, смирила се. И одмах, чим је стигла кући, све
испричала свом млађем сину, Владиславу – Ати. Старији,
Милослав успео је да са војском избегне из Чешке и сада
је пилот РАФ-а, њега не може да заштити, али Ату може.

Три дана касније почиње хаос. Дању хапшења по улицама, рације и убиства кад неко покуша да побегне. Ноћу
углачане црне површине хауба аутомобила промичу испод
прозора, од горе изгледају као џиновски тврдокрилци, неко улази у кола, неко излази, војска, полиција. Упадање у
станове, претрес. Вика, несносна вика. Да ли ти људи
умеју цивилизовано разговарати?
Код њих нису били, но она ипак страхује. Кад не може
да спава, искраде се из кревета, стане поред прозора и посматра иза завесе. Соба је на углу и има заобљен четворокрилни прозор тако да гледа на две улице. Њен поглед по
навици иде преко пута Бискупцове, према стану Хајског.
Тамо је мрак. Завесе се не померају.
Сви излази ис Прага су затворени. Немци знају да су
падобранци у граду. Знају и да је дошло више официра са
различитим задацима, јер су пресрели неке поруке. Но сада траже пре свега њих двојицу.
Она ноћима не спава. Ослушкује, припрема се. На шта?
Како се човек може припремити на тако нешто? Ако упадну и прослоне пиштољ уз Атино лице, шта ће онда?
Кад је Алојз побеснео што она ноћима корача по соби
и буди га, морала је нешто предузети. Хајски јој је рекао
да тражи помоћ од Алфреда Бартоша, па је отишла у Пардубице, у Пернерову улицу, код Хане и Вацлава Крупкова.
Бартош је проценио да Хана зна много мање информација од Марије Моравцове и тражио да њој уступи своју пилулу са цијанкалијем. Марија сакрива пилулу у брош облика паука са отвором на месту трбуха. Те ноћи напокон
успева да заспи.
Хајски каже да све мора унапред смислити и држати се
тога, јер Немци не дају времена за размишљање. Заједно
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су све још једном претресли. Ата не зна где су скривени
Зденек и Ото, отишли су из њиховог стана 24. маја, а атентат је извршен три дана касније. Он чак и не зна да је то
био њихов задатак. Само повремено преноси поруке за
Хајског јер је млад и не изгледа сумњив, али никад не поставља питања. Није то његов свет.
А Алојз, он тек нема појма ни о чему. Кад заврши обавезе на железници, дође кући на ручак а потом се затвори
у своју собу и одмара. Мисли да су Зденек и Ото само два
момка који су дошли у Праг да нађу посао. Није му чак ни
сумњиво што су сувише добро обучени за неког ко нема
приходе...
Она сама није видела тако крупне новчанице још од пре
рата. Када су јој дали новац за храну, није смела да их покаже у бакалници. Дала је Хајском да их преко своје везе
пошаље у банку да се уситне.
Она је једина која зна, и која би могла представљати ризик уколико ствари пођу по злу. Кад год то помисли, десна
рука крене према кецељи да провери је ли паук у џепу. Сићушна нада стидљиво помаља главу: прошло је двадесет
дана, можда су они одавно отишли из Прага. Истина, говори се да нема излаза јер су Немци стегли обруч тако да
нико не може изаћи из града, али Хајски и отац Петрек су
можда пронашли начин. Они мисле на све, она само помаже. Прави мафине и пегла кошуље.

барем толико учини за њу. Чех је и само ради свој посао,
нема другог избора, јер је и сам уплашен.
Лева нога напред, десна за њом, поново лева, још делић
секунде, пружа руку ка вратима и улази у купатило са лицем згрченим од страха.
У наредних неколико секунди, од окретања кључа у
брави прелази три корака да приђе прозору, даље од врата. Грч попушта, страх се губи, лице постаје прибрано.
Рука се спушта у џеп кецеље и док прсти стежу жичане
ноге паука, из ока блесну нешто налик на тријумфалан
осмех. Ипак ће им измаћи. Неће је добити, мучити и сазнати од ње где су падобранци. Другом руком отвара трбушни део паука, вади скривену пилулу цијанкалија, ставља је у уста и снажно гризе.
Када је криминалистички инспектор Оскар Флечер провалио врата, госпођа Моравец више није била тамо. На
плочицама је лежало њено тело, непомично и неупотребљиво.
Мада не сасвим. Гестаповски ум је нашао начин да га
употреби. Приликом ислеђивања Ати су показали одсечену мајчину главу у стакленој посуди са алкохолом.
Напред наведено не мења чињеницу да је госпођа Моравец прошла кроз капију која води из овог света са осмехом не мање тријумфалним од осмеха Бориса Давидовича
Новског док гледа кључалу текућу масу која ће му омогућити коначан бег.

*
Скривене окриљем ноћи, у четири сата након поноћи
сенке су тихе. Нема шкрипе кочница ни лупања вратима.
Шуњави кораци опкољавају цео кварт. На освит зоре, упадају у стан Моравцових. Више људи, не зна колико, разјурују се по собама. Одмах почињу да вичу. Њих троје постројавају према зиду. Забрањују им да гледају једно у
друго, само у зид.
Ипак осећа на себи испитивачки Алојзов поглед и одговара погледом пуним кривње, према њему, не прему делу
које је учинила.
Ата не може да заустави дрхтање раменâ, врата, главе,
они нису никакви борци него обични људи ужаснути количином демонстриране силе која се напрасно створила у
њиховом мирном дому. Срце лудачки удара, хоће напоље,
из тела, из собе испуњене вибрирајућим ужасом као да је
само у њој земљотрес, из куће која је постала крлетка што
се њише на крају дебелог ланца.
Груба рука дивљачки је повлачи за раме док се избечене очи уносе у лице.
– Говори: где су?!
– Ко?
– Падобранци, официри, атентатори! Говори, где су?!
– Погрешили сте, ја не знам ништа о томе.
Ударац у лице је толико јак да је обара на земљу. Нос
крвари, усна гори. Полако се усправља и инстинктивно
стаје тако да јој је десна нога повучена уназад, да сачува
равнотежу кад је поново ударе. Нови ударац издржава на
ногама, само се затетурала. Но између раширених ногу
креће шиштави млаз који не може да задржи.
Немачки официр прави гадљив израз лица и одлази да
види јесу људи у собама нашли неки траг. Она се окреће
преводиоцу и бојажљиво пита може ли до купатила, макар
на трен. Он клима главом задовољан што је у прилици да
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(Одломак из рукописа ЗАГРИЗИ ЈАБУКУ или
"Гробница за Бориса Давидовича" на женски начин)
*
Нада Душанић (1961, Сомбор) писац прича, романа и есеја,
објавила је збирке приповедака: Приче у боји (2003), Боје тамних светлости (2005) и Инфлуенца – приче о додирима (2014);
романе: Кућа са друге стране (2007), Спој срећно пронађен
(2010), Цена страха (2017) и Раскид (2019); есеје: Кућа пуна
слика (2008) и Додири Вирџиније Вулф (2014). Награде: "Улазница", "Шумадијске метафоре", "Стеван Сремац" и "Изван коридора – Вранац". Збирка Инфлуенца била је у ужем избору за Андрићеву награду, роман Цена страха био у избору за награду
"Исидора Секулић" и награду Друштва књижевника Војводине.
Роман Раскид такође био у ужем избору за награду Друштва
књижевника Војводине.

Петар Ћурчић
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Богдан Максимовић
ОДЛАЗАК
"Куда носиш овај терет", – питам мислима свог сина,
снажног и плећатог, који је тело, некад дивотно, а чију
снагу више не осећам, пребацио преко својих рамена.
Он ћути, али му мисли распознајем и у њима сећање на
његово детињство из кога излази слика мене, младог и
жилавог, како њега, дечака од три-четири године, носим
на својим раменима, док он чврсто обавија ручице око моје главе. Та глава, сада остарела, са лицем на коме је свака бора само траг у одвратној љуштури смрти, ландара и
равномерно га удара у груди, као да прати тај ритам крви
који бије испод његових ребара.
Он хода мало погурено, али чврстим кораком и само
десном руком придржава тело које носи док у левој носи
наоштрен ашов. То ја, наравно, не видим и не осећам, али
пратим му мисли и кроз њих му читам покрете.
"Сахранићу те у равници, у пољу. Не волим гробља. Тамо је неизрецива тескоба. Био би окружен душама, можда
немирним и неисповедним, досадним и напорним, душама које не припадају твом свету. Нећу те ставити у сандук!
Не бих поднео то закивање поклопца и гушење тебе, макар знао да ти је душа већ одлепршала и да, са одређене
пристојне висине, на неки свој начин, све ово пратиш.
Јесен је позна, оче. Бирао си годишње доба када ћеш
отићи. Као лист си жут опао са гране. Њиве су пооране и
посејане озимицом пшеницом.
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Положићу те у земљу која мирише на сетву. Нећу ти ни
гроб обележити да ти камен не притиска груди. Ово тело
које беше твоје сигурно ће се, у земљи, из које сви постасмо, полако распасти на безброј састојака, али сваки од
тих делића некадашњег тебе зрачиће светлост, која ће до
звезда досезати и коју ће хватати девојчице мислећи да
хватају свице.
Душа ће ти се прегањати са птицама певачицама. Седеће и летеће на њиховим крилима, улазити у њихова срца,
утискивати тамо речи, које ће птице претварати у песму.
Ноћу ће из оближњег шумарка долазити виле. Призваће их твоја снага која ће се пропињати кроз земљу и ваздух из овог само наоко беживотног тела. Ту ће виле скинути своје лаке беле велове и потпуно обнажене, баш онако како си ти волео, играће лаким кораком своје заносне
игре на твом гробу.
Издржаћеш ти зиму, оче. Одувек си волео кад се ињем
оките гранчице, док црвендаћи по грмљу кљуцкају смрзнуте црвене и плаве бобице. А потом, бистре воде топљеног снега спаваће на твојим грудима.
Читава ова земља у коју те полажем и читаво небо – све
је то сада твоје.
У пролеће, из тебе ће нићи жито, таласаће те и миловати ветар, умивати киша.
Једном, кад отопли и жито већ закласа, наићи ће младић, имаће твоје очи и водиће за руку девојку беле пути и
тамне косе. Баш на том месту где си се изникао у жито,
направиће лежај. И водиће љубав, нежно и страсно, и сви
мириси љубави разлећи ће се по пољу. И бићеш срећан
због тог младића и те девојке и сјединићеш се њима у њиховом љубавном заносу. Јер и ти си за љубав живео. Зар
ниси увек говорио, оче, да љубав и смрт исто су, јер човек,
ако искрено воли, он умире по неколико пута дневно, од
среће, од страсти, од патње или туге свеједно? Љубав је
само преображај смрти или је обратно. Па, ево, и ја, нисам
те никад толико волео, оче, као сад кад си смрт сама.", приповеда ми мислима син мој, кршан и плећат, док се полако ослобађа терета са леђа и рамена и спушта га нежно,
као дете, на узорану њиву.
"Не плачи, сине!" – стигох још да му мислима поручим
пре него што први ашов растресите земље паде преко
склопљених очију једног тела и затрпа полуотворена уста.
*
Богдан Максимовић је прозни писац и новинар. Рођен у Београду 1946. године, где је, по завршетку гимназије, завршио и
студије на Филолошком факултету, Одсек југословенске и светске књижевности. Још за време студија бави се новинарством
сарађујући у листу "Студент" и у "Радио и ТВ ревији", а од 1970.
до 1991. године радио је као професионални новинар у Радио
Београду. Био је аутор и водитељ веома запажених емисија из
области културе "Панорама културе", "Тренутак стваралаштва",
"Отворени студио културе", "Програм у боји" итд. Тих година
истовремено је објављивао прозу у "Књижевним новинама",
"Књижевној речи", "Видицима", "Студенту", "Венцу" и др. Од
1991. године живи и ради у Келну, а 2007. враћа се у Србију и
настањује се у Сремским Карловцима.
Објављена дела: Сенке и смрти (књига прича, 2010), Портрет ветра (роман, 2012), Искушеник (роман, 2020).
Члан је Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника Србије.
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Оана Урсулеску Хергенретер /
Oana Urseulesku Hergenröther
meeting point
Једна усамљена фигура напредовала је спорим корацима друмом. Асфалт се топио под јулским сунцем, а, да га
је неко којим случајем гледао издалека, композиција његових леђа, великог ранца, фатаморгане ужареног асфалта
који трепери и скоро нестварне тишине летњег поднева,
деловали би као увод у просечан кантри спот на MTV-ју
деведесетих. Само је у овом асфалту била по која рупа више него негде на америчком Западу где су такве спотове
снимали.
Откако се аутобус покварио на излазу из Томашевца,
као да је добио неку чудну, нову снагу. Његов дуго планирани одмор није баш ишао како треба; до сада се већ четири пута изгубио; сваки пут када је чекао неки аутобус
или воз, тај би стизао са закашњењем, а онај воз из Вршца
није стигао уопште; онда су му украли новчаник, а онда је
још и добио пролив од врућег бурека с месом. Кад је аутобус стао пред мостом преко Тамиша а девојка поред њега
објаснила му да повремено (често, заправо), неко одлучи
да тај мост, стар колико и тополе што су расле испод њега на обали реке, данас баш и није за прелажење, да се не
би, дабоме, распао, мислио је да ће почети да вришти. Возач је, међутим, након кратког премишљања, отворио прозор, фркнуо полупопушену цигару, опсовао на српском
(псовке је већ разазнавао, провео је недељу дана по Београду и Новом Саду, па куд и не би), те убацио у прву и
протерао бус преко шкргутавог моста. Опрезно, додуше,
исто у првој, јербо од рупа и дасака које фале ‘оће гума да
пукне.
Он, међутим, није хтео да одустане од своје замисли.
Није да су му родитељи били превише одушевљени, али
ионако му нису могли ништа. Седамнаест година, свој је
човек. Бар преко лета.
50 JANUAR-FEBRUAR-MART 2021

Када је коначно ушао у село из којег су његови баба и
деда кренули у свет пре више од педесет пет година, није
му се учинило нимало посебним. Исти пут пун оних рупа
као и до сад, исти крављи измет по калдрмама на бочним
сокацима, измет по трави, измет на тротоару, дрвећу, кућама, свуда свуда свуда.
Већ је увелико био дехидрирао, а било је равно два сата по подне, и никога у овом проклетом месту. Већ је полако падао у очајање, када угледа старицу на малој дрвеној клупи испред једне од полусрушених кућа. Седела је
под орахом и чувала гуске, које су се, троме, шеткале лево-десно и катапултирале свој проклети зелени измет где
су стизале. Једини покрет у овом месту потпуне тишине и
мира, биле су гуске и њихова нужда.
– Извините... Воде...
– Хаа?
– Извините... Воде...
Старица је рекла још нешто, али је његов српски био
сувише танак да би је разумео.
Поновио је, наглашавајући 'т' и 'д', што је чинило да ове
напамет научене речи звуче још накарадније:
– Извините... Воде...
Онда се сетио пластичне флаше куповне воде, извадио
је из ранца и показао је старици. Схватила је, најзад, и
пружила му лимену шољу коју је до тада држала испод
клупе. Испио је воду чудног укуса и рекао 'thank you', смешкајући јој се.
– A cui eşci tu, copilie?
– Sorry?
Старица га је нешто питала, схватио је то по интонацији.
– Ce capţ? Pră cinie capţ?
И даље није разумео.
Јеби га–fak it (како је одувек говорила његова мајка у
свом слатком, плеонастичном, имигрантском маниру), требало је мало пажљивије да слуша нану и деду када су покушавали да га науче српски. Сада се сећао још само оних
речи које су га звуком, мирисом и укусом још подсећале
на детињство проведено са њима у предграђу Сиднеја:
сир, хлеб, воде, какано, млеко, готов сам. Није послушао
ни када су га упозорили да ин тхе олд цоунтрy не иде све
баш као код куће, почевши од возова, и да би требало да
крене припремљен. И да не би требало да крене уопште.
Нек иде у Костарику, или Индију, или на Алпе. К’о сваки
нормалан Аустралијанац његових година. А не у Банат.
– A cui eşci?
Сигурно ме пита шта тражим овде.
– Ја сам туриста.
– Ha? Ce-ţ trăbă?
– Туриста... Tourist... I'm a tourist... Michael Milik.
Старица му се смешкала и климала главом, из неког
разлога.
Јеби га–fak it, помислио је, never mind.
– Thanks anyway... Bye bye now...
– Sănătace, sănătace, copile, să fi sănătos!
Шта му је рекла, младић неће никада сазнати. Гледала
је за њим, дуго, дуго, а он се пар пута осврнуо, размишљајући треба ли још једном да покуша да се споразуме с
њом. Није.
Да јесте, можда би сазнао да је то била баба Ана, некада веома лепа девојка. Девојка која је пустила његовог де-
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ду (деда Михајла, по ком је добио име) да је пољуби, само једном, давно, када су били млади, наслоњени о дрво
шљиве испред куће њене тетке. Њу његов деда никада не
би могао оженити. Он Србин, сиромашан, она Румунка, из
богате породице, којој је породица већ доделила и младожењу и број ланаца земље за мираз и коју земљу тачно добија (ону лошију, према Тамишу, јер ће браћа остати у кући и зато добити најбољу земљу, да остане у породици).
Михајло, Србин у селу Румуна, који је као млад тај језик
говорио као свој, а онда га, случајно или намерно, заборавио, и на његово место пустио нови, аустралијански. Као
да је у глави и на језику имао само два слободна места, па
их је уступио матерњем, и оном усвојеном, енглеском.
Ана, Румунка, која није знала шта се са њим догодило након што се оженио и отишао.
Исто тако, младић неће сазнати да оно што је она питала није могао разумети све да је и учио српски. Јер је српски ионако био језик који ни он ни она нису знали ваљано. Она, јер је цео век провела у Уздину, малом румунском
селу у Банату, и знала српски тек толико да испрати вести
о Маршаловој смрти и сахрани, да се споразуме са Словацима на пијаци средом, или са женом свог унука из Београда. А он, јер је свој млади живот провео у Сиднеју, у
Аустралији, где је постојао само један језик, који су сви
говорили: или као његова мама, без акцента али са небулозним конструкцијама попут јеби га–fak it, или као његов деда, с тврдим словенским акцентом и неспособношћу да користи енглеске чланове.
Баба Ана је још дуго гледала за њим, све док није замакао за ћошак и скренуо десно, ка центру. Кад јој је једна
гуска истрчала на пут пар минута касније, већ је била заборавила на кога ју је тај младић био подсети.
*
Оана Урсулеску Хергенретер (Hergenröther, 1987) ради као
постдокторанд на Универзитету у Грацу, на пројекту из области
мањинских књижевности и плурилингвизма у Југоисточној
Европи. Поред тога, у фокусу њеног истраживања су и области
студија доба и старења, као и американистике. Докторирала је на
Филозофском факултету у Новом Саду са темом из стваралаштва Пола Остера и интермедијалних аспеката његових књига и
филмова. Приређивач је неколико збирки есеја из области америчке књижевности и културе. Осим научним радом, бави се
књижевним превођењем са и на енглески и румунски. Објавила
је монографију "Лица приче: Интермедијално приповедање Пола Остера" (Mediterran Publishing, 2019).

Петар Ћурчић, уље на платну
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Тибор Варади / Várady Tibor
ЈЕДАН СЛУЧАЈ СА КРМАЧАМА
ФАШИСТИЧКОГ ПОРЕКЛА
(Одломак из књиге документарне прозе
коју ће објавити Академска књига 2021. године)
Окружни суд у Бечкереку је 1. фебруара 1947. године
донео пресуду у којој је дужну пажњу посветио једној
тачки оптужнице која терети Бранка Ђурића, ранијег
управника народне млекаре у Мокрину, да је
"прикрио од народних власти две крмаче и седам прасица фашистичког порекла и да је приликом логорисањанемаца фашиста, на недозвољен начин дошао до две
мушке кошуље, 4 гаћа, једне сребрне тацне".
Кад се Бранко Ђурић нашао пред судом, имао је 36 година. За време рата бавио се трговином, у почетку је имао
продавницу деликатеса, а потом је трговао кременима за
упаљаче. Успут је помагао народно-ослободилачки покрет. То је сам устврдио у једном свом допису, али је то вероватно и било тачно, и припомогло му је да у марту 1945.
године буде именован за управника реонске млекаре у Јаша Томићу. Суштина већине тачака оптужнице била је у
томе да је Бранко Ђурић настојао да помогне једној логорашици. Звала се Катарина Векл, и била је, дакако, Немица. У позадини се назиру и пословни односи, могли бисмо
рећи: логорско предузетништво. Команда логора би упутила, наиме, логораше и логорашице на рад изван логора,
и за то је подносила и рачуне. Овде је урачунат и рад Катарине Векл.
У оспоравању наведене тачке оптужнице припомогла је
потврда Управе народних пољопривредних добара из Шупљаје, испостављена 28. маја 1946. године, у којој стоји,
веома пажљиво формулисано, да је Бранко у Шупљаји располагао са "два комада дебелих свиња пола непознатог"
које је предао Управи добара. Потврђено је и то да је пре
селидбе у Јаша Томић, поред ове две свиње "пола непознатог", Бранко Ђурић имао и друге свиње, у истом обору.
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Читајући ову потврду, застајем код распореда речи "пола непознатог". Као да назирем и неки поетски полет. Било би прозаичније (и више у складу с језиком оваквих потврди), ако би писало да су свиње биле "непознатог пола".
Али можда је тога дана, референт сточарства, потписник
ове потврде, на путу од куће до канцеларије, удисао мирис
цвећа (потврда је написана 28. маја), и успут срео и једну
девојку, и био је већ спреман да јој каже да личи на пролећноцвеће, но ипак се уздржао, али је онај пригушивани
полет носио је у себи и кад је сео за писаћи сто. Можда.
Потврда је ипак у пуној мери званична, снабдевена и
печатом, и на крају стоји и скраћеница званичног поздрава: С.Ф.-С.Н. (Смрт фашизму – слобода народу!)
Ако су, дакле, те свиње запажене у Јаши Томићу, онда
су их лоше прегледали, јер нису биле фашистичког, него
шупљајачког порекла.
У случају свиња фашистичког порекла, Бранко је био
ослобођен оптужби. У осам кратких редова је објашњено
да Бранко није починио дело прикривања од народне власти две крмаче фашистичког порекла, па ни седам прасица фашистичког порекла. Утврђено је такође "да приликом логорисања Немаца фашиста" није на недозвољен начин дошао до две мушке кошуље, четворо гаћа и једне
сребрне тацне.
Међутим, суд је уважио као доказ неке друге оптужбе.
Бранко Ђурић није ни порицао баш све. Није негирао да
је узео к себи и да је потом оставио, на чување, код своје
веренице Гизеле Тот, предмете који су припадали логорашицама немачке националности, Катарини Векл и Ирени
Пуц – поред осталог два ћебета, столњаке, женски капут и
"неутврђену количину штофова", као и један зимски капут, те један "комплетан кревет са пресвлаком". Овим је
прекршио члан 5 Закона о заштити опште народне имовине и имовине под управом државе из 1946. године по којем је свако лице дужно да пријави надлежним органима
сву ону имовину која као непријатељска имовина подлеже
конфискацији. Сва немачка имовина сматрала се непријатељском имовином, и према овом тумачењу Бранко и Гизела нису чували, него прикривали Катаринину и Иренину имовину.
Следећа оптужба задирала је већ и у приватне животе.
Катарина је била у логору у Книћанину, одатле су многи
логораши били одвођени на дневни рад, на разна места.
Тако је доспела у млекару чији је управник био Бранко
Ђурић, и овде је уживала привилегије наносећи штету народној имовини. Бранко је дозволио, наиме, да се Катарина храни у кухињи млекаре, уместо да свој дневни оброк
узима из логорског казана који је био доступан сваком логорашу. Кухиња книћанинске млекаре вероватно није имала Michelinevu звезду, али је сигурно била поприлично изнад логорског нивоа. Пред судом се одмах поставило питање (а и ја сам се питао), зашто је Бранко био тако љубазан према Катарини. Тужилац – а и судија – били су уверени да је Бранко "ступио у полне односе" са Катарином.
Бранко је то порицао. Нађен је, међутим, један доказ. У
фебруару 1946. Наталија Ђоковић је пред иследницима
тајне полиције (ОЗНА, касније УДБА), рекла да је видела
Катарину како обнажена лежи на Бранковом дивану у
млекари. У то време многе грађанске куће и станови били
су претварани у пословни простор. Присутни комади намештаја су указивали на раније временске периоде и на
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разне циљеве. Тако су у канцеларијама заостали и породични дивани. У сваком случају, то што је Катарина виђена на дивану, обнажена, указује на приснију везу, али ту је
и оптужба, да је Бранко дозволио да се Катарина одмара
не на поду, него на дивану. (А логораши су истина имали
право на кратак одмор – али на поду.) Дакле, можда је уистину реч била само о предусретљивости а не о полном
односу.
Полне односе (или претпостављене полне односе), суд
није третирао као дело насиља над женама већ као "повреду службене дужности" и због тога је Бранко осуђен на
два месеца затвора. Строжа казна му је одмерена због тога што је дозволио да се Катарина храни у кухињи млекаре. За то му је следила шестомесечна казна затвора.
На најтежу казну – две године затвора – осуђен је због
тога што је (наводно) помогао Катарини Векл и Наталији
Ђоковић да илегалним преласком границе отпутују у Румунију. Према речима тужиоца радило се о заједничкој
конспиративној акцији. Иначе, ни са Наталијом није било
све у реду. Како читам у пресуди, она је раније у Црној Гори ухваћена у "протународном раду" и после тога је побегла у Банат. Више пута сам прегледао списе, али нисам нашао никакво прецизирање Наталијине противнародне делатности. На првој страни текста пресуде налазим, додуше, једну другу формулацију с којом се не каже да је Наталија учествовала у некој противнародној делатности,
него се наводи да је она "народни непријатељ". Али ни с
тим сазнањима нисам далеко догурао. Што год да је радила, у Банат је стигла 1945. године, где је имала родбину. У
то време нова држава се тек организовала, није било тешко избећи пажњу власти. Осим тога, данас је, додуше,
ово презиме већ широм света познато, али 1945. године ни
у Јаша Томићу презиме "Ђоковић" није побуђивало пажњу. Бранко је порицао да је знао за Наталијину противнародну делатност, међутим, према пресуди – јесте знао.
Али ни то није објашњено. Није било спорно ни то да су
Катарина и Наталија заједно покушале да пребегну у Румунију. Не знам шта су, и колико су знали тада (у фебруару 1946. године) о приликама у Румунији. Могуће је и то
да су у Румунију бежале зато што су хтеле некуд да побегну. А унутар хоризонта у Јаша Томићу другог иностранства није било.
Бекство није било успешно. Наталија је ухапшена још
на српској страни границе, Катарина је успела да побегне
и ухапшена је у Румунији.
У пресуди је истакнута једна Бранкова сентенца коју је
чуо један неидентификовани сведок и која указује на то да
је сарађивао с Катарином и са Наталијом. Према једној реченици из образложења пресуде, "Бранко је једном приликом чак рекао ´ми смо сви наши´". Није баш јасно какве то
везе има са конспиративним припремама илегалног преласка границе. Занимљиво је и то да је овај слоган заправо сасвим у складу са титовском паролом о братству и јединству. То да имамо братство-јединство (или би требало
да га имамо), већ је и на почетку суђења било исписано
свуда по зидовима. И приликом расподеле позиција у разним надлештвима и представничким телима, водило се
рачуна да на функције дође више кандидата из редова народности. Али некако се изгубило из вида да локални
Немци (који су на почетку Другог светског рата чинили
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око 20 посто становништва у Банату) такође припадају нама. Дешава се да се понекад запрепастимо након што се
испостави да се једно начело односи и на оне, на које нисмо помишљали кад смо та начела формулисали. Није
био, додуше, мали број оних банатских Немаца који су се
придружили нацистичком окупатору. По злу чувена дивизија Принц Еуген била је јединица банатских Немаца.
Али у послератним годинама (не први, нити последњи
пут), многи су гордо склопљених очију зурили небу под
облаке, и пред својим духовним очима видели заставе и
слике сећања на заставе, а не уистину то што је било непосредно поред нас. На пример то, да нису сви банатски
Немци исти, као што нису ни сви Срби исти, ни сви Мађари, ни Јевреји, ни сви Црногорци исти.
Могуће је и то да се неко, етничких предрасуда лишено, виђење стварности лакше уобличава у млекари, него у
идеолошким мензама. У млекари, видевши изблиза ситуацију у којој су се нашле једна Немица (Катарина), и једна Црногорка (Наталија), управник млекаре Бранко (Србин), и млекари такође блиска Гизела (Мађарица), одлучили су да им помогну.
Вратио бих се сад Бранка, и записујем да је имао 35 година кад је постао управник. Мора да је био поносан, и
вероватно се тако и понашао, кретао међу људима. Могуће је претпоставити да се свима обраћао са "друже" или са
"другарице", можда чак и логорашици Катарини. На састанцима је говорио о реформама и хвалио петогодишњи
план који се тада увелико припремао. Вероватно је осетио
и то, да поштовање које му се указује уистину није више
од једног љубазног поздрава, у ходу, на улици. Његове амбиције су биле веће. Да ту и тамо преуреди и историју –
колико му то, наравно, средства с којима је располагао,
омогућавају. Можда је жене ценио више него општа људска права. Можда је хтео и да се прави важан, али без дискриминације – правио се важан и пред логорашима. Да ли
је спавао са Катарином, из сачуваних списа се не може видети. Нека одлуче читаоци. Могу да бирају. С друге стране, било би тешко демантовати да је хтео да помогне, да је
и ризиковао, и вероватно није доносио од порекла независне одлуке само у случајевима крмача и прасица. У Катарини није видео само "једну Немицу". Не заборављамо ни
то, да је Бранко скривао и делове имовине Ирене Пуц (уз
Гизелину помоћ). Ирена је као Немица била заточена у логору у Сечњу, није радила у млекари, и ни тужилац није
поменуо да је Бранко био близак и са њом. Само јој је помагао. Рекао бих да Бранко није био лош човек.
Суд је, међутим, дошао до другачијих закључака. Осуђен је на три године затвора. У тексту пресуде наилазимо
и на неку врсту резимеа по којем је Бранко био покварењак и да је починио ове неподопштине:
"нанео штету народном млекарству у времену његовог
организовања, да је живео неморалним животом са више жена, да је починио више кривичних дела, и на тај
начин јасно показао своју поквареност. Његова дела
баш у времену обнове и изградње представљају нарочиту друштвену опасност, па је потребно било њега на
дуже времеизоловати. Он је знао да Ђоковић Наталија
не може да добије карактеристику и не може да се врати у Црну Гору, па ипак је учинио све да како она тако
и Векл Катарина пређу преко границе, баш у време ка-
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да спољни непријатељи од лица која беже из наше земље прикупљају лажне податке да би нашу земљу нападали."

Застао бих код злослутних (или злогуких) упозорења
типа "Баш у време обнове и изградње" и "баш тада". Није
свеједно у какав ћемо рам ставити једну слику. Јер, друго
је кад једноставно кажемо "ватрогашчица се шминка", и
сасвим друго ако кажемо "ватрогашчица се шминка, док
напољу пожар хара". И потом се јавља искушење да се
што чешће поносимо овом спектакуларном поентом – међутим, пожари нису баш чести. И овде успостављамо једно помоћно решење: "ватрогашчица се шминка баш кад
очекујемо да избије пожар". Исто тако, чак и ако се илегални прелазак границе није десио у време кад је земља
нападнута, можемо рећи да се десио баш кад "спољни непријатељи (...) прикупљају лажне податке да би нашу земљу нападали". Дакле баш кад очекујемо напад. Јер шта
ће бити ако Катарина и Наталија потанко испричају спољном непријатељу каква је тачна ситуација у млекари у Јаша Томићу, и шта се дешавало на дивану, или пак ако Наталија испоручи лажне податке о Катарининим доживљајима на дивану (и ако евентуално и Катарина обзнани неколико fake divan-news-а).
Веома често сам чуо ту синтагму – "баш сад, кад". И за
време комунизма, као и касније. По правилу, те речи су
биле знак и доказ патриотских и стручних забринутости.
Једном, био сам још студент (ваљда 1961.) позвали су ме
на један партијски састанак на Правном факултету у Београду. Позвали су и више ванпартијаца, и то је био сигнал
да је реч о питању од егзистенцијалног значаја, и које се
не може ограничити само на партију. Мене су позвали зато што сам водио неку студентску организацију (дебатни
клуб или секцију грађанског права, ако се добро сећам).
Седели смо у амфитеатру. Десно поред мене седео је такође један ванпартијац, председник факултетског стрељачког клуба. С леве стране седео је један другар који је
био члан партије. Али ни он није знао зашто су нас окупили. Сасвим напред повећа група функционера универзитетског, градског и републичког комитета, и уместо уобичајених ћеретања, смешкања у ишчекивању почетка састанка, сви су били злослутно натмурени. Затим је састанак отворен и почели су да се ређају говорници. Најпре је
у име (београдског) градског комитета једна жена одржала уводно излагање, указујући да се ово није случајно догодило, и то баш сад, кад буја нетрпељивост према нашој
земљи, кад спољни непријатељ, империјалисти, реваншисти и социјал-империјалисти (ово потоње се односило на
Совјетски савез), поново дижу главу. А шта се заправо догодило "баш сад", испоставило се из речи једног каснијег
говорника. Радило се о томе да је непознати починилац у
једном мушком вецеу кредом написао: ЖИВИО КРАЉ
ПЕТАР! И да се то десило баш сад! (Пролеће 1961.) Говорник из председништва републичког централног комитета идентификовао је разне унутрашње непријатеље,
предочио облике њихове делатности, њихову злу нарав.
Дакле, неко баш сад кличе краљу Петру у мушком вецеу
Правног факултета, кад ови унутрашњи непријатељи поново роваре. И да то не може да буде случајно. Било је
много говорника. Састанак је почео у пола једанаест, у два
је реч преузео један мој колега. Овде ћу га назвати Колега
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К. Почео је с тим да никад у животу није чуо толико таквих запажања која толико прецизно разоткривају стварност, и да се поноси што може да буде овде. Али потом је
наставио тиме да је сад већ два сата, да је менза отворена
само до пола три и да предлаже друговима и другарицама
да одемо на ручак и да потом наставимо ову ретко важну
расправу. За реч се одмах јавио Слободан Милошевић. Он
је тада био за годину иза мене, и био је заменик секретара комитета. После је добио једну другачију улогу у историји. Почео је са тим, да је друг К. добар комуниста, да
знамо и то да су се његови родитељи борили с партизанима и да су обоје погинули. Рекао је затим да "то никад не
можемо заборавити, а знамо и то да друг К. одлично ради
у омладинским организацијама, али..." – И сад је овде
уследила једна драмска пауза, Милошевић је дигао десну
руку и мало повишенијим тоном рекао: "Заборавио је на
игмански марш у којем су наши партизани, по дубоком
снегу, мразу, по цичој зими, болесни, многи и без капута
марширали, марширали, и нису одустали. А сад, другарице и другови, зар се ми ни једног ручка не можемо одрећи?" Милошевић је још додао да смо демократска земља,
он не жели никоме да наметне мишљење, ако неко ипак
хоће да иде на ручак, нека то каже слободно. Нико ништа
није рекао. Нисам ни ја. Дискусија је настављена ваљда
до четири после подне.
После свега ми пада на памет: да је у оно време уместо
Милошевића, Бранко био заменик партијског секретара,
можда бисмо ипак могли да одемо у мензу на ручак. Па би
се тако мало преуредиле ствари.
Превод са мађарског Арпад Вицко
*

Тибор Варади (Várady Tibor) је понајвише познат као правник. Предавао је на многим познатим универзитетима у свету,
био је учесник значајних спорова пред Међународним судом
правде у међународним арбитражама.
Прве радове из области лепе књижевности објавио је у новосадском часопису Úј Symposion. Од покретања часописа (1965),
био је његов уредник, од 1969. до 1971. године одговорни уредник. До сада је објавио 14 прозних књига – 7 на мађарском, 5 на
српском 1 на енглеском и 1 на немачком језику. Добитник је
књижевних награда "Стражилово" (1978), "Szenteleky" (2018) i
"Vándorkulacs" 2019.

Радован Јокић
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Радован Влаховић
ЗИМА 1920. У БЕОДРИ
Председник руске Думе Михаил Владимирович Родзјанко
је по први пут, од како живи у Карачоњијевом дворцу у Беодри, заспао након обилног, а тако једноставног војничког банатског пасуља. Био је то сан који је последњих година жељно чекао и за који се Богу молио још од тренутка кад је Никити предложио да абдицира са руског престола у корист
свога брата, либерала и социјалдемократа. Родзјанко је кроз
све ове године, од убиства царске породице, тихо у себи осећао кривицу, осуђивао се, али о томе је веома ретко говорио
пред другима. Истина, једном је, кад му се десило да је био у
парку код кривог енглеског храста са удовом кнегињом Писарев, са којим се још од Петербурга тајно састајао и коју је,
ево, повео са својом породицом и осталим племићким породицама у изгнанство, приметивши да га издаје мушкост и
снага, признао да се осећа кривим за смрт Никитине породице и да нико није могао претпоставити тако ружан развој догађаја, а и читава Европа се тада уротила против Русије и сви
као да су били плаћени да стану уз Лењина. Дворац Карачоњијевих је задужио на реверс и у њега примио чланове своје
свите, а у околне објекте су се уселили белогардејски војници заједно са коњима, наоружањем и опремом коју је требало да употребе за коначни обрачун са комунистима.
Тог поподнева је уснио да је на Јалти поводом одржавања
скупштине Думе. Ручак је прошао и он је кренуо према
апартману који никако није могао да нађе. Осећао се стегнуто и узбуркано, а уједно је деловао успорено. Ишао је ходницима од собе до собе тражећи своју. Заборавио је број собе и
број спрата, а кључ је, добро је знао, пре ручка оставио у
апартману у свечаном фраку који је требало да обуче. Његова соба као да је нестала, као да је била избрисана са лица земље, а неки депутати су већ сишли доле у кочије и дилижансе су већ биле постројене, само се, изгледа, за њим још чекало. У ходницима је сретао људе који нису могли да му одговоре ни на једно његово питање. Изашао је на други крај хо-
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тела тражећи пут до рецепције како би се тамо информисао
о броју своје собе и спрата. Чак је пожелео хотелијерима да
каже истину да је залутао и да моли, ма какви моли, да им наређује да га одведу да се брзо обуче у свечани фрак. Али никако му није успевало, времена је било мало, а збрка на коју
је наилазио била је све већа. На једном се нашао на пропланку где је видео чопор белих лама са црним пругама преко леђа које трче и које су ту биле, мислио је, за украс и да пасу да
не мора око дворца да се коси трава. Кренуо је на супротну
страну и наишао на још један чопор жутих краткодлаких рогатих коза које су личиле на срне и газеле. Прелеп призор,
али он је морао хитно у своју собу или на рецепцију, а сада
хода на ивици зида неке тврђаве и никако му није јасно откуда он ту. И онда му је наједном пало на памет да он уме да
лети и замахнуо је рукама, узео ваздух пуним плућима и полетео као што је увек до тада летео у сну. Али нешто му није ишло. Осећао је да је тром, да не може да одржи висину и
спустио се крај једне ковачке рање калдерашких Цигана који
су правили неке шине за кола. Питао их је за хотел, представио се тихо и поверљиво, али они га нису разумели. Гледали
су своја посла. Пљунуо је, лупио ногом о земљу и наставио
даље да лута улицама непознатог града који ни по чем није
личио на руске, већ на неке холандске градове и уличице које је виђао на сликама из прошлог века. Није више имао снаге да хода и да се бори, већ се спустио крај једног дрвета и ту
је покушао да заспи, онако измучен и напаћен са сталним
осећањем кривице, јер је требало да стигне на скупштину и
да он лично, као председник Думе, отвори скуп и да уводну
реч о томе како цар Николај Романов треба да абдицира. Али,
десило се да је потпуно пао у сан, изможден од силног лутања тражечи своју собу и хотел као да су уклети.
Било је касно поподне кад се Родзјанко пробудио у девојачкој соби беодранског каштиља. Крај њега је седела супруга му Софија. Велики свећњак је био на писаћем столу, пламен свеће је треперио, а са прозора је допирала млечно бела
зимска банатска светлост. Из даљине се чуо лавеж паса. Оријент експрес је тутњао негде према Европи.
*
Радован Влаховић је рођен 1958. године у Новом Бечеју.
Школовао се у Новом Милошеву, Новом Бечеју и Кикинди. Студирао је југословенску и светску књижевност у Новом Саду.
Аутор је 50 књигa. Пише романе, кратке приче, песме, есеје.
Превођен је на енглески, руски, немачки, мађарски, словачки, македонски и словеначки језик. Добитник је више награда за књижевни рад и културно прегалаштво. Члан је Друштва књижевника Војводине, Удружења књижевника Србије, Удржења писаца
Exil – PEN, секције земаља немачког говорног подручја, и Матице српске. Оснивач је и директор првог приватног културног центра у Србији ‒ Банатског културног центра у Новом Милошеву ‒
који је 2016. године обележио 10 година постојања, а 30 година
од оснивања Културног дворишта Радована Влаховића, претече
Банатског културног центра. Влаховић је као уредник издавачке
делатности овог центра потписао преко 300 наслова у области
књижевности, науке и уметности на више језика.
Оснивач је и више традиционалних манифестација које Банатски културни центар организује: Пролеће Симе Цуцића, Дани Теодора Павловића, Европски Фејсбук песнички фестивал, Фестивал илустрације књиge BookILL Fest, Слово љубве на Арачи
(претходно Сија књига мајке Ангелине у Сечњу и Крушедолу),
Песничка република, Фестивал уметничког стваралаштва особа
са сметњама у развоју и инвалидитетом Сунчан дан, кроз које је
прошло неколико хиљада учесника из 30-ак држава.
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Миклош Бенедек / Benedek Miklós
УЗДИГОШЕ СЕ ВИСОКО
Авиони се уздигоше високо.
За који минут стигли су до међа унутрашњег света.
Летели су изнад змијоликих зидова у правцу севера.
Док су се ближили граду Нгсаку ваздушни топови
ометали су им лет.
На дисплеју авиона палиле су се лампице за узбуну
Око ваздушних топова пословали су мушкарци.
На неколико секунди ватра је скренула пажњу на себе.
И док су их авиони лоцирали топови су већ били
на супротном крају четинарске шуме.
Шамани су се са децом и женама сакрили
у локалну цркву.
Запалили ватру на олтару и терали дим према звонима.
И звона су зазвонила.
На небу су се гомилали црни облаци.
На дисплеју авиона треперила су светла за узбуну.
Пилоти су престрашено тражили помоћ преко радио веза.
Облаци су бивали све гушћи распињући грла пилота.
Шамани су почели певати.
Ускоро су се придружила и деца и жене.
Једна искра из срца ватре заплесала је у висине.
Заобишав звона кренула ка црном облаку што је
пловио небом.
Небо је пресекла огромна муња.
Песма је утихнула.
С неба је по земљи падао пепео.
Још вреле честице шиштале су падајући у снег.
Облак је још данима лебдео над градом.
Снег се лагано истопио.
Деца су кренула у школу.
Превела Марија Шимоковић
*
Миклош Бенедек (1984, Бачка Топола). Детињство је провео
у Фекетићу. Студирао је мађарски језик и књижевност у Новом
Саду. Новинар је дневног листа на мађарском језику Magyar Szóи
одговорни уредник додатка за младе Képes Ifjúság. Објавио је три
збирке песама у издању издавачке куће Форум из Новог Сада.
Добитник је више књижевне стипендије и награде. Преводи поезију са српског и хрватског језика. Тренутно живи на Палићу.
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Светозар Савковић
СОБА И ЧОВЕК
Човек у соби
види зид и плафон
ко небо...
опажа страх
као наговештај
из даљине...
ништа лично
као препирку са
прошлим...
Диоген се усмртио кажу
задржавајући дах.
Иза Сократове промисли
проговорили су Кирењани:
"Како је укусна ова вода."
И ево нас са надом
и чашом на столу
у соби неизвесног
уз призив на мудро
смирено изоловани.
На прошлост наслоњени и
Сократову шетњу ћелијом
као што му саветоваше роб...
-/"Критоне не заборави да
дугујемо Асклепију једног певца.",
шапутао је Сократ прелазећи ка
другом свету...У соби уз
промисао нестварне подељености
коју доносе ТВ слике и звуци...
Чека човек себи лека.
*
Светозар Савковић, рођен 1955. године у селу Кремна код бањалучког
Прњавора у којем завршава средњу школу. У Новом Саду завршава студије техничке. Објављивао поезију и прозу у већем делу часописа за књижевност и
уметност на простору Југославије. До сада објављене самосталне књиге песама: "Да се живи да се траје", Нови Сад, 1999; "Шумске сестре", Нови Сад, 2001.
које су преведене на руски језик 2015; "Путем до звезда", КЗЈ, Београд; "Растојања – или дисхармонија опаког", Српска књига, Рума, 2006; књигу прича:
"Необичне приче", Нови Сад, 2009. и књига прича, "Незгодна деца", 2015; "Ковачица река", 2017. Бистрица Нови Сад. Пише осврте и рецензије. Члан је Друштва књижевника Војводине. Живео је на више места и радио различите послове. Пише и живи у Буковцу код Новога Сада.
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Драган Бабић
Јако кратка прича @јакократкаприца
Некад треба игнорисати коментаре
уредника*. Често греше и сујетни су.
5:52 ПМ - 20 Нов 2014
Јако кратка прича @јакократкаприца
У почетку прошлог рата, живео сам у
Италији. То је био други свет, нестао.
Рат је отац свих ствари, али ја због њега
нећу никоме бити отац.
9:11 ПМ - 18 Феб 2015
Јако кратка прича @јакократкаприца
Сви се писци романа слажу, углавном,
кад је реч о свету у ком живимо. Живимо
на позорници, не смемо да бежимо.
Ко покуша, упуцају га чувари.
8:15 ПМ - 23 Феб 2015
Јако кратка прича @јакократкаприца
Седе загрљени, претварају се да плачу:
брат и жена коју сам волео. Посматрам их
из раке. Ђубрад једна, потписао бих развод
да сте тражили.
12:43 ПМ - 23 Маy 2015
Јако кратка прича @јакократкаприца
Више волим пролеће. Јесен оголи дрво
испред мог прозора и целе зиме морам да
гледам у кућу до своје. А тамо живи она.
Више волим пролеће.
10:44 ПМ - 28 Оцт 2015
* А некад то није баш паметно. Рукопис одбијен
(прим. ур.).

Poezija
Јако кратка прича @јакократкаприца
Ћутиш. Смејеш се. Иста слика, пет година.
Свратим, кад могу, да те видим. Цвеће,
и свећа. На истом си месту. И ја сам.
Ћутим. Не смејем се.
3:34 ПМ - 27 Нов 2015
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Јако кратка прича @јакократкаприца
Пребрза година. У јануару се удаје.
У јуну порађа. У септембру добија
дијагнозу. У децембру је већ нема.
Он остаје сам. Са дететом, али сам.
7:10 ПМ - 23 Дец 2015
Јако кратка прича @јакократкаприца
Очеву пљоску чувао је до краја живота
и користио сваки дан. Породично наслеђе
битније је од свега. Умро је јутрос,
у 74. години, од јетре.
3:47 ПМ - 27 Јан 2016
Јако кратка прича @јакократкаприца
"Врати ми се" уместо "Збогом". Најтеже је
отићи тамо одакле ниси сигуран да ћеш се
вратити. Али бар знам да ме чекаш.
Вратићу ти се.
Збогом.
8:07 AM - 16 Mar 2016

*
Драган Бабић (1987), основне и мастер студије завршио на Филозофском факултету у Новом
Саду, на Одсеку за англистику а докторирао је са
радом Тематизација Првог светског рата у српској и англосаксонској књижевности. Пише кратку прозу, есеје и књижевну критику. Објавио је
књигу прозе Твитер приче (2014). Живи у Новом
Саду. Пише књижевну критику за часопис Златна
греда и Политику.

Душко Стојановић, Сећања (детаљ)

Вјера Бенкова / Viera Benková
МЕТАМОРФОЗЕ ПОБУНЕ
срце ми се већ одавно ослобађа празнине обећања,
као дрво исушеног упокојеног лишћа...
у мој прозор снене очи луне више не гледају,
нити се новим сјајем дугиних боја обнављају...
данас по затравњеном путу прижељкиваних нада,
тутње само суви, слабашни, трошни дани и недеље;
са тврдокорно убрзаним неукротивим временом...
када у прозрачним и често растрзаним сновима
заборављам на многе недостижне циљеве,
на савијеном, али чврстом српу жеља,
пресавијена сам као зрело пшенично класје...
У сутон дана из побуне жањем зажарене звезде
а ноћу бдим са љубавником – месецем...
*
Вјера Бенкова (Viera Benková, Бачки Петровац). У родном месту је завршила гимназију, затим је у Београду студирала славистику. Радила је у недељнику
Хлас људу и у Радио Новом Саду, у словачкој редакцији као уредник културе.
Пише поезију, прозу, есејистику, приче за децу и публицистику а бави се и преводилаштвом са словачког на српски језик и обрнуто.
После објављивања књиге песама Мајска омама (Májový ošiaľ) 1964. године, уследиле су, сем песничких збирки изразито лирског карактера, њене књиге прозе, те књиге за децу, за које је добила и републичку награду Невен као и
низ награда матичне куће Обзор-Култура и других књижевних часописа. Њене
три песничке збирке Хероица словаца, Жути предео, црни дроздови (Žltá krajina, čierne drozdy) као и Реликвијар (Relikviár) добиле су књижевне награде а запажене су и у Словачкој. Издала је 57 поетских књига, три збирке прича, те
књиге за децу. Велики избор из њеног песничког дела Хербар земље (Herbár zeme) изашао јој је у Братислави 2015. године.
Огледала се и у хаику поезији, драмским текстовима за децу, новинарској
краткој причи, репортажи.
Носилац је бројних награда међу којима су међународна књижевна награда
Ондреја Штефанка из Румуније (2012), награда за животно дело Друштва словачких писаца (2014) и Удружења књижевника Србије (2015). Три пута је понела награду часописа за књижевност на словачком језику Нови живот. Члан је
словачког ПЕН клуба, Друштва словачких писаца, Друштва књижевника Војводине као и Удружења књижевника Србије. Живи и ствара у Бачком Петровцу.
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латиница, у коверти ћирилицом: "Желим само једно: да
вечно стојим у препуној смрдљивој трећој класи, да ме гурају људи и лупају клозетским вратима, да је мрачно прокисло јутро, али да време стане, а све зато што бих држала твоју руку. Кад би ме питали који ми је био најсрећнији тренутак у животу, срце би без предомишљања одговорило: то јутро..."
Сетих се Десанкиних стихова: "Милости, царе, / за љубавна писма која преживе / срце и руку што их писа / кад
се нага / нађу на туђем хладном длану..." и подиђе ме језа.
Пожурих да учиним оно што прималац писма није могао
или није стигао – спалих га.

ЗНАК
Журим на посао. Из руке ми исклизну ципела и паде с
терасе у снег.
Одем да је узмем, она окренута према кући пријатеља
код којих одавно нисам био.

ЗИМА У ДУШИ

Александар Шево
СЛИКА У ИЗЛОГУ
Шетајући увече кејом, застадох испред недавно отворене галерије. Поглед ми привуче слика у излогу. Мртва
природа, чинија пуна воћа, све као и увек да на јабуци с
леве стране не би црне сјајне муве насликане толико уверљиво да се човек могао заклети да је жива.
Пошто нисам успео да прочитам име аутора, реших да
навратим ујутро и да се распитам о њему. Хтео сам да погледам и друге његове слике, можда да га потражим у атељеу. Али следећег дана муве на слици није било.

НАГО ПИСМО
Испред улаза на пијацу човек будзашто продаје књиге,
издања из педесетих и шездесетих с печатом бившег власника, познатог сликара, који је недавно умро. "Зашто се
наследницима увек жури?" – прође ми кроз главу. У Келеровом роману И права љубав приметим посвету "Својој
јединој љубави" исписану црвеним мастилом и купим га.
Код куће из књиге испаде писмо, рукопис као и на посвети. Послато је из Загреба 9. фебруара 1956. На коверти
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Ледене јануарске ноћи погледах случајно кроз прозор и
видех псе луталице како стомака припијених уз кичму, нечујно, попут сенки, клизе према контејнеру на углу. Нешто ми се стегло у души. Напред мајка, мала црна куја,
иза ње отац, двапут већи мужјак жуте длаке, и на крају потомство, три црна кучета, слика и прилика мајке. Родитељи погнули главе, млади још не знају шта је то јер им је
ово прва зима.
Сетих се да сам исти призор већ негде видео. Да, прошле зиме, на истом месту, можда и на овај дан. Али зар је
могуће да кучићи нису порасли за дванаест месеци? Ма
да, баш сам смешан, оно је био претходни окот.
Пошто сам у годинама када се све понавља с неумољивом доследношћу, сигуран сам да ћу и следеће зиме, можда на овај дан, случајно погледати кроз прозор и угледати ту породицу, непотребну, одбачену, изгладнелу и прозеблу, како брза да што пре стигне тамо где нема зиме, где
нема брига, где ћемо се сви наћи једнога дана.

*
Александар Шево, рођен 1952. у граду Чебаркуљ (Русија).
Радни век провео на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Новом Саду. Преводе с руског и на руски језик објављује
од 1973, превео и приредио 26 књига и преко 600 књижевних
прилога који су излазили у српским, руским и другим књигама
и периодичним издањима. Пише кратку прозу, поезију и есејистику. Аутор књига Дечак с бамбусовим штапом (2005), Тошине
приче (2014), Делићи огледала (2019) и Лишће под ногама (2020).
Радови су му ушли у десетак домаћих и страних антологија и више зборника. Превођен на 8 језика, добитник 13 књижевних награда и признања. Године 2013. увршћен је у Српски Who is Who
– азбучник савремених елита у Србији Завода за уџбенике у Београду. Живи у Новом Саду.
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није се догодило библијско чудо
младић из белога света оста у међупростору
као између два растворена длана
а ми смо након пет сати чекања
третирани као стока и робље из трећих земаља
коначно прешли маџарску границу
и тако ушли у Европску унију

GREDA

Хоргош
14:10 до 19:11
10. 11. 2018.

Са словачког превео Ладислав Чањи
*

Мартин Пребуђила /
Martin Prebudila
МИГРАНТИ НА НИЧИЈОЈ ЗЕМЉИ
У једно сунчано суботње новембарско поподне
стајали смо већ више од два сата
на ничијој земљи
између два гранична прелаза
нашег и њиховог
њиховог и нашег
када сам из супротног правца
угледао сувоњавог младића у летњој тренерци
како једном руком вуче кофер на точкићима
а у другој му повећа торба
на леђима набијен руксак
пређе стотинак метара па стане
и он би ничији на ничијој земљи
поново крене али убрзо поново застане
овог пута већ код оне велике плаве табле
REPUBLIC OF SERBIA
WELCOME
окрене се лево десно
погледи нам се сретоше као преко нишана
затим дубоко удахне ваздух и настави
ка нашем граничном прелазу
далеко од свога Дома и Домовине
негде на Блиском истоку а можда и много даље
Hungari га нису пустили
а шта ако га и ови наши Авари врате
куда ће онда ничији младић на ничијој земљи
са оне три отежале торбе
у које су стале све његове успомене
и сав његов иметак
и уопште
куда ћемо ми ничији на ничијој земљи
наш шофер изгубивши задње стрпљење каже
– Сунце ти 'ебем,
одакле само овол'ко автова...

Мартин Пребуђила (Martin Prebudila, 1960, Обреновац),
основну школу и гимназију је завршио у Старој Пазови (1979) а
студије словачког језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду (1987). Од 1989. године је радио као уредник
културне рубрике на словачком језику Телевизије Нови Сад, а од
2005. све до данас као уредник у Словачкој редакцији Радио Новог Сада. Објавио је седам збирки песама на словачком језику:
Киша у лице (Dážď do tváre, 1983), Живот на плејбек (1987), Наузнак (Horeznačky, 1992), Уместо кодицила (Namiesto kodicilu,
2001), Такорећи о ничему (Takmer o ničom, 2010). Godine 2010.
izašao je izbor iz njegove poezije Не закључавај празну кућу (Nezamkýnaj prázdny dom) a 2014. године збирка песама Три тачке у
два урлика... (Tri bodky v dvoch vytiach...) у издаваштву Друштва
словачких писаца у Братислави. Објавио је и два романа: Резервиста без резервне коже (Rezervista bez rezervnej kože, 2000),
Ма, дај, насмеши се..., (No tak, usmej sa..., 2007) kao i dve zbirke
priča za decu: Zemljanin Milan i Vincent bez uveta (Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha, 1996) i U Aninom snu krdo konja bdi (V Anninom sne črieda koní bdie, 2007).
Изашла му је и збирка кратких прича на словачком језику
Приче из црне кутије (Прíбехy з чиернеј скринкy, 2013) а приредио је и објавио више монографских издања а бави се и преводилаштвом са словачког на српски језик и обрнуто.
Добитник је награде часописа Нови живот (2010, 2014), Златне значке КПЗ Србије за 2018. годину, Награде "Златни круг" Београдског афористичарског круга за 2018. годину и Еуридикине
повеље на Седмим међународним песничким сусретима "Орфеј
на Дунаву" 2019. у Костолцу. Члан је Удружења књижевника Србије, Друштва књижевника Војводине, Друштва словачких писаца и Клуба независних писаца (Словачка) и Словачког центра
ПЕН у Братислави. Живи и ствара у Старој Пазови.

Светлана Нинковић
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Тимеа Биро / Bíró Tímea
Мирјана Марковић

ДУГАЧКО
(одломак)
уместо да помогне лекар гледа моје ноге док се мишићи напињу
смештам те на кревет љеска ми се сукња додирујући твоју плахту
држим те за руку
најрадије бих га пљунула међу очи због тога што буљи али само
урањам свој поглед
у бразде твојих бора идемо колима хитне ка кући седим на некој шамлици
као на трону проклетства видим само уши и чело коња
и небо које се над њим уздиже разочарање је пастелно што и даље трчимо
дневне кругове
и хропци се умножавају у ничему
кожа која ишчекује завоје излучевине игле од шприцева и прогутани седативи
умножавају се лоши смо ти ми анђели неће још дуго моћи наша крила
да држе твоју нежну тежину
једва ти покрећемо потиљак са раном-острвцетом при сваком се покрету
скида један слој тебе месо из твог тела просто урла да га не дирамо
врела лава која одбија додир
техничар хитне држи један ја други крај плахте да те унесемо у кућу
љуљаш се љуљаш у смрт снага четири зголба укупно је твоје постојање коњ
улази у тор и главе окренуте углу чека да падне мрак полежем те
и исправљам твоје ноге по правилима чешљам те и храним
комад пишкоте љубичасти лавор уз кревет представљање не укључујем
тв лежем поред тебе милујем ти лице зачуђен си додиром данас ће се
десити попуштање стиже
иза нас је велико путовање уморили смо се овог неће срце однети
у угао гледа коњ
Превод Марија Шимоковић
*
Тимеа Биро (1989, Чантавир). Након завршетка Филозофског факултета у Новом Саду на смеру за мађарски језик и књижевност, радила је у Народном Позоришту у Суботици као асистент редатеља, инспицијент и суфлер. Тренутно ради као
новинарка у недељнику Het Nap, и сарадница је часописа Kepes Ifjusag који излази
као додатак дневног листа Magyar Szo. Прва збирка песама под насловом A
pusztítás reggelei изашла је 2017. године код издавачке куће Форум из Новог Сада.
Добила је књижевну награду Ервин Шинко 2019. године. Друга збирка песама изашла јој је 2020. године под насловом Hosszú. Члан је уметничке организације Híd
Kör – Кружок Мост, и предаје креативо писање средњешколцима. Тренутно живи
на Палићу.
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*
Све наизглед тишином дише
док ноћ бесконачно траје,
ко се то игра на престолу
Давидовог спасења,
ко разумом кроти
заблуде наших снова,
питања се ко ројеви пчела
множе
у беспућу узалудног трена,
реч се замрзла
на уснама
што огњем горе
исписујући
време узалудности
да је почетак
судија крају,
можда
су
бајке
успавале
дете
у човеку,
можда
је све
ипак
ружан сан.
*
Мирјана Марковић (1965, Осијеку), мастер историчар и политиколог и специјалиста
за политичке партије и изборе. Запослена у
Градској управи за културу и спорт у Сремској Митровици.
Објавила је девет књига поезије: "Откривања душе" 2005, "Паучина ужитка" 2006,

Poezija
"Буди ми јутро" 2007, двојезичну књигу ромских песама штампану на српском и ромском
језику "Велике ватре – Баре јага" 2008. године чије штампање је подржало Министарство
културе Републике Србије, "Ноћ бојим у плаво" 2009, двојезичну књигу песама на српском и јапанском језику "Инфициран љубављу", књигу поезије "Вајар" 2012, "Чоколада
и вино" 2017, "Моћне жене љубављу зборе"
2017. чије штампање је подржао Покрајински
секретаријат за културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама и романе "
Интригантно шкакљиво" 2011, "Клик" 2015. и
"Шахиста" 2018. године.
Режирала многобројне позоришне представе и водила драмски студио "Арс" при центру за културу Сирмијум арт. Такође била аутор и менаџер пројеката који су реализовани
преко Фонда за отворено друштво, Savethechildren, EAR, Хелп, Агенције за енергетску
ефикасност Србије и др. Била генерални секретар Локалног већа Европског покрета у
Сремској Митровици. Увела факултативну
наставу на ромском 2001. у школи "Добросав
Радосављевић Народ" у Мачванској Митровици у којој је била директор, а настава се и
данас изводи. Режирала је многе позоришне
представе, посебно са младим омима.
Председник је Књижевне заједнице Сремска Митровица, члан Управног одбора Друштва књижевника Војводине.
Поезија јој је преведена на немачки, турски, енглески, шведски, француски, бугарски,
јапански, русински, португалски, бенгалски,
ромски и урду језик. Добитник награде "Мисаоник", награде "Лирски печат" за књигу поезије "Вајар" и награде за очување књижевне
баштине "Златни слововез" Друштва уметника "Слава" из Ниша.
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Михал Ђуга / Michal Ďuga
ДВА КОРАКА ИСПРЕД СЕБЕ
Земљом престрављен и поново прикован
за земљу
проничеш
тихо у сан
са дечјим лицем у огледалу
високо изнад постеље
а у том трену
када се окренеш
опет си препуштен тој колотечини
у којој си и до сада
умирао
и нећеш смоћи храбрости да приђеш ближе
да не би проникао до самог дна
и непрестано ћеш
бити принуђен да одлазиш
иако су путеви тек привид
отићи ћеш
иако само два корака испред себе
*

Андреја Баћо Васиљевић, Сова

Михал Ђуга (Michal Ďuga, 1951, Кулпин). Завршио је студије филозофије на
Филозофском факултету Универзитета Коменског у Братислави (1969–1974). Радио
је као професор гимназије у Бачком Петровцу, као уредник РТВ Нови Сад и као
уредник Издавачког предузећа Обзор у Новом Саду. Био је в. д. одговорног уредника часописа за децу Пионири, главни и одговорни уредник часописа за књижевност и културу Нови живот, главни и одговорни уредник словачког магазина Равница, као и одговорни уредник недељника на словачком језику Хлас људу.
Издао следеће књиге поезије: Успавани лептири Spiace motýle, 1976), Корак
(Krok, 1979), Прометеј (Prometeus, 1979), Земља (Zem, 1986), Тумачење снова (Výklad snov, 2001), Руине тишине (Trosky ticha, 2008), Земља дивљих јабука (Krajina
divých jabloní, 2010), Погледати сунцу у очи (Pozrieť slnku do očí, 2011) и Небески
пламен (Nebeský oheň, 2018). Његове песме се налазе и многим антологијама, издатим код куће и у иностранству. Поред поезије пише и прозу а бави се и књижевном
критиком и превођењем. Члан је Друштва књижевника Војводине од 1979. године
и Друштва словачких писаца од 1990. године.
Добитник је књижевне награде часописа Нови живот за 1979. годину. Живи и
ствара у Бачкој Паланци.
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Петар Томић
ХЕРТА МИЛЕР – НОВО ИМЕ
СВЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Од мањинца до Нобеловца

Нобелова награда за књижевност за 2009.годину додељена је Херти Милер, Немици родом из Румуније. Њено
се име нашло и раније међу номинованим писцима, али се
2009. године стваралаштво Херте Милер потпуно уклопило у концепцију Комитета за доделу Нобелове награде.
Била је то година обележавања две деценије од пада комунизма и поновног уједињења подељеног немачког народа.
Стваралаштво Херте Милер јасно, без околишања, говори
управо о годинама хладног рата у идеолошки подељеној
Европи.
Вест о новом писцу светске важности, деловала је као
гром из ведрог неба. Поезија и проза Херте Милер још је
била недовољно превођена на енглески језик, тако да је
већина првих коментара, нарочито преко океана у САД и
Канади, обавезно почињала питањем: "Херта Ко...? Како?" Издавачи су били у чуду, јер су они увек заинтересовани да зараде што више, док су књижари с горким укусом у устима признали како им је промакла активност Нобеловог комитета и како су пропустили шансу да благовремено прогнозирају име новог нобеловца.
Херта Милер је у земљи рођења Румунији била више
позната као млада интелектуалка која је више пута имала
проблеме с Чаушескуовим режимом, због чега је одлучила да емигрира у Западну Немачку. На вест о награди јавност и културна гласила Румуније су различито реговала.
Стваралаштво Херте Милер није било непознато румунским издавачима, али је за њих то била креација једне
бунтовне мањинке која није могла да прихвати диктатуру
и строги наџор органа безбедности ,,Секуритате" те је
емигрирајући покушала да се смири у земљи порекла. И
поред јаке диктатуре у Румунији су постојали издавачи
који нису делили вредности комунистичког концепта културе па су штампали чак шест књига Херте Милер. Оне
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су, међутим, до објављивања одлуке жирија Нобелове награде, сматране осредњим штивом. Продавале су се по цени знатно испод ралне вредности, а када је саопштена одлука Нобеловог комитета, преко ноћи су постале бестселери.
Објављивањем имена новог нобеловца нарочито су издавачи и књижари постали активни, почели су на све
стране да истражују и сакупљају податке о новом лауреату како не би пропустили коњуктуру промоције нове звезде. Пажљивија анализа показује да су до проглашења добитника готово у свакој земљи постојали преводи Хертиних песама или прозе. Код нас је лист ,,Поља" први објавио превод циклуса песама Херте Милер и то много пре
него што су књижевница или било ко од критичара могли
рачунати на светско признање.
Румунски часопис у Новом Саду "Европа" је у представљању новог нобеловца преузео редослед и методологију
којом се и сама Милерова представљала широј јавности –
почев од биографије. Опис детињства и живот у условима
Чаушескуове диктатуре је упечатљив, и то су потресне теме стваралаштва Херте Милер. Румунија поседује огромну библиографију о кумунистичким злочинима и репресији над обичним људима који су се опирали режиму и комунистичкој идеологији.
У Румунији су репресалије над народом, посебно немачком мањином, вршили румунски, али и совјетски комесари, који су све до шезедесетих година надгледали
развој социјализма. Нажалост, истраживањем тих феномена се још увек више баве меморијалисти или историчари, а знатно мање има књижевних осмишљавања чињеница. Сви ми добро знамо да је историја као наука веома релативно сведочанство, пошто је увек пишу победници који знају често да прећуте делове о грешкама делилаца
правде. Када после одређеног времена, побеђени постану
победници, тада они изнова пишу исту историју.Та се се
циклична смена тумача прошлости правда демократијом
и у том процесу, опет историјски гледано, ствари се нивелишу, а злодела релативизују!
Херта Милер када је почела да записује све оно што јој
се дешавало, док је била дете, тинејџерка и касније млада
интелектуалка није то чинила да би једног дана била награђена. Било је то, као код свих писаца нека врста растерећења, ослобађање од унутрашњег немира који ју је стезао попут спазма. Писала је да олакша душу. У записаним
фразама има критике, она неке појаве осуђује, поједине
брани, а највише тражи одговоре и објашњења за неизмерну количину злобе код људи.
Са таквим приступом животу, дело Херте Милер постаје важно сведочанство о логорима у Румуији, који су били
другачији од оних описиваних код Солжењицина или
Имреа Кертеса, добитника истог признање пре Херте Милер. Обједињавањем свих литерарних записа, логори, постају важно поглавље књижевних сведочанстава Нобеловаца о људском безумљу. У имагинарном обелиску светске књижевности дела добитника Нобелове награде, чине
неизоставни мозајк зла, људске превртљивости, нетолеранције и лицемерја и свега нечовечног у човеку, јако битан за наук потомцима.
Описујући део света из којег потиче, Херта Милер настоји да буде реална и правична. Не штеди ни своје нај-
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ближе, оца на пример и друге Румуне немачког порекла,
који су обукли хитлеровске униформе и почетком рата се
сврстали на погрешну страну. Касније, када су се прилике промениле, они су због тога морали да плате цену учешћа у ратном метежу. Али писац никако не може да
прихвати да се кривица таквих људи пренесе и на њихову
децу и нове генерације. Дете не може бити криво због
свесних или несвесних погрешака породице, сматра Милерова.
Данас, када су комунистичке визије друштва одбачене,
а део света који је био оптерећен идеологијом и пропагандом се мења, Херту Милер и даље чини скептичном. У
посткомунистичким земљама она примећује да се некадашња комунистичка елита јако брзо прилагодила и пресвукла у демократску одору. Колико то може бити искрено и
поуздано, пита се писац.
С обзиром на велики значај Нобелове награде, сваку
одлуку комитета за доделу прати мноштво коментара и
отуда је и у Румунији, међу писцима који су стасавали у
истом систему вредности као Херта Милер, било оних који су неповољно реаговали, тврдивши да је одлука о награђивању Милерове заправо победа пронемачког лобија
итд. Међутим, Нобелову награду и писце нобеловце треба сматрати чиниоцима јединственог споменика светске
књижевности. Сваке године, избором новог лауреата, том
се споменику додају нове коцкице које јачају такву умну
творевину. У том смислу се мора приметити да је у јубиларној 2009. години стваралаштво Херте Милер деловало
као цигла која је недостајала да би блок о логорима био
целовит.
Превод дела текстова објављених
по проглашењу лауреата у ,,Дневнику"
и румунском часопису "Еуропа" 3/2009.

*
Петар Томић (1949, Локве, општина Алибунар), основну
школу учио је у родном месту, а гимназију у Вршцу.
После политичких студија у Београду, 1972. се запослио као
новинар у Румунској редакцији Радио Новог Сада. Исте године
је постао један од оснивача петојезичне омладинске штампе Војводине и уредник "Трибине младих" омладинског листа на румуском језику. Томић је био пре свега новинар и том се професијом бавио упоредо на два језика - српском и румунском.
На оба језика писао је и есеје о војвођанским Румунима. Део
тих есеја објавио је у књизи "Декупаж" у издању Института за
културу Румуна Војводине. Томић је и један од аутора српско-румунског речника (два издања) и ради на припремању и румунско-српског речника, који садржи око 50.000 одредница.
Почетком 1980. године прелази у југословенску новинску
агенцију Танјуг, а у време пада Чаушескуовог режима, децембра
1989. затекао се као дописник Танјуга из Букурешта. По повратку у Нови Сад, 1997. прешао је у "Дневник,, на место уредника
спољне политике. Последњих година, до пензионисања 2012.године био је шеф Деска и уредник оба издања листа листа "Дневник". Све ово време писао је и за румунска гласила и био је дугогодишњи сарадник програма Радио Франс Интернационал на
румунском језику са подрчја ЕX-YУ.
Добитник је више престижних награда и признања за свој новинарски и публицистички рад.
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Мирослав Николић
БЛУЗ
Ноћ је пала никад раније никад ниже
Јутро раздире чупа дан из мене
Када бих могао да заборавим
Када бих знао да преварим
Дете у себи сенку под Сунцем
Када бих знао...
Када бих знала...
... Да учиниш ми услугу и премостиш
Океан празнине у моме оку
Трептај сна у стаклу бол у камену
Да будеш у мени вечност и крај
Победа пролазности и пораз трена
Крик што се не чује не престаје
Да будем у теби заувек.
*
Мирослав Николић (1970, Нови Сад), објавио је пет књига
песама: "Песмом против песме" (1995); "Прелиставање времена" (1998); "Ране песме" 1988–1990 (2006); "Данас јуче сутра"
(2012) и "Плодови пада" (2016).
Хаику поезија му је објављена у књизи југословенских ренга
песама "Гле, невреме!" (Друштво пријатељства Југославија – Јапан Универзитетска секција Нови Сад 1997. год.), заступљен у
антологији из едиције Трешњев цвет, југословенског хаику песништва у преводу на руски језик "Пахуље маслачка" (Београд
2002). Објављен у многим часописима за књижевност, културу и
уметност. Награђиван је. Потпредседник је Књижевног клуба
"ДИС" из Бачке Паланке. Има статус самосталног уметника.
Члан Друштва књижевника Војводине од 1998. године.
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Вирђинија Поповић /
Virginia Popović
КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО
НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У ВОЈВОДИНИ
Почетак богатог књижевног стваралаштва Румуна у
Војводини треба тражити у првим месецима 1945. године,
када је с почетком наставе у средњим школама у Вршцу
"почела са радом и Књижевна дружина ученика у оквиру
тадашњег интерната"1. Резултат тог рада је Almanahul
Societăţii literare a elevilor români 1945–1946 [Алманах
Књижевног друштва румунских ученика 1945–1946] који
излази 1947. године. У овом алманаху своје песме објављује Флорика Штефан (Florica Ștefan). Почеци у оквиру
ове "литерарне дружине" и на странама недељника Libertatea, као резултати измењених друштвено-политичких
услова створених Револуцијом и даљим развојем њених
тековина по завршетку другог светског рата, били су веома успешни. Срећна околност за младе песнике је била та
да су се у том периоду могли угледати на Васка Попу, који је био један од оснивача часописа Lumina. Те прве поратне године можемо сматрати пресудним за даљу оријентацију румунских писаца у Војводини.
Новинско-издавачка кућа Libertatea, основана 1945. године, почела је са издавачком активношћу објављујући
испрва идеолошке књиге са одређеном тематиком. Професор др. Раду Флора (Radu Flora), у својој књизи Румунска
књижевност у Војводини, објављеној у Матици српској
1976. године, каже да је "војвођанска књижевност на румунском језику рођена 1945. године првим стиховима Јона Балана (Ion Bălan) у књижевном додатку Libertatea
literară [Књижевна слобода] и у часопису Lumina"2. Године 1947. књиге У зори (În zori) Михаја Аврамескуа (Mihai
Avramescu), Песма мом селу (Cântecul satului meu) Јона
Балана и Пут кроз дан и ноћ (Drum prin noapte şi prin zi)
Радуа Флоре отворили су пут богате издавачке продукције, у којој доминира поезија и приповетка / роман. Појава
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ових трију дела поздрављена су као истинска откровења,
како код нас, тако и у Румунији. Од када је основан додатак Libertatea literară, 31. децембра 1946. године у Вршцу,
чији је први главни и одговорни уредник био Васко Попа,
креће развој румунске књижевности у Војводини, пратећи
шта се дешава у румунској књижевности али и у књижевностима југословенских народа.
Гледано из садашњег времена, књижевно стваралаштво
на румунском језику у Војводини заузело је значајно место у културном животу војвођанских Румуна, у склопу
широкох захтева духовног живота ове мањине.
За развој књижевне активности на румунском језику од
великог значаја био је послератни развој школства, појава
већег броја часописа на румунском језику, као и научна
истраживања о проблемима румунског језика и књижевности у оквиру Друштва за румунски језик у Војводини,
основаног 1962. године. Часопис Lumina је од свог настанка, 1947. године оријентисан ка промовисању оригиналног стваралаштва писаца на румунском језику. У часопису су објављивана дела књижевности народа бивше Југославије и вредна остварења светске књижевности, као и
књижевности суседне Румуније.
У првим деценијама рада Издавачке куће Libertatea највише је било књига поезије, затим су били објављени романи, приповетке и позоришни комади, али у поређењу са
стотинама наслова школских уџбеника на румунском језику ситуација је била поражавајућа за књижевни израз:
"једна књига из културе и књижевности на дванаест осталих"3. Интересантна је чињеница да се у послератном периоду, ни после три деценије није појавило ниједно дело
књижевне критике, осим историје књижевности. Књижевна критика је повремено објављивана у часописима,
али то још није било ни систематски ни организовано. Прву поделу румунског књижевног стваралаштва на румунском језику у Војводини урадио је професор Раду Флора у
својој књизи Румунска књижевност у Војводини: 1. Фаза
полета и афирмације (1945–1955), која је снажно ангажована политички и социолошки "и са применом (и импликацијама) [...] критеријума социјалистичког реализма"4;
2. Период "стагнирања продуктивности у обиму, у маси,
али и период концентрисања и избора старта ка новом полету [...]"5. Ово је период између 1956. и 1965. године. када часопис Lumina објављује у једном свом броју есеј тада младог песника Јона Милоша (Ion Miloș), Шта да радимо? [Ce-i de făcut?],6 који ће довести до великих препирања између писаца традиционалиста и модерниста, одмах након сукоба у српској књижевности проузрокованог
појавом збирки Кора Васка Попе и 87 песама Миодрага
Павловића. Есеј је био неопходан сигнал о напуштању
старих образаца писања и почетак промена у песничком
Узелац, Милан & Јон Балан, Једног дана у Месићу.Зборник песама
војвођанских Румуна. Вршац: КОВ, стр. 9–10.
2 Флора, Р. (1976). Румунска књижевност у Војводини. Нови Сад:
Матица српска, стр. 59.
3 Флора, Р. (1976). Румунска књижевност у Војводини. Нови Сад,
Матица српска, стр. 60.
4 Узелац, Милан & Јон Балан (1976), Једног дана у Месићу. Зборник
песама војвођанских Румуна. Вршац, КОВ, стр. 13.
5 Исто.
6 Miloș, I. (1957). Ce-i de făcut? U Lumina, XI, br. 6, 292-295; Miloș, I.
(1958). Ce-i de făcut? U Lumina, XII, br. 1, р. 35–38.
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дискурсу у Војводиним, напуштање пролеткултистичких
идеја и окретање модернизму, што је довело до аутоегзила појединих песника у српску књижевност. Само један
мањи број песника се временом вратило свом језику и објављивало и на румунском језику. Ипак, у овом периоду
прве збирке песама објављују песници повратници са букурештанског универзитета, који доносе нови лирски дискурс у румунском песништву у Војводини.
Тек у следећем, трећем периоду биће плодно трагање
за критеријумима, што и доводи до појаве првих књига
књижевне критике. Ово је период од 1966. године, "етапа
ослобађања од схема, етапа непретпостављених полета,
нарочито у поезији, али и у прози"7. Једна од првих историја румунске књижевности из Војводине, под насловом
Румунска књижевност из Војводине објављена 2010. у
Издавачкој кући Libertatea, ауторке Катинке Агаке (Catinca Agache) из Румуније, говори о румунској књижевности
у Војводини подељеној по генерацијама (генерација писаца педесетих година, генерација писаца шездесетих година итд.) али не и по другим критеријума, највише због тога што се развила ван матичне државе, по њеном мишљењу без већих сличности са румунском књижевношћу у
Румунији, где је у том периоду био на снази Чаушескуов
режим који је спаљивао књиге које му нису биле по укусу
и које су биле "претња држави", а писце протеривао из државе или забрањивао (тако су били забрањени највећи
умови двадесетог века, као што су Ежен Јонеско (Eugen
Ionescu), Емил Сиоран (Emil Cioran), Мирча Елијаде (Mircea Eliade) итд.). У том периоду румунска књижевност је
окренута српској књижевној сцени у којој су доминирали
писци који су својим даром допринели ослобађању од политичког притиска, где током педесетих и шездесетих година 20. века више генерација неомодерниста експериментише "у књижевном стварању као и литерарним формама и поступцима обликовања" (Оскар Давичо, Добрица
Ћосић, Михаило Лалић и многи други). Њима се тада
придружују својим модернистичким продорима Павле
Угринов, Миодраг Булатовић, Васко Попа, Бранко Миљковић, Стеван Раичковић, Иван В. Лалић, Борислав Радовић и други"8.
Од седамдесетих година наовамо румунска књижевност у Војводини бележи суштински буран преображај, а
значајна дела неких писаца нуде занимљив увид у ново
књижевно раздобље. Имајући у виду да румунска књижевност у Војводини не припада школама и групацијама,
она је у непрестаном отварању и обнављању, а збирке поезије из овог периода, Буђење клепсидре Славка Алмажана (Slavco Almăjan) (1973) и Једног дана у Месићу (1976)
Милана Узелца и Јона Балана, сведоци су тражења властитог идентита. Упркос садржајном шаренилу и одсуству
строжих критеријума, ове две збирке ипак имају књижевноисторијску намену – оне означавају прве антологије песништва Румуна у Војводини. "Њена појава намеће и питање правог критичког самоиспитивања односа и сразмера, и то управо данас, када ова млада литература показује
знаке зрелости. Или управо данас, када је ова поезија једна од малобројних југословенских која већ има своју, написану, историју књижевности"9.
Када је 1975. године на чело часописа Lumina био изабран песник Славко Алмажан, лидер генерације песника
модерниста и подржан од стране младих песника Петру
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Крдуа (Petru Cârdu) и Јоана Флоре (Ioan Flora), румунска
књижевност у Војводини се окреће другим књижевним
просторима (објављују се рецензије румунских критичара
и преведена дела светске књижевности), синхронизацији
са румунском али и са светском књижевношћу, уписујући
нову фазу у свом развоју. Иако се у часопису Lumina објављују разни критички ставови о румунској класичној
књижевности, или осврти на књижевност народа бивше
Југославије и светске књижевности, прикази дела румунске књижевности из Војводине веома су ретки, највише
због малог броја књижевних критичара.
Кад је на челу часописа Лумина дошао новинар, преводилац и публициста Симеон Лазареану (Simeon Lăzăreanu), румунска књижевност се све више окреће ка генералном румунском и европском феномену у правцу синхронизације са њим. Сада се појављују позната имена румунске књижевности у Војводини, преводе се позната дела
светске и српске књижевности на румунски језик, а велика имена румунске књижевности објављују своја дела у
овом часопису. Књижевна критика је првенствено била
присутна захваљујући публицистима и писцима, као и
универзитетским професорима и румунским страним лекторима са београдског или новосадског универзитета.
Више десетина текстова српских критичара о румунској књижевности из Војводине или о румунској поезији у
преводу Петру Крдуа, Адама Пуслојића, Флорике Штефан, Славка Алмажана и др. објављена су у српским или
у војвођанским румунским часописима, подстичући тиме
младе писце у њиховом афирмисању као и објављивањем
њихових првих књига у издавачкој кући Либертатеа. Већи део писаца, као што су Јоан Флора, Јоан Баба (Ioan Baba), Павел Гатајанцу (Pavel Gătăianțu), Петру Крду пишу
паралелно на српском и на румунском, о чему пише Славко Алмажан у својом књизи Metagalaxia minoritară [Мањинска метагалаксија] (1996): "Румунска књижевност из
Војводине се развила у држави у којој билингвизам и плурилингвизам су били сасвим нормални феномени. Она се
није појавила у дијаспори (...), наш стваралачки језик је
румунски, а егзистенцијални простор Војводина. Можемо
рећи да се она појављује под окриљем двеју култура, двеју темпераменталних категорија, једна балканска и друга
европска, западна"10.
Неповерење у "мањинско стваралаштво"11 било је за
Васка Попу и Флорику Штефан покретач за напуштање
мањинског простора стваралаштва и прелазак у други, већински – српски, иако су оба имена била веома важна и
позната у румунској култури и књижевности у том периоФлора, Р. (1976). Румунска књижевност у Војводини. Нови Сад:
Матица српска, стр. 60.
8 Ђорђић, С. (2019). Српска књижевност 20. века. Покушај периодизације, у Philologia Mediana. Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. 2, бр.
2, Ниш, Филозофски факултет, стр. 171.
9 Крду, П. (1983). Румунска поезија у Војводини. Токови, опредељења, песници. У Поподне у граду. Антологија песама војвођанских
Румуна. Вршац: Књижевна општина Вршац, стр. 12–13.
10 Almăjan, S. (2007). Rigoarea şi fascinaţia extremelor. Pancevo, Libertatea, р. 40.
11 Упућено је читалачкој публици која је лимитирана бројчано са
ограниченим могућностима комуникације са матичном литературом и критичким пријемом у њој.
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ду у Војводини. Инвазија идеолошког је један од узрока
одлагања природног тока развоја румунске књижевности
у Војводини, што је и разлог што се до шесте или седме
деценије прошлог века не може говорити о аутентичној
књижевности на румунском језику на овом простору.
Ипак, убрзо долази до преокрета, до буђења и формирања
поетске свести, када се увелико ради и објављује на румунском, са тенденцијом покушавања превазилажења мањинског стања и буђења мањинске румунске књижевности и културе. Објављују се значајна дела румунске књижевности у Војводини стварајући се тако, постепеним
одвајањем од центра (Букурешта) и померањем ка периферији, један књижевни микрокосмос који није био ни налик периферијском: "песништво Румуна у Војводини,
створено на матерњем језику (...) по изразу и продуктивном дослуху са светским струјањима и с незаобилазним и
видним местом чак и у најстрожијем прегледу поетских
остварења на тадашњем југо словенском културном
тлу".12 Истог мишљења је и сам песник Петру Крду, када
је морао да одлучи по којим ће критеријима изабрати песнике (јер до тада, због малог броја књижевних критичара, нико није говорио о малим или великим писцима или
о бољим или лошијим песницима, највећи успех за једног
Румуна у Војводини је да буде објављен, што је сматрао
као довољан знак да нешто вреди) за своју антологију песама војвођанских Румуна. Он каже да "бити песник у
"малим" литературама представља забуну. Ко је песник, а
ко то није? Написати и штампати књигу значи бити њен
аутор. Но, значи ли то бити творац песничког опуса или
поетике? Главна брига "малих" и "младих" књижевности
треба да буде јасно оивичење система вредности у покушају интеграције југословенских песничких остварења.
То значи да писање на језику једне југословенске народности исто толико захвално као и писање на српском, македонском или словеначком. Нема бољих и лошијих положаја. Има само више или мање стваралачких талената који продиру у ризницу општејугословенске књижевности."13
Песникиња и преводилац Илеана Урсу (Ileana Ursu) пише и на српском и на румунском језику и за њу "песма је
исповедно-ироничан исказ самопосматрања и дивног чуда постојања"14. У предговору своје Антологије румунске
прозе у Војводини каже да се огрешила о многа дела која
нису ушла у ову антологију јер намера јој није била вредносни суд, већ лично виђење прозе на румунском језику у
претходних пола века њеног постојања у Војводини: "тематски низ прозних остварења углавном се задржао у
оквиру румунске заједнице, на локалном и регионалном
плану (...) ткајући прозно штиво као причу с поруком,
управо за румунског читаоца из одређеног региона. Аутори су се задржали у оквирима своје заједнице не само тематски, већ и језички; мало њих је марило за токове прозе у ширем (књижевном) окружењу"15. Овакво различито
виђење румунске књижевности у Војводини се може коментарисати само као доказ да се проза различито развила од поезије. Ако је румунска поезија из Војводине дала
значајна имена током периода о којем говоримо, онда је
проза у многоме заостала за лириком. Можда је и то разлог што се није више говорило о томе, а још мање преводило. Прозна дела која се налазе у антологијама или која
су објављена у издавачкој кући Либертатеа, говоре нам
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о еволуцији, о трагањима румунског писца током седам
деценија књижевног стваралаштва. Сваки румунски аутор
је у својим делима и носилац једног посебног израза и у
томе лежи оригиналност његовог дела. Њихово прозно дело доживљавамо и као драгоцен допринос у прожимању и
бољем познавању различитости нашег мултикултуралног
стваралачког простора.
Неспорна је чињеница да данас, захваљујући издавачкој делатности Издавачке куће Либертатеа, можемо говорити о аутентичној румунској књижевности, која се појавила на раскршћу више култура. Под утицајем српске
књижевности с једне стране и других књижевности националних мањина из Војводине с друге стране, румунска
књижевност из Војводине постала је јединствена и снажна, позната у Румунији, највише због могућности слободног испољавања стваралачког талента, у деценијама
када је у Румунији било забрањено износити другачија
мишљења од наметнутих, а часописи и издавачка кућа Либертатеа су отворили врата свим креативним умовима,
на овај начин очувајући и негујући румунски језик и праве духовне вредности.
*
Вирђинија Поповић (Popović, Virginia, Селеуш, 1975), ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Студирала на Филозофском факултету у Новом Саду (1994–2000);
магистарске студије на Филозофском факултету у Новом Саду
(2008); докторат је одбранила 2012. године са тезом из румунске
модерне књижевности. Године. 2000–2001. радила је као приправник на Учитељском факултету у Београду, одељење на румунском језику у Вршцу а 2003. године се запослила на Филозофском факултету где ради и данас. Њено интересовање се базира на проучавање румунске књижевности из Војводине, мада
један велики део радова су из старе румунске књижевности и народне румунске књижевности. У последње време се бави истраживањем почетака румунске књижевности у Војводини и културном везом Румуна са другим народима из Војводине. Обављала је функцију заменика шефа Одсека за румунистику
(2013–2016. године), члан је Друштва књижевника Војводине и
придружени члан Румунске академије наука из Букурешта, Департман за историју и филозофију науке, од 2014. године. Судски је преводилац за румунски језик али се бави и књижевним
преводом са српског на румунски језик и обрнуто. Превела је
збирку поезије са српског на румунски језик: – Недељко Терзић,
Прозор са огледалор/ Fereastra cu oglindă, "Сирм" Сремска Митровица & Међународна академија "Михај Еминеску" Крајова,
Румунија (2014) која је награђена специјалном наградом на међународном фестиваку поезије "Михај Еминеску", 16–19. септембра 2014. године у Крајови и збирку песама са румунког на
српски језик – Василе Ман, Рука испружена ка небу/ О mână
întinsă sprе cer, Фондације Европа, Нови Сад & Vasile Goldiș
University Press, Арад, Румунија (2015). Аутор је четири књиге
књижевне критике и 3 монографије. Учествује у уређивању три
научна зборника и два научна часописа.
Аћин, Ј. (1983). Поговор, Поподне у граду. Антологија песама војвођанских Румуна. Вршац: КОВ, стр. 93.
13 Крду, П. (1983). Предговор, Поподне у граду. Антологија песама
војвођанских Румуна. Вршац: КОВ, стр. 13.
14 Крду, П. (1983). Поподне у граду. Антологија песама војвођанских
Румуна. Вршац: КОВ, стр. 16.
15 Урсу, Илеана (2012). Антологија румунске прозе у Војводини. Избор и превод: Илеана Урсу. Панчево, Либертатеа, 5–6.
12
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тајном лубање која говори изабери смијех
и мало легалне њежности с вјечитим младожењом
из генерације катодних цијеви и дигиталних калемљења
и играј док ти ципеле на угрије Ла Страда,
а затим га остави да буде сретан Посејдонов вртлар
и с упецаном стријелом уочи Дана побједе
пођи сретна и пољуби дјечака с пјешчаних брежуљака
поведи га да пронађете благо из Сребрног језера.

*

Звонко Сарић

Звонко Сарић (Суботица, 1963), бачки је хрватски књижевник, издавач, уредник и књижар.
Пише поезију, кратке приче, есеј, новеле, а објавио је три романа. Бави се и визуалном поезијом и излагањем mail арта на више групних међународних изложаба.
Певач је и текстописац rock-групе "Sherbet underground".
Добитник је Диздарове награде за прву необјављену збирку
песама 1988. године.
Објавио је пет књига песама.
Превођен је на енглески и мађарски.
Уређује културну рубрику у суботичком недељнику "Хрватска ријеч".
Члан је надзорног одбора ХНВ Србије.
Важније његове књиге су: Опери зубе и крени (поезија), 1989;
Укротитељи (кратка проза), 1995; Анђели на оштрици сна (роман), 1997; Желите ли да бесплатно летите (визуална поезија,
заједно с Илијом Бакићем) – 1997; Шињел до сванућа (поезија),
2001; Хватач душе (роман), 2003; Неонски завртањ (збирка песама), 2004, у наклади Хрватске читаонице Суботица; Просјачки банкет (роман), 2007. и др.

УПЕЦАНЕ СТРИЈЕЛЕ
немој се шетати усамљена у тишини оркестра
тражећи изгубљени акорд-фаворит Joe Ramonea,
на отоку с благом треперавом од стробо свјетла
100 децибела поставило је на ноге понос танга,
има ствари за које ти мама и тата
никада неће рећи да постоје испод Тихог оцеана
морат ћеш их потражити сама насловом оригинала;
уз ромињање кише из тепиха расту слова
урони у проток курира на мотоциклу, јер
музика је насликана у дневнику Гордона Пима,
знаш – понекад је овај свијет опасан хероински шут
и ми сада с мрачним задовољством улазимо
у твој дјевичански свијет, гдје све изгледа могуће
јер, сентименталност и порнографија су сестре близанке
и наравно, Madonna је већ написала твој пубертет:
ти не волиш дроге, али дроге воле тебе
и у слободи потрошача чека те литература испуњености,
а ја измјерих твој живот примљеним e-mail порукама
које ми шаљеш ноћу, увијек у 23 и 30, увијек тада,
али у 23 и 30 дигитални црвени бројеви
олупине су времена,
свеједно – размисли након одигране игрице
Tomb Raider
колика је само величина рукавице злобног оштећења
све док не пукне неизговориво
једрима на крају свијета
и колико пријатеља пријатеља има нова пјесма?

Радуле Бошковић, Случајни пролазник
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Ладислав Чањи / Ladislav Čáni
ПРОПАСТ ХРАМА

Ђорђе Нешић
ГРЕШКЕ
Историја света је панорама грешака
које су се излиле у векове простране;
промашен је њихов пут, налик ходу пешака:
предодређен, а никад краљица да постане.
Грешке тајном заводе, вуку на странпутицу;
залудан је покушај опирање жилаво.
Ко се једном закачи на овакву удицу,
не враћа се у воду у којој је пливао.
Понека се отела још од Аристотела,
високо се пропела и до нас долетела.
Не помажу исправке, не смирују тешења.
На гомилу големи налегли су проблеми;
грешка кад не занеми, на другу се калеми
и никад се не дигне до милости решења.
*
Ђорђе Нешић (1957. Бијело Брдо код Осијека) дипломирао
на Филолошком факултету у Београду (група југословенске
књижевности и српскохрватски језик).
Објављена дјела: Црв сумње у јабуци раздора, песме, Рад,
Београд, 1985; Сурогати, песме, Рад, Београд, 1990; Чекајући
Створитеља, песме, Слово, Врбас, 1995; Харонов чамац, песме,
Рад, Београд, 1998; Прозор кроз који Дунав тече, изабране и нове пјесме, СКД Просвјета, Загреб, 2000; Лук и вода, завичајни
рјечник, СКД Просвјета, Загреб, 2004, 2. измијењено и допуњено издање 2012. Год; Граница, пјесме, СКД Просвјета, Загреб,
2006; Боље је бити у мањини, изабране и нове песме, Српска
књижевна задруга, Београд и СКД Просвјета, Загреб, 2015; Полог, изабране и нове песме, Задужбинско друштво "Први српски
устанак", Аранђеловац, 2016; Сунце и лед, изабране и нове пјесме, Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", Чачак,
2018; Први циклус, монографија, Културни и научни центар
"Милутин Миланковић" Даљ, 2019 и Окапнице, есеји и критике,
Дијак, Прибој, 2020.
Члан је Одбора САНУ за динамику климатског система Земље и дјело Милутина Миланковића. Управник је Културног и
научног центра "Милутин Миланковић" у Даљу.
Живи у Бијелом Брду и у Сомбору.
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тај славни храм
у којем је јато душа
махало крилима испод куполе
и ударало у витраже пуне светаца
у којем су одјекивале неизречене молитве
и светлуцала метафизичка светлост
столећима гомиланих пламенова свећа
та величанствена катедрала
која је себи дематеријализовала зидове
изломљене лукове розете
трифоријуме и контрафоре
да би своје спасоносне бродове
препуне бременитог простора
усмерила у висине ка небу
та невероватна грађевина
конструкција наде
нада конструкције
математика поезије
музика тишине
камен
светло
тај храм
уморан од властите тежине
срушио се
његов златни пресек се распао
заједно са тајним алхемијским симболима
и шифрама розенкројцера
и више се цео не може сместити
у простор ниједне мисли
његова слика још стоји у ваздуху
али и њу виде још само слепе очи
али и она ће се врло брзо расплинути
*
Ладислав Чањи (1961, Сремскa Митровицa), дипломирао је
Словачки језик и књижевност на Филозофског факултета у Новом Саду. Радио је као учитељ словачког језика у основној школи у Ердевику и као новинар словачке редакције ТВ Нови Сад.
Објавио је збирке песама: Глосолалија (Glosolália, 1992), Пропаст храма (Zánik chrámu, 1997), Након љубави (Po milovaní,
2004), Камен на длану (Kameň na dlani, 2005), Соба о којој кућа
ћути (Иzba o ktorej dom mlčí, 2015), Ветровит псалам (Veterný
žalm, 2017), Ни пепео ти неће замести траг (2018), Девет кругова ноћи (Deväť kruhov noci, 2019). Живи у Бачком Петровцу.
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Нику Чобану / Nicu Ciobanu
ЈАЈЕ ТРАЖИ ПТИЦУ
Шта треба да учиним за тебе,
црна птицо –
пита јаје из разнетог гнезда.

Слађана Миленковић
ПОРТРЕТ ВЕТРА

Ни овај свршетак миленијума,
са толиким заблудама
више ме не очарава.

Живопис сујете исписује ветар
Мрсећи дугу косу плаву

Може ли сан бити истинитији
од сањарења?

Рукопис кише оставља траг на лицу
и брише се мозаик шминке
избија колаж сећања
портрeт прави се да спава

Све теже ми је да поверујем у чуда.
Плашим се да опет ништа схватили нисмо
а проминуће још који људски живот,
попут осталих
који су били и који ће тек доћи.
Шта још треба да учиним за тебе,
црна птицо –
да би схватила да је лет излишан,
пита се јаје ловац.
*
Нику Чобану (Nicu Ciobanu, 1960), песник, драматург, публициста, издавач. Дипломирао је на Филозофском факултету
Универзитета у Новом Саду.
Аутор је више књига поезије и публицистике. Дебитовао је
1981. год. књигом поезије Păsări neînşeuate ("Неоседлане птице"). Био је уредник 15 година радио драме на румунском језику
Радио Новог Сада, од првих емитовања до 2000. год. У периоду
1993–2000. год. обавља функцију главног уредника издавачке
делатности "Либертатеа", потом од 2001–2020. директора НИУ
Либертатеа (2003–2006. и одговорног уредник недељника "Либертатеа"). Награђиван је више пута за новинарски рад, радиофонска остварења, филм и књижевно ствралаштво. Саставља и
преводи 2010. год. антологију румунске кратке прозе XX века,
"Надомак Витлејема". Са Славомиром Гвозденовићем саставља
двојезичну антологију румунско-српске лирике у Србији/Румунији (румунске и српске националне мањине), објављена 2020.
године од стране НИУ Либертатеа из Панчева.
Члан је Друштва књижевника Војводине и Савеза књижевника Румуније.

фантазам сапутник буђења
слика некакав споменар покушаја
буди заборављени архетип
преламајући капи кише по платну
и
израстао јелик
таштином двојника
зрачиће охоло кроз опус покрета
све до арабеске родослова
игра се то само
само снује
снује мрсећи
мрсећи косу
косу сујетну косу плаву
портрет ветра
*
Слађана Миленковић (1974, Сремска Митровица), oбјавила
је самосталне збирке поезије: "Јутро заспале срне" (1994), "Гоничи снова" (1995), "Потпис сна" (1997), "Другим речима"
(2014), "Hounds of Dreams" (2016), "Septembar City" (2019).
Пишее есеје, књижевну критику, научне и стручне књиге и
студије. Њена поезија више пута је награђивана на књижевним
манифестацијама, а песме су јој преведене на енглески, немачки, турски, пољски, јапански, румунски, бугарски, шпански, македонски и друге језике.
Главна је и одговорна уредница Часописа за науку, културу и
уметност "Сунчани сат". Члан је Друштва књижевникаој Војводине.
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Ирина Харди Ковачевић

Стојан Бербер

НЕ ПАМТИМ КАД САМ ПЛАКАЛА

ДЕЧАНИ

Све је најбоље како је могло бити!
Не потреса ме никакво противљење,
Не вређа ме никакво одбијање,
Не љути ме никакво разочарење.

Шуме посечене,
ратари одсељени,
монаси разјурени,
а Високи Дечани
стоје.

Не памтам кад сам то последњи пут плакала:
Тако топло, тако јецајући
Неизрециво болно, уздишући,
Као дете кад му из уста узму дојку,
Младости прву љубав, осећај среће,
Због губитка нечега што се више
Никада поновити неће...
Дипломирала сам живот
И савладала све одбране.
Али, кад сам се то ја задњи пут
Од срца насмејала,
Када се нечему искрено радовала,
Са чим сам се то ја посебно поносила
И чиме баш онако, задовољна била..
Има ту неке противтеже
Само што се палица која је држи
До самог краја скратила и затеже...
*
Харди-Ковачевић Ирина (1944, Руски Крстур), новинарка,
књижевница и књижевни критичар. На Филозофскoм факултету
у Новом Саду је дипломирала 1974. године.
Издала је следеће књиге: Зрно на длану, песме; Хиљаду радости, песме за децу; Безимена стварност, песме; Игре, песме за
децу; Ћоше мудрости, песме за децу; Једносложност, песме;
Дванаест бајки, проза за децу и Небо изнад Крстура, надреалистичку прозу, књига огледа, есеја и критика Мрежа, 2015.
Издала је више избора поезије за децу.
Радила је као новинар у "Руске слово", уређивала је и књижевни додатак "Литерaтурне слово", а од 1974. била је помоћник
и главни и одговорни уредник омладинског часописа MAK, била је главни и одговорног уредника недељника "Руске слово" и
уредник културе у листу "Дневник".
Заступљена је у многим антологијама. Награђивана је.
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Нема сивих крагуја,
ишчезле веверице,
ни чобан, ни монах
не поје,
а Високи Дечани
стоје.
Нестали косци,
тмурни облаци
над нама,
душа се наша слама,
а Високи Дечани
стоје.
*
Стојан Бербер (1942, Винорачa, Јагодина), пореклом из далматинске породице. Завршио је и докторирао медицинске студије.
Члан је Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника Србије.
Пише приче, романе, поезију, драму и публицистику.
Важнија дела су му: Песме: Који ме прате, песме (1982), Не
сан, песме (1982), Пукотина, песме (1983, Русалке, песме (1985),
Изабране песме (1987), Прах, песме (1996), Песме, изабране,
(Просвета, 2002); Свирала и Чарнојевићи, изабране песме, Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор, 2019.
Писао је драме, студије и чланке и приредио следеће зборнике и антологије: Светлосна изворишта, антологија сомборске
поезије (1975, 1991), Врло важно, антологија сомборске поезије
за децу (1986), Српске јуначке песме, антологија (1996), Српске
јуначке песме Крајине, антологија (1992, 1997), Српска љубавна
поезија (2002), а за Аламанах Учитељског факултета сачинио је
изборе Српска љубавна поезија (1999), Српска родољубива поезија (2000) и Српска поезија за децу (2001).
Превођен је на мађарски и словеначки језик.
Стојан Бербер је добитник значајних признања.

