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О овом броју
Из бор од ше зде се так ау то ра са раз ли чи тим при ло зи ма (од

по е зи је, про зе до есе ја) са за ступљeно шћу ско ро свих пред -
став ни ка на ци о нал них за јед ни ца, ко ји су чла но ви на шег Дру -
штва, го во ри у при лог ви тал но сти књи жев но сти у на шој кул -
ту ри, ње ној мо ћи да све до чи о окол но сти ма у ко ји ма по сто ји.
Од не што ви ше од 600 чла но ва, мо гло је дру гих ше зде сет да
при ло жи сво ја књи жев на све до че ња, то не го во ри да су вред -
но сти свима јед на ко рас по де ље не али го во ри о то ме да је књи -
жев ност и да ље ва жан ме диј ко јим чо век по ку ша ва се би да
обја сни свет у ко ме ста ну је. Из Вој во ди не, чи та ве Ср би је, из
уда ље них европ ских гра до ва до пи ру мо ћи је зи ка ко је се сли ва -
ју да све до че ка ко је наш из бор је дин ствен и књи жев ност
способ на да то ове ри. Овај про јект о то ме го во ри лу цид но и
про ниц љи во осве тља ва ју ћи на ше људ ско по стај ање кроз опти -
ке и стра те ги је ко је са мо књи жев ност мо же да кон струи ше. 

ДКВ је асо ци ја ци ја пи са ца уоп ште ко ји ства ра ју на срп ском
и је зи ци ма Вој во ди не и Ср би је. Је дан од ва жни јих аспе ка та де -
ло ва ња ДКВ је афир ми са ње и ус по ста вља ње ве за са ре пре -
зента тив ним ак те ри ма књи жев но сти у све ту. У том сми слу Ме -
ђу на род ни но во сад ски књи жев ни фе сти вал, као и ча со пис
Злат на гре да пред ста вља ју основ не ви до ве ре а ли за ци је та квих
на мера. 

ДКВ је ор га ни за тор зна чај них књи жев них ма ни фе ста ци ја:
књи жев них ка ра ва на по гра до ви ма Вој во ди не, ор га ни за тор
обе ле жа ва ња Свет ског да на по е зи је, ор га ни за тор сим по зи ју ма
о бит ним пи та њи ма књи жев но сти – књи жев них три би на на ко -
ји ма се пред ста вља ју нај зна чај ни је књи ге и ау то ри из Вој во ди -
не и Ср би је, за тим ор га ни за тор је ме ђу на род них са рад њи са
ни зом књи жев них ор га ни за ци ја из ино стран ства (Ру му ни ја,
Бу гар ска, Ма ђар ска, Ру си ја итд), из да вач ча со пи са Злат на гре -
да, из да вач књи жев них де ла при пад ни ка на ци о нал них за јед ни -
ца Вој во ди не, из да вач је или су и зда вач ви ше је зич них књи жев -
них пу бли ка ци ја, и вр ши до де лу број них на гра да.

ДКВ од 1980. го ди не до де љу је сво је го ди шње на гра де (за
жи вот но де ло, за књи гу и за пре вод го ди не, као и за де ла пи са -
на на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на – ма ђар ском, сло вач ком,
ру мун ском, ру син ском...), чи ји су но си о ци нај зна чај ни ја књи -
жев на име на овог под не бља (Бо шко Пе тро вић, Алек сан дар Ти -
шма, Имре Бо ри, Ото Тол наи, Ми ро слав Еге рић, Ми хаљ Ко вач,
Ђу ро Пап хар ха ји, Па љо Бо хуш, Слав ко Ал ма жан, Ми ли ца Ми -
ћић Ди мов ски, Јо ван Зи влак, Вла ди мир Та сић...). ДКВ до де љу -
је и Бран ко ву на гра ду за нај бо љу пр ву пе снич ку књи гу ау то ра
до 29 го ди на, ко ја је нај пре сти жни ја књи жев на на гра да за мла -
де пе сни ке, пр во за срп ско хр ват ски у бив шој Ју го сла ви ји, а по -
том за срп ски је зик у Ср би ји. Пр ви до бит ник на гра де је Вас ко
По па, а ме ђу до бит ни ци ма су и Алек сан дар Ти шма, Па вле
Угри нов, Бо ри слав Ра до вић, Дра ган Јо ва но вић Да ни лов... Дру -
штво до де љу је Ме ђу на род ну на гра ду за књи жев ност Но ви
Сад. Дру штво на Фе сти ва лу та ко ђе до де љу је и Бран ко ву на гра -

ду, за пр ву књи гу пе са ма пе сни ци ма мла ђим од 29 го ди на. ДКВ
тре нут но бро ји око 670 чла но ва, од че га су око осам де сет књи -
жев ни пре во ди о ци. Чла но ви ДКВ до ла зе из свих ме ста у Вој -
во ди ни и Ср би је, као и ино стран ства по чев ши од Но вог Са да,
Су бо ти це, Вр шца, Зре ња ни на, Срем ске Ми тро ви це, Ки кин де,
Вр ба са, Бач ке Па лан ке, Сом бо ра, Сен те, Ру ме, Бе о чи на, Срем -
ских Кар лова ца, Бе о гра да, По же ге, Ни ша, Бер ли на, Па ри за итд.

Чла но ви Дру штва су до бит ни ци и но си о ци нај зна чај ни јих
на гра да и при зна ња у зе мљи, као и из у зет них на гра да за књи -
жев ност у ино стран ству.

Чла но ви Друш тва су, та ко ђе, чла но ви зна чај них књи жев них,
умет нич ких и кул тур них уста но ва и ор га ни за ци ја у зе мљи и
ино стран ству.

ДКВ је од лу ком Ми ни стар ства Ре пу бли ке Ср би је про гла ше -
но за ре пре зен та тив но удру же ње због сво јих до при но са кул ту -
ри Ср би је. 

*

Ли ков ни при ло зи у овом бро ју: 
пе тро ва ра дин ски ли ков ни круг

Већ ско ро че ти ри де це ни је на Пе тро вара дин ској твр ђа ви по -
сто је ате љеи у ко ји ма де лу ју умет ни ци. Ти ате љеи су рад ни
про стор и пре би ва ли ште ве ћи не умет ни ка. У том при нуд ном и
че сто са мо и за бра ном об ли ко ва њу жи во та ства ра се сло же на и
про ти ву реч на исто ри ја умет нич ке кул ту ре ове сре ди не ко ју
пре се ца ју и од ре ђу је до ми нант не умет нич ке, иде о ло шке, еко -
ном ске и дру штве не си ле. 

Умет нич ка Твр ђа ва је и сли ка естет ске изо ла ци је, дру штве -
ног из гнан ства али и ре пре зен та тив ни па но јед не уто пи је у ко -
јој се умет ност ства ра у гра ни ца ма при вид ног есте тич ког ра ја. 

Од ско ро се дам де сет умет ни ка ви ше од по ло ви не су чла но -
ви ли ков ног кру га осно ва ног да свој рад јед но го ди шње јав но
при ка зу је. То се чи ни или у по себ ним га ле риј ским про сто ри ма
на са мој Твр ђа ви или у не кој од град ских га ле ри ја или се ма -
ни фе ста ци ја де ша ва као про је кат отво ре них ате љеа у ко ји ма
умет ни ци при ка зу ју свој јед но годи шњи или ви ше го ди шњи рад. 

Ско ро че тр де сет умет ни ка раз ли чи тог стил ског или жан ров -
ског опре де ље ња, од шта фе лај ног сли кар ства, скулп ту ре, гра -
фи ке, фо то гра фи је, до ком би но ва них тех ни ка или де ла при ме -
ње не умет но сти, те нео вар ган ди стич ких пер фор ман са и ви део
ра до ва пред ста вља ју у ма лом сли ку не са мо на ше умет но сти
не го и ли ко ве до ми нант них тен ден ци ја европ ске и свет ске
умет но сти. 

У свим ов де пред ста вље ним ра до ви ма чи та лац Гре де мо же
да се су о чи са нај и зра зи ти јим пред став ниц ма Ли ков ног кру га
од Пе ре Ћур чи ћа, Д. Сто ја но ви ћа и Б. По пр жа на, И. Цве ја но -
ви ћа, истраживањима Ивана Бјелице и Слободана Бате Недељ -
ковића, као и Р. Јокића, а посебно у бронзаним скулптуралним
одливцима Мирјане Гвозденовић али и радовима М. Васиље -
вића и А. Б. Васиљевића и сликама Р. Бошковића, Н. Лазића,
Светлане Нинковић и Бојана Кириџића. 

Жан ров ску ра зно ли ко ст ове пре зен та ци је обо га ћу ју ау то ри
сво јим стил ским, по е тич ким и иде о ло шким опре де ље њи ма ра -
до ва, као и де це ни је ми ну лог кон флик та нео а ван гар де и пост -
мо дер не у пи та њи ма исто ри за ци је умет но сти као ре ал но сти
ко ја се стал но ле ги ти ми са ла као про је кат пер ма нент ног са мо -
пре ва зи ла же ња и са мо у ки да ња прет ход не ета пе као ис цр пље -
не, по себ но ка да је би ла у пи та њу сли ка, сло бод ним ис по ља ва -
њем есте ти ке сли ке као афир ма ци је ње не по себ не при ро де у
све ту фик ци о нал но сти као све ту ау то ном них по тен ци ја умет -
но сти.

Јо ван Зи влак
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Ра ди вој Шај ти нац

ТАЈ НИ БОГ НЕ СА НИ ЦЕ
(Веч ни ши фрар ник пе сни ка)

ка ко нас ни ко ни је са њао
сен ке из шум ских ти ши на су нам до ја ви ле 
уме сто нас не ко их је не ја сан про га њао
и под ме се чи ном без бој ни се та јац от кра вио

као про вид на крв оти ца ла је без гла сна во да
ни шум да при ђе, ни глас да ишта учи ни 
ис то пи ло се све што је пре пла ви ла сло бо да
са мо се кр љушт ри бља пре си ја ва ла на пу чи ни

са да шњи го вор ни ци бив ши пли ва чи
као да им се при ви ђао у зе ни ца ма ста кле ни лед
сла ди ли су се за слу же ним умо ром, ода ни сне ва чи
убе ђе ни да је бу ђе ње је ди ни ред

кад се то ста кло
све тлу при ма кло
оста од ли ца
по сле ди ца

ова ко кад се у ср цу дре ма
у сну као да ни ког не ма
за лу дан је сјај ока
сред не ба и кр во то ка

*

Ра ди вој Шај ти нац, ро ђен је 1949. го ди не у Зре ња ни ну. По -
сле за вр ше не гим на зи је у род ном гра ду, сту ди рао је оп шту књи -
жев ност са те о ри јом књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у
Бе о гра ду. Члан је Срп ског књи жев ног дру штва, Дру штва књи -
жев ни ка Вој во ди не и Срп ског Пе на. Био је је дан од осни ва ча и
две де це ни је глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са за књи жев -
ност и кул ту ру Ула зни ца. Пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну и ли -
ков ну кри ти ку, ба ви се дра ма тур ги јом, а и пре во ди с ру ског и ен -
гле ског је зи ка.

Књи ге пе са ма: Оруж је људ ски ра ње но (1970), Шу ми се вра -
ћа ју пра го ви (1974), Да ров но пу то ва ње (1978), Пан гло сов из ве -

штај (1982), Су зе у лу на пар ку (1987), Оче наш на Тајмс скве ру
(1991), Олов ни до лов (1995), Лед и мле ко (2003), за ко ју је до био
на гра ду Књи га го ди не ДКВ, Пси вер са (2005), Ка њи шка мо но ти -
пи ја – дво је зич но из да ње на срп ском и ма ђар ском (2007), Ста ра
кан ти на (2011), Се вер ни из го вор (2011), Псе ћа су за (2014), Ди
(2014), Не по зна ва ње при ро де (2017).

Књи ге про зе: Ба нат ска чи тан ка (три из да ња: 1991, 2005 и
2008), за ко ју је до био на гра ду "Ка рољ Сир ма ји" 1991. го ди не,
Мој бе геј ски део све та (1994), Бај ке о гр му (1995), Че хо ви ја
(1996), за ко ју је до био на гра ду "Сте ван Пе шић", Вез у ва зду ху
(1998), Жр тве би дер ма је ра (Ге о по е ти ка, 2000), Си бил ски гла со -
ви (Ге о по е ти ка, 2001), На да ста ну је на кра ју гра да (са Угље шом
Шај тин цем, 2002), Во де но де те (Ге о по е ти ка, 2004), При чи ца
(2005), за ко ју је до био на гра ду "Ди ми три је Ми три но вић", Ки не -
ско дво ри ште (2006), Lyrik-klinik (Ге о по е ти ка, 2009), Ди лин ку ца
(са Људ ми лом Шај ти нац, 2012), Пор це лан (Ге о по е ти ка, 2017),
Су ва игла (Ге о пор ти ка 2019) Пе ле ри на (Ге о по е ти ка 2020).

Књи ге есе ја: Де мо гор гон (1990), Хо тел Чар но је вић (1989),
Хај ка на Ак те о на (1997).

Ње го ва из ве де на драм ска де ла су: Цве ће и смрт ста рог Лу ке,
Љуп че то ви сно ви – по ет ско по зор је за де цу, Ба на ти кон, Сте ва
Све тли ков, Атлант ска ве за, Па ор ска гро зни ца.

По е зи ја, про за и есе ји Ра ди во ја Шај тин ца пре во ђе ни су на
ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, шпан ски, ма ђар ски, сло ве нач ки,
ма ке дон ски, ру мун ски, пољ ски, фин ски, тур ски, сло вач ки и грч -
ки је зик.

Ро ман Жр тве би дер ма је ра об ја вљен је у пре во ду на ен гле ски
у еди ци ји Срп ска про за у пре во ду (Serbian Prose in Translation) у
из да њу Ге о по е ти ке 2012. го ди не. Дру го из да ње овог ро ма на
обја вио је 2015. године аме рич ки из да вач Blooming Twig Books,
Њу јорк.
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Ка та лин Ла дик / Katalin Ladik

БАЛ КАН ЕКС ПРЕС

Да ле ко сам од те бе као
пре ко о ке ан ски брод на ку ку ру зним по љи ма.
Ју ре ћи елек трич ни сту бо ви цр ни су јар бо ли.
Да ле ко сам, па се по пут по бед нич ког је дра
Не ћу рас це па ти,
и би ћу још уда ље ни ја кад стиг нем.

Ов де вла да жеђ и бол ни глас из ду би не.
Све ово је сан – шап ћем на дах ну то.
Ју че се ту сру шио је дан ан ђео.

Сад сва ко во ди днев ник
и умно жа ва исто ри ју.
У вра ти ма ла буд и ми тра љез у за гр ља ју.
Ма ши но во ђа је пе пе ља сто си вог ли ца
и пра зних оч них ду пљи.

Све уда ље ни ја, док ти се при бли жа вам,
је дан вра бац лу пи о про зор ско ок но.
Го ле ми цр ни су лун да ри
ур ли чу у ме ни
где си? Ов де вла да мрак и ужас.
Ако је ово исто ри ја, не ћу те до дир ну ти,
кад стиг нем, не мој ме до че ка ти.

Пре вод са ма ђар ског Ка та лин Ла дик

МЕ РИ ДИ ЈАН ЕКС ПРЕС

У Ис точ ном Бер ли ну му шка тле
упра во са да те ра ју пу пољ ке.
У вр то ви ма Бе о гра да
ди ме се ло ма че.

Пре вод са ма ђар ског Ка та лин Ла дик

ХО ДИ СА МНОМ У МИ ТО ЛО ГИ ЈУ

Хо ди са мном у ми то ло ги ју 
ко ја го во ри о ме ни и за то је ри зич на.
Дво пол но сам би ће: ла жљи во. Да кле, искре но.
Је ди но о се би да јем ин фор ма ци ју,
а ка ко то сва ког за ни ма, од оп штег је зна ча ја.
Ја сам плод са мо-му че ња, то јест са мо-љу ба ви.

Хо ди са мном у ми то ло ги ју,
про па да сав мој до са да шњи рад 
не ћу да бу дем умет нич ки пред мет. Раз би јам око ве,
ство ри тељ не ма већ на да мном моћ.
Не мам ни ка квих из гле да. Да кле, ја сам ак ту ел но.

Пре вод са ма ђар ског Ар пад Виц ко

*

Ка та лин Ла дик (Ka ta lin La dik, Но ви Сад, 1942). Њен из раз
су књи жев ност, глу ма, ства ра ње и ин тер пре та ци ја екс пе ри мен -
тал них звуч них ком по зи ци ја и ра дио ига ра, фо не тич на и ви зу ел -
на по е зи ја, hap pe ning, per for man ce, ак ци је, mail art.

19 об ја вље них са мо стал них књи га по е зи је и је дан ро ман. 
12 збир ки по е зи је у пре во ду на срп ски, хр ват ски, фран цу ски,

ита ли јан ски, ен гле ски.
На гра де: Пр ва глу мач ка на гра да на Смо три Вој во ђан ских

про фе си о нал них по зо ри шта 1978, Пр ва глу мач ка на гра да Удру -
же ња Драм ских умет ни ка Ср би је 1979, Пр ва глу мач ка на гра да
на Смо три Вој во ђан ских про фе си о нал них по зо ри шта 1986,
Kassák-díj (на гра да за аван гард но ства ра ла штво 1991), Hol lan di -
ai Mi kes Ke le men Kör-díj (књи жев на на гра да, 2000), József At ti la-
дí ј (књи жев на на гра да 2001), На ци о нал на на гра да за кул ту ру Ре -
пу бли ке Ср би је (2009), "Me di a wa ve Pa ral lel Cul tu res" (на гра да за
па ра лел ну кул ту ру 2003), Magyarország Babérkos zorú-díј (на гра -
да Ло во ров ви је нац Ма ђар ске за по е зи ју 2012), Herczeg Klára-díj
(на гра да за ли ков но ства ра ла штво 2015), Len non Ono Grant For
Pe a ce Awards (на гра да за мир 2016), Ar ti sjus-dí j (књи жев на на -
гра да 2017), Pro Ur be-díj  (на гра да за све у куп но ства ра ла штво,
Ferencváros, Bu da pest 2019), Hazám-díj (на гра да за жи вот но де ло
2020).
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Ма ри ја Ши мо ко вић

ЗЕ МУН СКИ КЕЈ

У ча су ла ке из ма гли це за ста је мо на трен
На ра ме ти сéда древ ног вре ме на сен
Пре ко нас спу ште но злат но зво но
Са ми смо ти, ја и Оно.

СА МО ПРА ТИ ЗНА КЕ

Ју тро сви ће сред мра за док се ло ми ста за
И па да из ме ђу нас без ши фре, пу то ка за.
Он да сле ће чав ка као но ва став ка
У снег
Ко тач ка уз брег
Ми кре ће мо за чав ком раз у мев ши то јав ком
Из Ви со ка

ЧУ ВАР ЛИ МУ НА

У ба шти ра сте дра го љуб
У дра го љу бу је го луб
Под кри ли ма но си дан
Све чан и са мо тан

ЈО ВА НУ З.

Пе сник се ди ис под мо ста
Гле да у мач ку, сво га го ста
И пи та је
Шта ће би ти
Мач ка гле да у ре ку
Ко ја је увек у пре ку
И уз вра ћа
Ка жи ти ме ни

РЕ КА

Ре ка је би ла мо ре док је још би ла во да
Са да је Кри стал на не бу ко ји не те че
Већ хо да

*

Ма ри ја Ши мо ко вић (Су бо ти ца, 1947), пе сник, про за и ста,
есе ји ста и пре во ди лац. Ба ви ла се још пи са њем за по зо ри ште,
филм ских сце на ри ја и но ви нар ством. До ма ту ре шко ло ва ла се у
род ној Су бо ти ци, а сту ди је фи ло зо фи је, смер есте ти ка и ети ка,
за вр ши ла на Бе о град ском уни вер зи те ту. У књи жев но сти ја ви ла
се збир ком пе са ма Сам чо век (1972), да би до да нас об ја ви ла још
два на ест књи га по е зи је: Иш че ку ју ћи Јо ну (1976), Не бој се, ту
сам (1980), Мај стор жуд ње (1983), Не бе ски би цикл (1987), С/ла -
га ње вре ме на (1992), По љу бац Гу ста ва Клим та, иза бра не и но -
ве пе сме (1993), Ме ђу реч је (1998), Ки но вар (2007), Ку ти ја од пе -
ска, иза бра не пе сме (2011), Чу ва ри при ви да (2012), Днев ник раз -
да љи не (2014), По зајм ље на све тлост (2018) и три ро ма на: Сце -
но гра фи ја за ве тар (2002. и 2003), Ве ло си пед го спо ди на Вер ме -
ша (2010) и Чи тач тра го ва (2020). Ви ше де се ти на чла на ка, есе -
ја и пре во да са ма ђар ског об ја ви ла је у ју го словс не кој и срп ској
пе ри о ди ци.

На ма ђар ски пре ве де ни су јој збир ка иза бра них пе са ма (Ma -
ri at he re si o po lis, 1996), двок њиж је са Иштва ном Б. Фо ки јем (Foky,
István B.) и ро ман Сце но гра фи ја за ве тар (Díszlet a szélnek, 2008).

Овен ча на је са ви ше при зна ња: Пр ва на гра да на Ју го сло вен -
ском фе сти ва лу по е зи је мла дих у Вр ба су (1974), На гра да за
књи гу го ди не Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не (Не бе ски би цикл,
1987), два пу та На гра да "др Фе ренц Бо дро гва ри" за ства ра ла -
штво (Не бе ски би цикл, 1988. и С/ла га ње вре ме на, 1992), На гра да
"Бран ко Миљ ко вић" за нај бо љу књи гу пе са ма (Ки но вар, 2007),
На гра да Град ске би бли о те ке у Су бо ти ци за нај бо ље за ви чај но
књи жев но оства ре ње (Ве ло си пед го спо ди на Вер ме ша, 2009)
,Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске (Чу ва ри при ви да, 2012) и на гра -
да Сте ван Пе шић (Днев ник раз да љи не), 2015. 

О по е зи ји и про зи Ма ри је Ши мо ко вић пи са ли су на ши нај по -
зна ти ји књи жев ни кри ти ча ри.

Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
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Пе ро Зу бац

СИГ НА ЛИ

Те ло ми ша ље сиг на ле 
ко је ду ша не раз у ме.
Све ће се са ме па ле
у сну што не ће у ме.

Бра ним се не са ни цом,
ћут њом што ре чи га си.
При чам са цр ном пти цом
на опу сте лој те ра си.

Ако ме чу јеш Пре све ти
мо ли тве мо је усли ши,
да ми се Она не све ти –
Ти јој пи смо на пи ши.

(15. 10. 2019)

У ИШ ЧЕ КУ СНА

По под не про бам
да уто нем у сан,
да не ка ко, бар ма ло,
скра тим дан.

Као у са мо ста ну
ћу тљи ви тра пи сти.
По цео дан ћу тим.
Сви ми да ни исти.

(18. 3. 2020)

(Из књи ге у ру ко пи су Се стра мо ја са мо ћа)

*

Пе ро Зу бац је ро ђен 1945. го ди не у Не ве си њу, Бо сна и Хер -
це го ви на. Основ ну шко лу за вр шио у род ном мје сту, а екс пе ри -
мен тал ну гим на зи ју у Ли шти ци (Ши ро ки Бри јег) и Зре ња ни ну.
Сту ди рао је књи жев ност ју жно сло вен ских на ро да на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Члан Удру же ња но ви на ра Ср би -
је, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Удру же ња књи жев ни ка
Ср би је. Об ја вио 50 књи га по е зи је, 20 књи га пе са ма за де цу, јед -
ну књи ге есе ја ("Ти да ни", Стра жи ло во, Но ви Сад, 1976.) и "О
вре ме ну и не вре ме ну", "Ло гос", Бач ка Па лан ка, 2013), лир ску
сту ди ју о Лен ки Дун ђер ској, три књи ге па ро ди ја на ју го сло вен -
ско пе сни штво, (Pan to logya no u o va, сме јуљ ци, пе ро ди је), 16 ан -
то ло ги ја "ју го сло вен ског" и стра ног пе сни штва. На стра не је -
зике пре ве де но му је 7 књи га (две књи ге на ма ке дон ски, две на
ал бан ски, јед на на ма ђар ски, јед на на ита ли јан ски је зик и јед на
на ру мун ски је зик), а пе сме су му пре во ђе не на два де сет свет -
ских је зи ка. На ла зи се у де се так стра них и пре ко три сто ти не
до ма ћих ан то ло ги ја пе сни ка и пе сни штва за де цу. Био је глав ни
уред ник сту дент ског ли ста Ин декс, глав ни и од го вор ни уред ник
ча со пи са за кул ту ру По ља у Но вом Са ду, уред ник за гре бач ке
ре ви је По лет, уред ник скоп ске Ми сле, ча со пи са Де тињ ство
Зма је вих деч јих ига ра и ча со пи са за де цу Ви тез из Бе о гра да, са -
рад ник број них ју го сло вен ских ре ви ја, ча со пи са и ли сто ва.

Пре ко три де сет го ди на био је за по слен на Те ле ви зи ји Но ви
Сад. Био је глав ни и од го вор ни уред ник Кул тур но-умјет нич ког
про гра ма, уред ник про гра ма за дје цу и мла де, ко ор ди на тор
Про гра ма за де цу Ра дио те ле ви зи је Ср би је и по моћ ник глав ног
и од го вор ног уред ни ка За бав но-ре кре а тив ног и спорт ског про -
гра ма Ра дио те ле ви зи је Ср би је.

Са да је уред ник не ко ли ко еди ци ја Из да вач ке ку ће "Срп ска
књи га М" из Ру ме и члан ре дак ци је ча со пи са за кул ту ру "Кро -
во ви" у Срем ским Кар лов ци ма. Од 2010. је пот пред сед ник
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Као но ви нар, имао је сво је ко лум не и фељ то не у Бор би и На -
шој Бор би (Бе о град), По бје ди (Под го ри ца), Сви је ту, Уни и Не -
дје љи (Са ра је во), Оку (За греб), Па ра док су, (За греб), Днев ни ку
(Но ви Сад), По ле ту (За греб), Ра ду (Бе о град), Гла су омла ди не
(Но ви Сад), НС не дељ ни ку (Но ви Сад), Сло бод ној Дал ма ци ји
(Сплит) и Су бо тич ким но ви на ма (Су бо ти ца). На пи сао је сце на -
ри ја за 8 до ку мен тар них фил мо ва за "Нео план та фим" Но ви Сад
и це ло ве чер њи филм Цен тар фил ма из Бе о гра да о Јо ва ну Јо ва -
но ви ћу Зма ју. До био је Злат ну по ве љу ме ђу на род ног Бе о град -
ског фе сти ва ла до ку мен тар ног и крат ко ме тра жног фил ма за
сце на рио фил ма Ка ро ља Ви че ка "Пин ки".

На ње го ве сти хо ве ком по но ва но је ви ше кан та та, со ло пе са -
ма, ора то ри ју ма, а за сти хо ве је до био нај зна чај ни је на гра де на
ју го сло вен ским фе сти ва ли ма у Опа ти ји, Бе о гра ду, Под го ри ци,
Ни шу, До њем Ми ла нов цу, Пан че ву, Ро жа ја ма и Ник ши ћу. За
књи жев ни рад на гра ђен је зна чај ним ју го сло вен ским на гра да ма
као што су На гра да Го ра нов ви је нац, Ок то бар ска на гра да Но вог
Са да, на гра ду Град ске би бли о те ке Но ви Сад "Сте ван Пе шић" за
це ло куп но књи жев но де ло и ро ман за де цу "Кра ље вић и пе -
сник", Ин сте ло ву на гра ду за по е зи ју, на гра ду Срп ске књи ге, на -
гра ду "Пе сма над пе сма ма", на гра ду "Злат ни бе о чуг за трај ни
до при нос кул ту ри Бе о гра да", Кул тур но-про свет не за јед ни це
Ср би је, Но вем бар ску на гра ду гра да Но вог Са да, Кру ну Кне за
Ла за ра за по ет ско де ло, на гра ду Ве нац врд нич ке ви ле за све у -
куп но де ло, на гра ду По ве ља Мо ра ве за жи вот но де ло, Лен кин
пр стен за најлеп шу љу бав ну пе сму, на гра ду "Сун ча ни сат" за
до при нос књи жев но сти за де цу и мла де, пла ке ту "Ве нац Ла зе
Ко сти ћа" за све у куп но де ло, На гра ду Ка пе тан Ми ша Ана ста си -
је вић, ста ту е ту и по ве љу, за 50 го ди на умет нич ког ра да и на дах -
ну ћа за но ве ге не ра ци је, на гра да за нај леп шу де чи ју пе сму ва -
љев ског ча со пи са "Акт", на гра да Ми тров дан ских су сре та де це
ре ги о на за жи вот но де ло из књи жев но сти за де цу, Ме ђу на род на
на гра да "Ана Франк" ко ју до де љу ју Из да вач ка ку ћа "Фе никс" и
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Фон да ци ја за кул тур ну и на уч ну пре зен та ци ју Ма ке до ни је, Ско -
пље, за осве до че не ре зул та те на пла ну ства ра ла штва, пре зен та -
ци је и афир ма ци је ли те ра ту ре за де цу и мла де , на гра ду Осло -
бо ђе ња Вој во ди не, На гра де "Алек са Шан тић" за жи вот но де -
ло,"На гра де " Си ма Цу цић" за књи гу пе са ма за де цу " Пе сме за
Ми ле ну", на гра де ча со пи са "Зби ља" за све у куп ни до при нос
кул ту ри Ср би је, На гра де " Злат ни Ор феј" Све срп ског фе сти ва -
ла по е зи је "Срп ско пе ро" у Ја го ди ни, На гра де "Зби ља" за жи -
вот но де ло, На гра де "Си ма Цу цић" за све у куп но де ло у деч јој
књи жев но сти, Глав не на гра де Ме ђу на род ног књи жев ног фе сти -
ва ла "Про по ет", На гра де "Ра ша По пов", за жи вот но де ло, На -
гра де Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за жи вот но де ло, На гра -
де "Би бли ос" за жи во то де ло, Из у зет не Ву ко ве на ра де КПЗ Ср -
би је за жи вот но дело.

Се дам де се тих го ди на два де се тог ви је ка био је у два че тве ро -
го ди шња ман да та члан Из вр шног од бо ра Ре пу блич ке за јед ни це
кул ту ре, у ври је ме ка да је у гра до ве Ре пу бли ке Ср би је сти гло
пе де сет но вих кла ви ра.

Пре во дио је пе сме са ру ског, ма ђар ског, ма ке дон ског, сло ве -
нач ког је зи ка, а пре пе ва вао са тур ског, хо ланд ског и не мач ког
је зи ка и об ја вљи вао у књи жев ним пу бли ка ци ја ма и књи га ма.

Осам го ди на био је мен тор нај та лен то ва ни јих ли те ра та у
Вој во ди ни у Цен тру за та лен те Ре пу бли ке Ср би је.

Цен тар за мир и мул ти ет нич ку са рад њу Мо стар иза брао га је
2005. го ди не за по ча сног чла на Цен тра.

Од 2003. го ди не је ре дов ни члан Ака де ми је при род них и ху -
ма ни тар них на у ка Кне же ва Шчер ба то вих, Мо сква, Ру ска фе де -
ра ци ја.

У ав гу сту 2013. го ди не иза бран је за до пи сног чла на Вој во -
ђан ске ака де ми је на у ка и умет но сти (ВА НУ).

О пе сни штву Пе ре Зуб ца об ја вље не су две мо но граф ске
књи ге: мо но граф ско илу стро ва но из да ње На гра да Срп ске књи -
ге, 2007. го ди не и обим на мо но гра фи ја "Пе ро Зу бац у за ви ча ју
по е зи је", (ка пи тал но и те ста мен тар но де ло ака де ми ка Не ђе
Ши пов ца) у из да њу СПКД Про свје та Не ве си ње и СПКУД Гу -
сле Мо стар, 2009. го ди не.

Здрав ко Шо тра ура дио је у се ри ји ТВ Бе о град "Пе снич ке ве -
дри не" по лу ча сов ни филм Мо стар ске ки ше, са Дра га ном Ни ко -
ли ћем а на му зи ку Зо ра на Си мја но ви ћа..

Ака де мик Вла до Ми ло ше вић ком по но вао је Ма лу лир ску
кан та ту Мо стар ске ки ше.

Жи ви и ства ра у Но вом Са ду. 

Сла во мир Гво зде но вић

СА ПР СТИ МА У ОЧИ МА

Ју че сам раз био про зор,
оти шла је у па рам пар чад по след ња пре пре ка
из ме ђу шта ви дим и шта се зби ва.

Мо ја твр до гла ва пре пи ска са оцем.

Од јед ном ми је до шло да пе вам.

:сло бо дан, Го спо де, бес ко нач но,
не ма гра ни ца из ме ђу Те бе и ме не
Не знам ка ко се мој отац осе ћа на оном све ту
док га зи по то ли кој ср чи,
док кроз зу бе про го ва ра: ту сам, си не, са би рам 

тво је гре хе,
тво је ра не: ма ле и ве ли ке жи во ти ње
по ко ји ма хо даш, по ср ћеш, от кри ваш: свет утвр ђу јеш
кроз ко је по ска ку јеш: гра диш са гло да ри ма про то ко ле,

че каш да ти се по сре ћи, тр паш у џе по ве мрак.
То и ни су џе по ви и та ма ни је та ма,
то је бу нар ко ји си ис ко пао се би 
да бу де ста нич ни пре дах из ко јег,
уме сто во де ко ја ври шти увис, 
за не сен из вла чиш кон це и пу те ве,
ср чеш веч ност од пам ти ве ка,
на се бе се устре мљу јеш не у стра шив,
за гле дан у по гре шно упар ки ра на ко ла,
у кр ва ву ср чу као у ли шће 
из пр сти ју из сто па ла из ко ле наи кр ва вих гру ди,
у су пра ре а ли ју у ко јој ко нач но за те бе не ма ме ста.
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*

Сла во мир Гво зде но вић (1953), Пе сник, уред ник, пре во ди -
лац, ан то ло ги чар, уни вер зи тет ски пре да вач. Док то ри рао 2000.
на по е зи ји Вас ка По пе. Члан је Са ве за пи са ца Ру му ни је, Удру же -
ња књи жев ни ка Срп ске, Књи жев ног дру штва Ко со ва и Ме то хи -
је, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и по ча сни члан Удру же ња
књи жев ни ка Ср би је.

Члан је са рад ник Ма ти це срп ске. Об ја вио је 40 књи га по е зи -
је, од че га 5 у Ср би ји и 4 на ру мун ском (пре вео Лу чи јан Алек -
сиу) и две на не мач ком и јед ну на ен гле ском. При ре дио је де се -
так ан то ло ги ја срп ске по е зи је из Ру му ни је, Ср би је и ре ги о на и
још је то ли ко књи га пре вео у ко а у тор ству (Ми о драг Па вло вић,
Вас ко По па, Љу бо мир Си мо вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Гој ко Ђо го,
Го ран Ђор ђе вић, Иван Не гри шо рац, итд.) У ви ше је на вра та бо -
ра вио као пи сац на књи жев ним фе сти ва ли ма и смо тра ма у Не -
мач кој, Фран цу ској, САД, Бу гар ској, Ма ке до ни ји, Ма ђар ској,
Ср би ји, Ре пу бли ци Срп ској, Цр ној Го ри. По е зи ја му је пре во ђе -
на на пет на е стак је зи ка. При су тан је у ви ше ан то ло ги ја и ан то -
ло шких из бо ра у Ру му ни ји, Ср би ји, Р Срп ској и све ту. Је дан је
од осни ва ча Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, а био је 20 го ди на и срп ски
по сла ник у Пар ла мен ту Ру му ни је. Био је пр ви пред сед ник Скуп -
шти не ди ја спо ре и Ср ба у ре ги о ну. 

Од об ја вље них књи га из два ја мо: Кри ла и по ма ло ва тре (Кри -
те ри он, Бу ку решт 1975); Ли ри ка (Кри те ри он, Бу ку решт 1981);
Ве дро отва ра ње ка ме на (Кри те ри он, Бу ку решт 1985); Dezle ga -
rea senină a pi e trei (Car tea românească, Bu cu rești , 1985; на ру мун -
ски пе сме пре вео Лу чи јан Алек сиу); Под вла че ње цр те (Про све -
та, Бе о град 1988); Срп ска мо ли тва у Те ми шва ру (Све то ви, Но ви
Сад 1991); У ку ћи са ог њем и ле дом (Про све та, Бе о град 1995);
Цр њан ски у Те ми шва ру (из бор; Про све та, Бе о град 2003); Şco a la
de seară (An thro pos, Ti mișoa ra, 2003; на ру мун ски пе сме пре вео
Лу чи јан Алек сиу); Крст и крик I, II (Ан тро пос, Те ми швар,
2003); Кор ња ча си ла зи на Ду нав (Про све та, Бе о град 2013); Ко ли -
ко Ко со ва у ме ни (ау то ро во из да ње, Те ми швар, 2013); Обра ћа ње
Бе о гра ду (Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, Бе о град 2015), Го спо -
де раз ве се ли (Те ми швар, 2017), Гро зни ца Се ве ра (Но ви Сад,
2019). 

До био је ви ше зна чај них књи жев них на гра да у Ру му ни ји (Бу -
ку решт, Те ми швар, Са ту Ма ре), Ср би ји (Ниш, Бе о град, Но ви
Сад, Ко сов ска Ми тро ви ца, Зре ња нин) и Р. Срп ској, а за це ло куп -
ну ак тив ност од ли ко ва ли су га пред сед ни ци Ср би је, Ру му ни је и
др жа ве Ср би је и Цр не Го ре.

Жи ви у Те ми шва ру и био је до 2020. го ди не глав ни уред ник
ча со пи са Књи жев ни жи вот.

Ал пар Ло шонц / Lo soncz Alpár

ОР ВЕЛ КО ЈИ СЕ ПРО ДА ЈЕ 

И КО ЈИ СЕ НЕ МО ЖЕ ПРО ДА ВА ТИ

Ка да мно ги по тро ша чи ми сле да је уз др ма на сло бо да у
мо дер ни те ту, та да се сто па про да је књи га Џор џа Ор ве ла
(Ge or ge Or well) пе ње у не бо. Та ко у си ту а ци ји ка да се на
сце ни по ја вио по бу ње ник аме рич ке без бед но сне аген ци је,
Едвард Сно у ден (Ed ward Snow den) та да је штам па ко ја
пра ти кре та ња на тр жи шту књи га из ве шта ва ла да је иста
сто па по ра сла за 6000%. Шта ви ше, џеп но из да ње књи ге
са пред го во ром аме рич ког пи сца, То ма са Пин чо на (Tho -
mas Pynchon) је бе ле жи ло раст од 10000%. Или ка да је До -
налд Трамп за по чео вла да ви ну та да је сто па про да је 1984
по ра сла већ у пр вој не де љи за 100%. 

У по гле ду ор ве лов ских де ла све де них на ро бу ва жи
фор му ла: што горе, то бо ље. Устрој ство тр жи шта је на и ме
та кво – осе ћај ре гре си је је бла го дет за ње га, по ве ћа ва се
оп сег про да је. Зло, или ба рем има ги на ци ја зла ма ми по -
тро ша че. Но да је то ка сни три јумф Ор ве ла, да кле, пи сца
ко ји је умро 1950, у то ипак тре ба сум ња ти. 

У сва ком слу ча ју ње го ва де ла су пре жи ве ла епо ху хлад -
ног ра та и пој мо ви као што су "дво стру ки го вор" од но сно
"Ве ли ки брат" по ста ли део жар го на са ко јим се ру тин ски
мо же кри ти ко ва ти ви шак мо ћи. Ре то рич ка/упо треб на
вред ност фе но ме на Ор вел је та ко ре ћи не ис црп на, ње га
сво ја та ју и они на ле ви ци, но и они на де сни ци. За ње га се
оти ма ју но ви не, али и ака дем ска сфе ра. У ства ри, бе ле жи -
мо без број та квих ту ма ча ко ји при зи ва ју пи сца Жи во тињ -
ске фар ме. Нпр. не ка да шњи ла бу ри стич ки по ли ти чар Џек
Строу (Jack Straw) је по сег нуо за Ор ве лом да под у ча ва ле -
ви цу ко ја по ње му ни је би ла до вољ но па три от ска, ре кав -
ши да би пи сац требало да бу де узор сто га што је пре пун
ре флек сив ним мо мен ти ма ен гле ског би ћа и нај зад по но -
сан је на сво ју зе мљу. Или, ли бе рал но на стро је ни Ти мо ти
Гар тон Аш (Ti mothy Gar ton Ash), ина че по зна ти ту мач
пост со ци ја ли стич ке тран зи ци је, ре а ли зо вао је по ку шај
(још 2002) да про ми сли ре ле вант ност Ор ве ла у да на шњим
усло ви ма. Чак би смо се мо гли кре та ти и на дру гим те ре -
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ни ма: не ки ла ка нов ци на гла ша ва ју да Ве ли ком бра ту не -
до ста је основ по сто ја ња, јер у ду би ни сим бо лич ког по -
ретка ко ји је осло нац за нас ти ња пра зни на. Ро берт Курц
(Kurz) ли дер не мач ке шко ле кри ти ке вред но сти ко ји је
исто вре ме но из но ва ту ма чио Кар ла Марк са и из ло жио га
кри ти ци је по кло нио по себ ну па жњу Ор ве лу и кла си фи -
ко вао га као чла на тра ди ци је свиф тов ске не га тив не уто пи -
је: Курц је сма трао да глас Ве ли ког бра та од је ку је да нас на
ано ним ним ме ђу на род ним тр жи шти ма а ми смо, хте ли ми
то, или не, при ма о ци зву ко ва и шу мо ва истих тр жи шта.
Чак и тврд ња у зна ку же ље "ми те по сма тра мо Ве ли ки
бра те а не ти нас" је сте са мо ин верз ни од раз Ор ве ло вог
пој ма. 

Ор вел је наш хо ри зонт. И та ла си ње го ве ре цеп ци је иду
по но во ви со ко: раз ли чи ти пу бли ци сти из вла че ле жер но из
свог џе па реч ник ор ве лов ског жар го на су ге ри шу ћи да,
vоilà, Фај сбук већ оства ру ју не ка да шњу мрач ну про фе си -
ју. Или, ка жу да се су о ча ва мо са чи ње ни цом да ови ги -
гант ски ак те ри "ком у ни ка тив ног ка пи та ли зма" су већ пре -
вазишли до ме те ор ве лов ске про јек ци је мо ћи ко ја се рас -
про сти ре на све по ре жи во та. На и ме, у још ма њој ме ри
смо соп стве ни го спо да ри но што би се мо гло за кљу чи ти
на осно ву 1984, од но сно, апа ра ти нас оп ко ља ва ју још ви -
ше но што је то Ор вел сво је вре ме но пред ви ђао. 

Али, без об зи ра на ви со ку ме ђу на род ну ре пу та ци ју Ор -
вел је пред ста вљао ви ше ма те ри јал му че ња но оду ше вље -
ња за ме не. Ни ти сам био ус хи ћен ње го вим је зи ком, ни ти
сам био при вр жен пој му ко ји се на ле пио на ње га, на и ме,
"то та ли та ри зму" ко ји је за ме не пред ста вљао тек по лу про -
па ганд ни же тон ко ји се уба цу је у ма ши не ри ју хлад ног ра -
та. Та ко, ка да сам мно го ка сни је на шао за сход но да про -
чи там по уч ну књи гу Шел до на Во ли на (Shel don Wo lin) о
аме рич ком "то та ли та ри зму" од мах ми је па ло на па мет да
ето зна чај Ор ве ла је пре у ве ли чан и да се ње го ва сла ва мо -
же при пи са ти тек јед ном иде о ло шком кон флик ту и игри
исто риј ских усло ва. Шта ви ше, ка да сам са знао да је рев -
но сни Ор вел не у мор но кри ти ко вао ин те лек ту ал це ко ји су
за стра ни ли у по гле ду апо ло ги је не ка да шњег Со вјет ског
са ве за пре дао јед ну ли сту од 38 име на Се ли ји Кир вен (Ce -
lia Kir wan) он да сам се бо рио са осе ћа јем не ла го де. На и -
ме, до тич на Кир ван је би ла по зна та лич ност у књи жев ним
кру го ви ма, али је исто вре ме но би ла и чла ни ца без бед но -
сне аген ци је ИРД што је при пи са ло по себ ну ва жност да -
тој ли сти. Ор вел, да кле, пи сац ко ји је по ку шао да сје ди ни
кри те ри ју ме умет но сти и по ли ти ке и ко ји је у не ким тре -
ну ци ма не дво сми сле но дао до зна ња да је ње гов из бор мо -
рал но уте ме ље ни со ци ја ли зам, де лио кле тве о ин те лек ту -
ал цима ко ји ни су би ли кри тич ни пре ма СССР. Али је кон -
струк ци ја ли сте сум њи вих за ме не би ло пре ви ше, то је за
ме не зна чи ло ви шак ком про ми са и пре на прег ну ту ло јал -
ност. 

У ства ри и дан-да нас ми слим да се на ре цеп ци ју Ор ве -
ло вих де ла, да кле на ову ипак суп тил ну ен гле ску про зу,
на ка ле мљу ју зна че ња по во дом из ну ђе не уло ге хе ро ја-про -
фе та ко ји се не у стра ши во бо ри про тив аве ти то та ли та ри -
зма. Чим се по ме не ње го во име асо ци ра се на ду хо ве то -
та ли та ри зма. И та ко се де ша ва да из лич но сти Ор ве ла
бри шу фи гу ру ко ло ни јал ног ад ми ни стра то ра ко ја је про -
тив ник им пе ри је, или та ко не ста је пра ви улог ње го вог
при су ства у шпан ском гра ђан ском ра ту ко ји се сво ди на
обич ни ку ри о зи тет. Нај зад, та ко се кон стру и ше ста тус на -

вод но отре жње ног ин те лек ту ал ца ко ји се по сле успе шног
про ла же ња кроз зам ке исто ри је са мо тре се од стра ха у
свом скро ви шту и то од ужа са со ци ја ли зма. 

Ре цеп ци ја же ли да Ор ве лу обез бе ди са вре ме ност на тај
на чин да ре ду ку је јед но ре пре зен та тив но књи жев но-есе -
ји стич ко рва ње са сло же ним од но си ма из ме ђу (ми ли тант -
ног) со ци ја ли зма, мо ћи и не из ве сне сло бо де. Као да у ње -
го вом де лу не вр ца ју ни ка кве искре! Ре дук тив но ту ма че -
ње Ор ве ла зло уп тре бља ва ла ко по ка зи во без на ђе код ње га
– ина че, је дан ње гов бит ни кри ти чар, пољ ски-бри тан ски
троц ки ста Ај сак Дој чер (Isa ac De utscher) му је до де лио
епи тет "ме та фи зич ког пе си ми сте" ко ји сти же до уза луд -
но сти от по ра. Пре ма то ме, пре о вла ђа ју ће иде о ло шко ту -
ма че ње про те ру је из Ор ве ла уло гу кри ти ча ра-пи сца ко ји
не ми ло срд но ана ли зи ра свет да би га тре ти ра ло као пр во -
бо р ца ан ти-то та ли та ри зма. Ор вел се те ту рао та мо-ам о, но
до шао је се би. 

Ипак, он је ви ше од ова кве иде о ло шке схе ме! У ње го -
вим нај бо љим тре ну ци ма про го во ра не што што се опи ре
ко њук тур ним и тр жи шним раз у ме ва њи ма сло бо де.

На рав но, не же лим да ис ти снем та ква де ла као што су
1984 или Жи во тињ ска фар ма! Са мо по ку ша вам да при зи -
вам пи сца-ми сли о ца с оне стра не ан ти-то та ли тар не уло ге
што ина че пред ста вља пре пре ку у од но су на аде кват ну ре -
цеп ци ју та квих ње го вих есе ја као што је За што пи шем?
Ан ти-то та ли тар на уло га му из ве сно не иде у при лог, у
ства ри тре ба ли би смо мул ти пер спек тив но при сту пи ти и
то ли ко ис ти ца ном де лу као што је 1984 ко је је пи са но у
по след њем пе ри о ду жи во та чо ве ка ко ји је био сло мљен
ма ни фе сто ва њем те шке бо ле сти. 

И то би тре ба ло да бу де хер ме не у тич ки на лог и у по гле -
ду раз у ме ва ња оних ор ве лов ских ре флек си ја ко је се жу у
да на шњи цу. Фи на ли зо ва на не сло бо да ко ја све тлу ца код
Ор ве ла ни је ни ка ко про ла зна епи зо да ко ја се мо же при до -
да ти хлад ном ра ту ко ли ко под стрек за ду бље раз ми шља -
ње: да мо дер на моћ ин по тен тиа има не са мо каф ки јан -
ске не го и ор ве лов ске ди мен зи је – ето то би смо тре ба ли
раз мо три ти.

Це лис ход но је ма кар на тре ну так раз мо три ти раз вој са -
мог на сло ва. Из вор но је пи сац про јек то вао сле де ћи на -
слов: По след њи чо век Евро пе а "1984" је са мо ис ход ка -
сни је ау тор ске ко рек ци је. То да ли је пи сац за и ста са мо
обр нуо ре до след бро ја/да ту ма "48" ни ка да не ће мо са зна -
ти. Но ба рем мо же мо при ме ти ти да ако је Ор вел раз ми -
шљао на осно ву обра сца "по след њег чо ве ка" он да је чвр -
сто ста јао у тра ди ци ји ко ја се раз гра на ва од ро ман ти зма и
ко ју од ре ђу ју та кви ау то ри као што су Фран соа Кса ви је
Ку сен де Грен виј (François Xa vi er Co u sin de Gra in vil le),
Бај рон (Byron), или Ме ри Ше ли (Mary Shel ley). Ова тра -
ди ци ја је по ве за ла апо ка лип тич ни ам би јент са чо ве ком
ко ји је чо век по то ме што гле да и ви ди исту апо ка лип су;
ње га је ина че бри тан ски сли кар Џон Мар тин (John Mar tin)
1848 пом но на цр тао. Раз у ме се, же ле ли би смо пра ти ти
дра ма тур ги ју по след њег чо ве ка он да би смо мо ра ли да
иде мо за тра го ви ма ко ји во де ма кар до Се мју е ла Бе ке та
(Sa muel Bec kett), ма да ње го во чу ве но де ло Ор вел ни је мо -
гао по зна ва ти. 

У Ор ве лу мо же мо про на ћи ста но ви ту до зу кон зер ва ти -
ви зма: ње го ве ла мен та ци је ко је жа ле за про шло шћу ко ја
за вре ђу је по што ва ње или по во дом рас пр ши ва ња кул тур -
ног бла га све до че о то ме. Не слу чај но мно го пу та се ко ри -
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сти по во дом Ор ве ла но та са мо ка рак те ри за ци је: "то ри јев -
ски анар хи ста". Мо же мо про на ћи код ње га и ви ру лент ну
ре то ри ку кри зе из ме ђу два свет ска ра та, те да уочимо и
ње го ве ар гу мен та ци је по во дом гу бит ка до сто јан ства. 

Ње го ви кри ти ча ри су већ одав но при ме ти ли ка ко се он
ма ће хин ски од но си са ио на ко ма лим бро јем ње го вих жен -
ских ак тер ки, те да у опу су пи сца ко ји се ра до по зи ва на
Ди кен са не до ста је раз ви ја ње бит них ни јан си про ле тер ске
ег зи стен ци је. Та мо где би тре ба ло да сле ди ана ли за пр -
љав шти не са да шњо сти ко ја се мо же до ве сти у ве зу са по -
сто је ћом кла сном кон фи гу ра ци јом Ор вел ће по сег ну ти за
над и сто риј ским аспек ти ма. Уме сто да иде на пред те да
пре да је ма те ри јал за раз ми шља ње чи та о цу ко ји је за ин те -
ре со ван за ту ма че ње кла сних од но са, он се фик си ра та мо
где ра ди кал на ре флек си ја не ма свој дом. Као да ни смо на
тлу ка пи та ли зма...

Ту ма че ње, да ка ко, тре ба ло би да сле ди ста ри хер ме не у -
тич ки пут: тре бало би читати це лог Ор ве ла исто вре ме но,
од но сно тре ба си ту и ра ти 1984 у окви ру опу са у це ло сти.
При то ме, да не за бо ра ви мо ње го ве та ко ре ћи ди ја лек тич -
ке ми сли ко је твр де да у кли зе ћем све ту зна че ња јед на
ствар је исто вре ме но и она са ма и не што дру го, пре ци зни -
је ње на су прот ност: мир ни је са мо мир не го је и рат. Да -
кле из бле де ле су де мар ка ци о не ли ни је из ме ђу ра та и ми -
ра, те мир је тек при вре ме но ста ње ко је не пре ста но ме ња
сво ја зна че ња са ра том. Са овим по те зом Ор вел оди ста
сту па у нај стро жи ју са да шњост: они ко ји ми сле да смо у
ста њу бес ко нач ног ра та од мах би пот пи са ли ње го ве на -
зна ке. И не мој мо за не ма ри ва ти ни оне ње го ве обес по ко ја -
ву ју ће ми сли ко је од ме ра ва ју ка ко уста ље ни/нор ма ли зо ва -
ни је зик по се би ква ри фор ми ра ње ми сли: та ко Ор вел би -
ва су ди о ни ком зна чај ног фи ло зоф ског прав ца у XX ве ку. 

Ипак, бит не ди мен зи је са да шњо сти и струк ту рал не де -
тер ми на ци је ка пи та ли зма оста ју из ван ње го вог ви до кру -
га. Зна мо да 1984 пре зен ту је тех но ло шке апа ра те кон тро -
ле ко је вла да ју без ика квих за пре ка, да он при ка зу је при -
нуд ни ин тер су бјек тив ни кон текст од ре ђен прак сом до у -
шни ка, то јест свет Об ра је на (O’B rien) и Вин сто на Сми та
(Win ston Smith) у ко јем се не мо же сло бод но ни ди са ти.
Отва ра се дру штве ни ам би јент са хи пер ви шко ви ма мо ћи
и над гле да ва ња, али моћ је то ли ко лу ка ва да не до пу шта
се би да ство ри мар ти ре и све це. Ин те лек ту а лац ов де ви ше
ни је кан ди дат за жр тву. А по ру ка гла си: до бро ор га ни зо -
ва на по ли ци ја ко ја вр ши кон тро лу над је зич ким и ми са о -
ним ис по ља ва њи ма мо же да ка на ли зу је чак и от пор, од но -
сно, чак се и они мо гу при пи то ми ти ко ји ина че га је на ду
у по гле ду от по ра. И све то код Ор ве ла ме та фи зи ча ра до -
би ја пе чат суд би не. 

Та кви кри ти ча ри Ор ве ла као што је Фре дрик Џеј мсон
(Fre dric Ja me son) про на шли су круп ну про тив реч ност ов -
де: Ор вел са јед не стра не на гла ша ва да та мо где је то та -
ли та ри зам уко ре њен на у ка не мо же да цве та. Гу ши се сло -
бод на реч, ви шак кон тро ле оне мо гу ћа ва да на у ка до спе у
бли зи ну исти не. С дру ге стра не рас про сти ра ње кон тро ле,
то та ли зо ва на моћ не мо же да се за ми сли без учи на ка на у -
ке: ка ко би смо мо гли без ефек тив ног при су ства на у ке до -
пре мо до уну тра шњо сти људ ског мо зга, ка ко би се мо гло
при сту пи ти кон тро ли је зи ка без ау то ри те та на у ке? Ка ко
би се мо гла ба ци ти мре жа кон тро ле без са ве за на у ке и тех -
но ло ги је?

Но нај ва жни је је да чак и оно ту ма че ње ко је из ја вљу је
да бо ље раз у ме ва ау то ра-Ор ве ла, та ко и ње го во де ло 1984,
не го што он раз у ме ва се бе не мо же пре ви ше ла ко да по -
ста не во дич у од но су на са да шњост. Пре ви ше бит не ства -
ри се не ви де у Ор ве ло вој пер спек ти ви. 

Пре вас ход но тре ба по че ти та мо где је Ор вел ми слио да
је у ње го вој епо хи, да кле, у сре ди ни XX ве ка за вр ше на ера
ли бе рал ног ка пи та ли зма. Шта ви ше, у не ким си ту а ци ја ма
је из но сио да је и ка пи та ли зам као та кав до шао до свог
кра ја, јер ће га над вла да ти ад ми ни стра тив на ра ци о нал -
ност и ње на план ска над моћ. 

Али, обе по став ке нас во де у по гре шном прав цу, обе
на зна ке нас по гре шно на ви ги ра ју: Ор вел је роб јед не че -
сте пред ра су де ко ја је сво је вре ме но би ла жи ва и на ле ви -
ци те ко ја на ив но су прот ста вља прет по ста вље ну чи сту
кон ку рен ци ју и мо но по ле ко ји пре ра сту кон ку рен ци ју.
Карл Маркс би очи то вао лек ци ју пи сцу: кон ку рен ци ја pеr
sе ни је ни шта дру го до ег зе ку тор еко ном ских за ко на и то
и у XIX и у XX ве ку. А онај ко ји же ли да ба ци по глед иза
вар љи вих по ја ва тај не ће ви де ти ки не ски зид из ме ђу кон -
ку рен ци је и мо но по ла. Да се мо но пол раз ви ја из кон ку -
рен ци је то по ка зу је упра во да на шњи при мер Феј сбу ка.1

Ор вел го во ри о "оли гар хи стич ком ко лек ти ви зму" али
нас не усме ра ва у по гле ду рас пра вља ња оног пи та ња ко ја
се од но си на пре ла зе-кон ти ну и те те из ме ђу кор по ра ци -
ја/кон цер на и (ка пи та ли стич ке др жа ве). То, на и ме, ни је
спо ред ни мо ме нат ко ли ко струк ту рал на осо би на. Кор по -
ра ци је (под ра зу ме ва ју ћи и оне ди ги тал не) за јед но/опо се -
бље но, у ком пли ко ва ном за јед ни штву ко ра ча ју на пред у
ши ре њу ка пи тал-ло ги ке са др жа вом, чак мо гу да пре у зму
и од ре ђе не ње не функ ци је. Као што је сво је вре ме но Бри -
тан ска ис точ на ин диј ска ком па ни ја кр чи ла пут кри те ри ју -
ми ма ка пи та ла та ко да на шње кор по ра ци је пре у зи ма ју ре -
а ли за ци ју та квих функ ци ја др жа ве ко је су по ве за не са
прак ти ко ва њем на си ља. Мно го пу та рас пра вље на аме рич -
ка тај на слу жба или "ду бо ка др жа ва" већ одав но цр пи еле -
мен те кон трол не прак се из Ама зо на и оста лих.

Сход но то ме, ме ђу соб на ми ме за из ме ђу кор по ра ци ја и
др жа ве да је оквир об ја шње ња за афир ма ци ју ди ги тал них
кон цер на, да кле за фе но мен ко ји се у по след ње вре ме на -
зи ва "над зи рућим ка пи та ли змом". Мо же се по ка за ти да
кон тро ла ко му ни ка ци је и ка пи та ли зам иду за јед но: "над -
зи рући ка пи та ли зам" (sur ve il lan ce ca pi ta lism) је тек оти сак
кон тро ле ко ја се про ши ру је на це лу пла не ту.

Ка ко то од го ва ра ју ћи опи си до ка зу ју у два де се тим го -
ди на ма про шлог ве ка, тач ни је у кон тек сту I свет ског ра та
– а рат је увек пре крет ни ца – та да шњи пр ви чо век аме рич -
ке тај не слу жбе Хер берт Jар дли (Her bert Jar dli) је скло пио
спо ра зум са Ве стерн Ју ни он (We stern Union) да од го ва ра -
ју ћи апа ра ти има ју нео гра ни че ни при ступ до при сти глих
те ле гра ма. По сле то га, да погледамо унапред, мо же мо по -
ме ну ти Fifth eyes, то јест за јед нич ки на ступ ан гло сак сон -
ских слу жни за рад над зи ра ња ме ђу на род не цир ку ла ци је.
У том вре ме ну ком пју тер ко ји се при ла го ђа ва лич ној по -
тро шњи још ни је био на ви ди ку, али ва ља ви де ти да "над -
зи рући ка пи та ли зам" (по јам ко ји је да нас по стао пан дан
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1 Di payan  Ghosh: How the Free Mar ket In cen ti vi zed Fa ce bo ok’s Harm -
ful Mo no poly, https://www.ci gi on li ne.or g/ar tic les/ho w-free-mar ket-in -
cen ti vi zed-fa ce bo oks-har mful-mo no poly



"Ве ли ком бра ту") ни је на стао у вре ме Феј сбу ка – са мо су
до да ти им пул си из вор ној тен ден ци ји. 

Да кле, Феј сбук ни је узрок, не го по сле ди ца. Мно ги на -
рав но ми сле да прак са за бра њи ва ња Феј сбу ка де фор ми ше
по ре дак као де ви јант ни еле мент, али исти на је не где дру -
где: она очи ту је су шти ну по рет ка. 

На да ље, пред Ор ве лом је леб де ла фор му ла ко ја бес ко -
нач но одр жа ва ње мо ћи ве зу је за ућут ки ва ње же ља. Вр хов -
ни за кон је угу ши ва ње же ља. Али, ово је ипак ре дук тив на
ски ца под ре ђи ва ња и екс пло а та ци је. И ни је слу чај но да
Ор вел по ста вља сек су ал ност на сце ну 1984 да прет по ста -
вља да не ма по ли тич ке ре пре си је без сек су ал не екс пло а -
та ци је. На тај на чин би мо гао чак да се су срет не са са вре -
ме ни ком ко ји је по жу ри вао осло ба ђа ње же ља, на и ме, са
Вил хел мом Рај хом (Wil helm Re ich). 

Но са ова квом ар гу мен та ци јом не мо же мо по го ди ти су -
шти ну ка пи та ли стич ког све та у ко јем по ме ну ти ги гант ски
концер ни дик ти ра ју по ре дак кре та ња ко му ни ка ци је и ко ји
раз ли чи ти пу бли ци сти по ку ша ва ју да опи шу са по зна том
ме та фо ром Ле ви ја та на. Јер ho mo di gi ta lis се не адре си ра
за рад то га да огра ни ча ва сво је же ље, на про тив. Са вре ме -
ник ко ји ви си на екра ну и ко ји кро ји жи вот у од но су на
ми кро спек та кле екра на до ла зи у чуд ну сим би о зу са ма -
ши на ма и елек трон ским им пул си ма не по ста је део по сто -
је ћег све та на тај на чин да се од ри че сво јих же ља. Кон тро -
ла у од но су на об ли ке ег зи стен ци је се не осла ња на ре пре -
си ју же ља. Сви мо гу екс по ни ра ти сво је же ље, про јек то ва -
ти ег зо тич не, при вре ме не – уко ли ко по шту ју вла да ју ћу
иде о ло ги ју и фор му сло бо де ко ја из ви ре из ње.

Пол Ма зур (Paul Ma zur) не ка да шњи бан кар Ле ман бра -
дер са (Leh man Brot hers) је ре као у јед ном тре нут ку да је
крај ње вре ме пре ћи са кул ту ре по тре ба на кул ту ру же ља.
По зи ва ње на по тре бе је за ста ре ло, по тре бе ни ко га не при -
вла че, по кре тач ка сна га је де фи ни тив но же ља – и ов де су
мо гућ но сти бес ко нач не, јер у од но су на ства ра ње же ља
гра ни це не ма. Луд је онај ко ји да нас под стре ка ва на за до -
во ља ва ње по тре ба.

Да не бу де за бу не: ова по ен ти ра на тврд ња је са мо ad
ho mi nem ин те ре сант на. Њу је из ре као ак тер ко ји је одо ма -
ћен у ка пи та ли стич ком све ту, чо век ко ји на ме ра ва да ко -
ри сти сред ства убе ђи ва ња. Но оно што је ре као, на и ме,
при мар ност же ље, одав но је по зна та кон сте ла ци ја ко ја по -
сто ји од по чет ка ка пи та ли зма.

И ово ни је те рен Ор ве ла, ов де се тре ба обра ти ти дру ги -
ма. Ни го во ра о то ме да тех но кон цер ни ис ти ску ју афек те
из нас, они нас уве ра ва ју да бу де мо нар ци стич ки рас по ло -
же ни, евен ту ал но омо гу ћа ва ју да моћ опе ри ше са истим
афек ти ма и струк ту ром нар ци зма. Исто вре ме но отва ра ју
вра та нео бич ној син те зи ал го ри та ма и кон спи ра тив них
фан та зи ја – нео д ло жно је про ми сли ти шта ге не ри ра на ва -
лу кон спи ра тив них про јек ци ја у на шој епо хи. 

"До ле са ди ги тал ном дик та ту ром чи ју моћ под но си мо!"
– ви че не ка да шњи рат ни ак ти ви ста а да нас тех но ми сли -
лац ко ји пра ви кон гло ме рат ле ви чар ских и де сни чар ских
ре флек си ја, на и ме, Qu er den ker, Кен Јеб сен.2 Ње гов

КенФМ је ипак са мо од скоч на да ска за мут не рас пра ве о
пан де ми ји, ми гра ци ји и ко руп ци ји. Али, ње гов слу чај са -
мо де мон стри ра да чак и они ко ји про те сту ју про тив ди -
ги тал ног Ле ви ја та на ко ри сте њи хо ве апа ра те. 

Нај зад Ор вел је жи вео у убе ђе њу да је у по ли ти ци до -
шло до коб не за ме не из ме ђу ла жи и исти не. Ма да ни кад
ни је раш чи стио да ли ти ме ис ка зу је не што што пре тен ду -
је да бу де веч на исти на или је са мо ука зи вао на гу би так
сми сла по ли ти ке у ка пи та ли зму. Но из ве сно је да би он
пу ним ан га жма ном уско чио у раз ви ја ње ми сли ко ја стра -
ху је од то га да на ша епо ха из вр га ва ру глу ау то ри тет исти -
не. Он би са свим си гур но ми слио да је бит но по вра ти ти
овај ау то ри тет, чак би твр дио да би ин те лек ту а лац без ика -
квих од ла га ња тре бао да се по све ти овом по слу. Ме ђу тим,
уза луд га из вла че из ар хи ва спрам "ди ги тал ног то та ли та -
ри зма": у том са гле да ва њу он ма ло мо же по мо ћи. 

Не за ста ре лост Ор ве ла као пи сца не тре ба на до ве зи ва ти
за чи ње ни цу да је осве тлио струк ту рал не од ре ђе но сти ка -
пи та ли зма ко ји ина че под ра зу ме ва ју раз ли чи те мо да ли те -
те "над зо ра" и ди на ми ку "мо тре ња". Не, ње го ви не пре ста -
ни ним бус се мо же об ја сни ти тек на осно ву стра ха ко ји
се ре про ду ку је по во дом ис ку ства мо ћи: ин тен зи тет мо -
ћи мо же да бу де ор ве лов ски, ако већ ни је то и по стао.

*

Ал пар Ло шонц је ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та у Но вом
Са ду. За по слен на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, на
Ка те дри за дру штве не на у ке. Пи ше фи ло зоф ске есе је и сту ди је,
као и сту ди је из раз ли чи тих до ме на дру штве них на у ка као што
је пра во и еко но ми ја. До пи сни је члан Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти (од 2018). Не ке књи ге: Нео ли бе ра ли зам – суд би на или
из бор (ко а у тор К. Јо си фи дис) Но ви Сад, Мо дер на на Ко ло ну, Бе -
о град, Вре ме књи ге, Сту бо ви кул ту ре, Suf fi ti en tia eco lo gi ca, сту -
ди ја о ко е во лу ци ји из ме ђу еко но ми је и при ро де, Но ви Сад, Stylos,
2005, Су ве ре ни тет, моћ и кри за, Адре са, Но ви Сад, 2006, Моћ
као дру штве ни до га ђај, Адре са, Но ви Сад, 2009, От пор и моћ,
Адре са, Но ви Сад, 2012, Ана то ми ја ро ба (ко а у тор В. Гво зден),
2016, Но ви Сад. Ка пи та ли зам и књи жев ност, Адре са, 2020 (са
Вла ди ми ром Гво зде ном).
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2 Pa trick Si e ge mann, Ju li us Stuc ke: Verschwörung serzähler Ken Jeb sen.
You Tu be spe rrt KenFMhttps://www.de utschland funk kul tur.de /versch-
wo erung ser za e hler-ken-jeb sen-you tu be-spe rrt-kenfm.1008.de.html?
dram:ar tic le_id =491338 Боривој Попржан, Давни шапат (детаљ)



Да мир Сми ља нић

АНА МОР ФО ЗА СТРА ХА
За чи та о це у пан де миј ским вре ме ни ма

"У стра ху су ве ли ке очи", ка же на род на му дрост, а фи -
ло зоф као љу би тељ му дро сти мо гао би то ме до да ти: "... а
ве ли ке су и ства ри". Шта сто ји иза ових му дро ва ња? Увид
да афек ти и дру га пси хич ка ста ња об ли ку ју сли ку све та.
Свет нам се при ка зу је у при гу ше ном све тлу на ших стра -
сти и дру гих осе ћа ња. Зна ју то до бро и умет ни ци, упра во
они до во де тај увид до зад њих кон се квен ци, су о ча ва ју ћи
нас у сво јим де ли ма с на шом двој ном при ро дом, на шом
ра за пе то шћу из ме ђу апе ла ра зу ма и ис ку ше ња жуд њи. По -
што по себ но страх уме да из об ли чи на шу ви зу ру све та,
ва ља се упра во њи ме по за ба ви ти. При то ме ће нам од по -
мо ћи би ти јед на крат ка при ча Ед га ра Ала на Поа, мај сто ра
за кон фрон та ци ју с хо ро ром сва ко дне ви це.

При ча "Сфин га" при ка зу је нам де ша ва ња из пер спек ти -
ве без и ме ног на ра то ра ко ји у до ба ко ле ре што је то ком ју -
на 1832. го ди не ха ра ла Њу јор ком  при хва та по зив свог ро -
ђа ка, те у јед ном лет њи ков цу на оба ли ре ке Хад сон про -
на ла зи спас и пси хич ко рас те ре ће ње од епи де миј ског
стре са. Иа ко је иди лич но окру же ње да ло по во да за мно го -
број не опу шта ју ће ак тив но сти по пут пли ва ња, пе ца ња и
ше та ња у при ро ди, ат мос фе ра смр ти стал но је би ла при -
сут на, а пре но си ле су је ве сти из гра да о бо ле сти или смр -
ти њи хо вих по зна ни ка. На ра тор пре до ча ва тај до жи вљај
го то во си не сте тич ки: "На кра ју смо дрх та ли на на и ла зак
сва ког гла сни ка. Чи ни ло нам се да је и сам ва здух са ју га
ми ри сао на смрт." (Е. А. По, "Сфин га", у: Ед гар Алан По,
Са бра не при че, дру го из да ње, Та не си, Бе о град 2018, стр.
734–737, ци тат: стр. 734.) Чи та о ци на том ме сту са зна ју за
раз ли чи тост ка рак те ра дво ји це про та го ни ста: док је на ра -
тор био об у зет ат мос фе ром смр ти, не ми сле ћи ни на шта
дру го осим на њу, ње гов ро ђак умео је да се дис тан ци ра
од зло слут них ми сли и не ла год них осе ћа ња. "Ње гов фи -
ло зоф ски бо гат ин те лект ни јед ном ни је био за ра жен не ре -
ал но сти ма. За су шти ну ужа са је био до вољ но жив, али
ње го ве сен ке уоп ште ни је схва тао." (На истом ме сту.) Си -

ту а ци ја се за пла шљи вог на ра то ра по гор ша ла док је чи тао
ра зно ра зна де ла ко ја су у ње му по ја ча ва ла скло ност к су -
је вер ју, ве ро ва њу у "коб не пред зна ке", ши ро ко рас про -
стра ње но ме ђу про стим пу ком. За ње га је то ве ро ва ње
"има[ло] у се би не по гре ши ве еле мен те исти не" (стр. 735),
док је ње гов фи ло зоф ски на стро је ни ан ти под од ба ци вао
та кво ве ро ва ње као ира ци о нал но. И – ка ко то обич но би -
ва у По о вим при по вет ка ма – де ша ва се си ту а ци ја ко ја ће
у пот пу но сти по ре ме ти ти ио на ко већ на ру ше но пси хич ко
ста ње су је вер ног при по ве да ча. 

На и ме, јед ном при ли ком, док је чи тао књи гу пред отво -
ре ним про зо ром со бе ко ја је гле да ла на бр до на дру гој оба -
ли ре ке при ме тио је не ко чуд но ство ре ње ка ко се пре ко
кли зи шта спу шта низ па ди ну бр да и не ста је у обли жњој
шу ми. Ди мен зи је овог ство ре ња би ле су за стра шу ју ће:
би ло је ду же од бој ног бро да; има ло је сур лу ве ћу од обич -
ног сло на, ве ли ке кљо ве, а уста су му би ла пре кри ве на ру -
ном; огром ни труп ство ре ња де ло вао је као да је од кри -
ста ла и био је при зма стог об ли ка; по се до ва ло је два па ра
џи нов ских кри ла пре кри ве них ме тал ним кр љу шти ма. Но
нај ве ћу па жњу за стра ше ног по сма тра ча при ву као је при -
зор мр твач ке гла ве ко ја се на ла зи ла на гру ди ма ове не ма -
ни. У тре нут ку кад се ово чу до ви ште огла си ло про дор ним
кри ком, при по ве дач је од сил ног стра ха из гу био свест.
Кад је по но во до шао к се би, имао је на ме ру да о ово ме
оба ве сти свог скеп тич ног ро ђа ка, али га је "осе ћа ње од -
врат но сти" спре чи ло у то ме. Ви зи ју са бла сног би ћа ту ма -
чио је као пред ска за ње соп стве не смр ти – или ма кар на до -
ла зе ћег на ле та ма ни је.

Ипак, дру гом при ли ком ис при чао је свом до ма ћи ну
шта га је оног да на сна шло, а по што се у том мо мен ту по -
но во по ја ви ло чу до ви ште, го ста из Њу јор ка је  у хва тио па -
нич ни страх. Иа ко се ис по чет ка упла шио због ду шев ног
ста ња свог по се ти о ца, до ма ћин је кре нуо да ана ли тич ки и
"хлад не гла ве" раз ма тра не у год ну си ту а ци ју. По што су
жу стро рас пра вља ли и о фи ло зоф ским те ма ма, ово је би -
ла до бра при ли ка да се до ма ћи нов фи ло зоф ски ум опро ба
и на овом кон крет ном при ме ру и раз ја сни ми сте ри ју нео -
бич ног при зо ра. О ка квом ство ру се ра ди ло? Мо жда му је
оштри на ње го вог фи ло зоф ског ума мо гли би ти од ко ри сти
при ли ком ре ше ња ове ениг ме. И за ни мљи во – ре ше ње ни -
је ле жа ло ни у ин тен зи ви ра њу ре флек си је, ни у пре и спи -
ти ва њу лич них убе ђе ња. Про блем је био чи сто оп тич ке
при ро де. Или што би се "ста ро е вроп ски" ре кло: ра ди ло се
о пр о бле му пер спек ти ве.

На и ме, оштро ум ни при ја тељ, ко ји је за у зео исти по ло -
жај пред про зо ром што га је имао пре пла ше ни на ра тор кад
је по но во угле дао чу до ви ште, отва ра (ве ро ват но Пли ни је -
ву) Исто ри ју при ро де и чи та му оде љак о јед ној вр сти
љиљ ка (!) – пред став ни ку ро да Sphynx, фа ми ли је Le pi dop -
te ra, ре да In sec ta. Опис пот пу но од го ва ра за стра шу ју ћем
би ћу што га је при ме тио на оном бр ду – с том кључ ном
раз ли ком што је ин сект иден тич ног из гле да не у по ре ди во
ма њи и што је са гле дан из то ли ке бли зи не, док се ми го љио
низ па у ко ву мре жу, па се услед те оп тич ке вар ке упла ше -
ном при по ве да чу при чи ни ло да ство ре ње по се ду је џи нов -
ске ди мен зи је. Ти ме је раз ре ше на ениг ма: чо век ко ји бе жи
од епи де ми је ко ле ре и на ги ње к су је вер ју, ви де ћи на сва -
ком ко ра ку на зна ке на до ла зе ће смр ти, на се да оп тич кој вар -
ци и про јек ту је сит ног, пот пу но без о па сног ин сек та у ужа -
сног ство ра што на го ве шта ва да ће се не што ло ше де си ти.
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Ана ли тич ки ум ње го вог до ма ћи на раз от кри ва илу зи ју и
до во ди до отре жње ња. Ти ме се при ча и за вр ша ва. 

Пре не го што се би раз ја сни мо сми сао ове По о ве при че,
тре ба ло би ре ћи не што о ње ном на сло ву. Он гла си "Сфин -
га". Од дав ни на за то име је ве за на тај но ви тост – у ста ро -
грч кој ми то ло ги ји та ко се зва ла ћер ка чу до ви шних ро ди те -
ља, Ти фо на и Ехид не, ко ја је по ста вља ла за го нет ке Те бан -
ци ма и уби ја ла ове ако их не ре ше, све док јој ни је до ско -
чио Едип због че га се ба ци ла са сте не у мо ре. Очи глед но
је мр твач ка гла ва на тру пу јед не вр сте ноћ ног леп ти ра ин -
спи ри са ла ис тра жи ва че да тој вр сти ин сек та да ју име по
зло слут ном жен ском де мо ну из ан тич ких вре ме на. Али ко -
ју тај ну у се би кри је би ће из По о ве при че? Брит ки ум до -
ма ћи на раз от кри ва да ов де не ма ни ка кве тај не – тај ну је
се би уми слио не кон тро ли са ни страх њу јор шког го ста. Та -
ко и ова при по вет ка по ка зу је ан та го ни зам че сто те ма ти зо -
ван у По о вом де лу – с јед не стра не ира ци о нал ни страх ко -
ји на ги ње к про јек ци ја ма, с дру ге ана ли тич ки ра зум што
уме да рас пр ши илу зи је не кон тр о ли са них по ри ва и емо ци -
ја. Код Поа не та ко рет ко ра зум ипак над вла да страх, иа ко
сва ко днев ни жи вот уме да  и спри ча са свим дру гу при чу.

Шта је ду бља по ен та По о ве крат ке при че? На ше опа -
жа ње ствар но сти је ат мос фе рич ки обо је но, за то нас при -
зо ри до слов но по га ђа ју. У за ви сно сти од афек та ко јим смо
по го ђе ни ме ња се сли ка пред ме та, а не та ко рет ко и она
чи та вог све та. Афе кат раз об ли ча ва ствар ност, а раз об ли -
че на ствар ност по ја ча ва афе кат. Оно што се ов де де ша ва
мо же се по ја сни ти  по мо ћу на чи на при ка зи ва ња у сли кар -
ству по зна тог под на зи вом ана мор фо за – ра ди се обич но
о та ко на сли ка ној сли ци да ка да се она по сма тра из по себ -
ног угла или пак по мо ћу огле да ла или бру ше них ста ка ла
на из глед не пра ви лан, де фор ми сан или го то во не ви дљив
при зор, што је при ка зан на њој, од јед ном по при ма ја сне
кон ту ре и по ста је ви дљив. Та ко се, при ме ра ра ди, у до њем
де лу чу ве не сли ке Хан са Хол бај на Мла ђег По сла ни ци
(1533) по ја вљу је мр твач ка гла ва, ка да се сли ка по сма тра
из по себ ног угла. Ова ква вр ста сли ке по го ду је упра во за
при ка зи ва ње (у ства ри: скри ва ње) сим бо лич ки ко но ти ра -
них пред ме та – као што је онај мр твач ке гла ве, да кле сим -
бол смр ти, ствар ко ју свест обич но по ти ску је, али што је
од јед ном пре по зна мо та мо где је не би смо оче ки ва ли. Али
оно кључ но је да те ства ри не би би ло да не про ме ни мо
пер спек ти ву по гле да.

И у "Сфин ги" има мо слу чај с та квом про ме ном по гле -
да – док је дан по сма трач, за у зи ма ју ћи од ре ђен по ло жај
пред про зо ром со бе, од јед ном при ме ћу је огром но чу до ви -
ште ка ко се спу шта низ па ди ну бр да, дру ги по сма трач са
истог ме ста при ме ћу је си ћу шног ин сек та на па у чи ни јер у
ви до кру гу ових по сма тра ча са свим дру га чи је се при ка зу -
је опа же ни пред мет у од но су на сво ју по за ди ну. Стра хом
об у зе ти по сма трач под ле же оп тич кој вар ци и објект пер -
ци пи ра та ко као да има џи нов ске ди мен зи је с об зи ром да
се он опа жа као да је у ис тој рав ни с обли жњим бр дом
одн. ње го ва ве ли чи на од ре ђу је у по ре ђе њу с џи нов ским
ста бли ма из шу ме. С дру ге стра не, ра зу мом ру ко во ђе ни
по сма трач не под ле же емо ци ја ма, па објек те ви ди у њи хо -
вим при род ним про пор ци ја ма – он објект по сма тра из
бли зи не, не про јек ту ју ћи га на да љи ну, од но сно све стан је
сво је уда ље но сти од пред ме та по сма тра ња (по за ди на за
ње га ни је бр до већ па у чи на на про зо ру). Има је дан де таљ
ко ји по ја шња ва за што по глед упла ше ног по сма тра ча из об -

ли ча ва про пор ци је пред ме та у од но су на по за ди ну – то је
упра во мр твач ка гла ва на тру пу ство ре ња на ко ју је ње гов
по глед фик си ран. Тај сим бол је не га тив но ко но ти ран, што
се код по сма тра ча (на ра то ра) ис ка зу је у (ира ци о нал ној)
слут њи "на сту па ју ћег зла" (стр. 736). Глав ни ре фе рент ни
си стем дру гог по сма тра ча (на ра то ро вог ро ђа ка) је сте про -
чи та ни опис из књи ге, да кле на уч но зна ње као га ран ци ја
за пре по зна ва ње пра вих ди мен зи ја опа же ног пред ме та.
Од лу чу ју ће за по глед на свет је ко ја пер спек ти ва је за у зе -
та – да ли она стра ха или она ра зу ма. Док пре о вла ђу је јед -
на, дру га је су спен до ва на. Онај ко га за хва ти страх мо же
да из гу би кон такт са ствар но шћу; пер спек ти ва ра зу ма га
вра ћа на тло чи ње ни ца. Кад пер спек ти ва ра зу ма над вла да
ону стра ха, ре ша ва се ениг ма, а "сфин га" гу би сво је за -
стра шу је ће деј ство.

Не ка је дан хер ме не у тич ки ко мен тар за о кру жи на ше
раз ма тра ње. На и ме, мо гло би се ре ћи да је сâм По ов текст
ана мор фан: мо же се чи та ти као при ча о за ра зи, али исто
та ко и као при ча о су ко бу су је вер ја и ра зу ма. Иа ко је епи -
де ми ја ов де ипак са мо у по за ди ни, она до спе ва у пр ви
план за хва љу ју ћи стра ху на ра то ра иза зва ном ат мос фе ром
смр ти ко ја се до слов но осе ћа у ва зду ху. Али кључ ни хер -
ме не у тич ки ефе кат де ша ва се то ком чи та ња при по вет ке:
чи та о ци су сâми за хва ће ни ат мос фе ром смр ти док чи та ју
при чу (па жњу им оку пи ра по ми ња ње ко ле ре, страх про та -
го ни ста од смр ти, мр твач ка гла ва на ин сек ту пред ста вље -
ном као мон стру му) и у из ве сном сми слу кроз чи та ње за -
у зи ма ју пер спек ти ву на ра то ра, све док не до ђе до раз ре -
ше ња сфин ги не ениг ме раз от кри ва њем оп тич ке вар ке,
због че га и они мо ра ју да ко ри гу ју сво ју пер спек ти ву. Чи -
та ње при че за по чи њу с на пе то шћу, а за вр ша ва ју је рас те -
ре ће ни раз у ме ва њем рас пле та на вод не ениг ме, ти ме сми -
сла це ле при че. Страх нас то ком чи та ња По о ве при че на -
во ди на јед ну пер спек ти ву, ра зум нас спре ча ва у то ме да је
при хва ти мо. Хер ме не у тич ко на ра во у че ни је за то гла си:
сва ки на ра тив ни текст (а по себ но онај ана морф но кон ци -
пи ра ни) пред ста вља ениг му док се не раз дво је пер спек ти -
ве из ко јих му се при сту па – ако нам то по ђе за ру ком, уви -
де ли смо ње гов сми сао. Он да смо над му дри ли Сфин гу.

*

Да мир Сми ља нић (1972) за вр шио је све ни вое сту ди ја фи ло -
зо фи је на Фри дрих-Алек сан дер уни вер зи те ту Ер лан ген-Нирн -
берг у Не мач кој. Сту ди рао је та ко ђе те а тро ло ги ју и на у ку о ме -
ди ји ма као и со ци о ло ги ју. Док то ри рао је 2005. го ди не (на зив
док тор ске ди сер та ци је: Фи ло зоф ска по зи ци о нал ност у све тлу
пер спек ти ви зма. Ме та фи ло зоф ски оглед). Од 2007. го ди не за по -
слен је на Од се ку за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но -
вом Са ду где је 2017. го ди не сте као зва ње ре дов ног про фе со ра.
Ње го ве обла сти  и не те ре со ва ња су: ме та фи ло зо фи ја, те о ри ја са -
зна ња, Но ва фе но ме но ло ги ја, фи ло зо фи ја је зи ка и фи ло зо фи ја
ме ди ја. Об ја вио је сле де ће мо но гра фи је: Си не сте ти ка. Ски ца
па тич ке те о ри је са зна ња (Адре са, Но ви Сад 2011), Ири та ци је.
Си не сте тич ки огле ди (Адре са, Но ви Сад 2014), Апо ре ти ка. На -
црт фи ло зоф ске ме то до ло ги је (Ака дем ска књи га, Но ви Сад
2016), Ат мос фе ра смр ти. Сту ди ја из си не сте ти ке (Адре са,
Но ви Сад 2018), Би ће од тр ске. Ан тро по ло ги ја у си не сте тич -
ком по гле ду (Адре са, Но ви Сад 2020). Пре вео је не ко ли ко књи га
с не мач ког на срп ски. Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не му је за
књи гу Ат мос фе ра смр ти. Сту ди ја из си не сте ти ке до де ли ло
На гра ду за књи гу го ди не за 2018. го ди ну. Члан је ви ше стру ков -
них удру же ња у зе мљи и ино стран ству, а од 2020. го ди не члан је
Управ ног од бо ра Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не.
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Дра ган Про ле

РЕ ПУ БЛИ КА ТИ ШИ НЕ

Тај на не ког чо ве ка, го во рио је Сар тр, ни је у Еди по вом
ком плек су, ни ти у ком плек су ни же вред но сти, не го у гра -
ни ци ње го ве сло бо де1. Ипак, за го вор о гра ни ца ма сло бо де
мо гли би смо ре ћи све дру го, са мо не да је са мо ра зу мљив.
Не ја вља ли се сло бо да са мо он да, ка да про би ја гра ни це,
ни је ли сло бо да са мо та мо, где се на пу шта ју огра ни че ња,
где се пре ко ра чу је ус по ста вље но, утвр ђе но и нор ми ра но?
Ако би ста вља ње спољ них гра ни ца сло бо ди де ло ва ло про -
тив реч но, он да пре о ста је да про ми сли мо мо гућ но сти ње -
них уну тра шњих огра ни че ња. По ђе мо ли од прет по став ке
да бе да јед них увек мар ши ра иза лук су за дру гих, шта би
он да мар ши ра ло иза сло бо де? Уко ли ко сло бо да под ра зу -
ме ва да њен објект ни је уна пред дат и по сто је ћи, не го за -
ви си од на ше во ље, он да се ње не гра ни це ујед но ве зу ју за
огра ни че ност на ше во ље. Без об зи ра што о сло бо ди мо ра -
мо да го во ри мо на раз ли чи те на чи не, по ћи ће мо од ста но -
ви шта да она увек за чи ње у де ла њи ма ко ја ни су слу чај на
ни ти про из вољ на, не го про ис ти чу из уну тра шње ну жно -
сти људ ског би ћа. 

Исти ни за во љу, Сар тров по јам гра ни це сло бо де ни је
ве зан за иде а ли стич ки по јам де ла ња, ко ји по чи ва на ау то -
но ми ји су бјек та у од но су на спо ља шње да то сти, не го за
па ра док сал ну те зу да је на ци стич ка оку па ци ја у Дру гом
свет ском ра ту би ла за слу жна за нај ве ћи мо гу ћи сте пен
сло бо де Фран цу за. По јам сло бо де Сар тр во ди до екс тре ма,
по ка зу ју ћи да је она ре ал на са мо он да, ка да се на ла зи ли -
це у ли це са уми ра њем, му че њем и де пор та ци јом. Су о чен
са то тал ном од го во р но шћу и са то тал ном са мо ћом, по је ди -
нац не ма за шти ту ни ти упо ри ште, јед на ко је из ло жен и
угро жен би ло да има нај ви ши чин, или је на нај ни жој по -
зи ци ји у ко манд ном лан цу. Пред прет њом ли кви да ци је,
сви смо јед на ки, уве рен је Сар тр, а сва ка пра вед на ми сао
је у та квим усло ви ма ујед но рав на не че му што је с ве ли -
ким на по ром осво је но, те шко сте че но, с му ком из бо ре но.

Раз у ме се, моћ от по ра на о чи глед смр ти сва ка ко има
сво је гра ни це. "Уну тра шња ну жност" де ла ња пре ма Сар -
тро вом уче њу о по гле ду дру гог ни је до ступ на спо ља шњем
по сма тра чу, она ни је ви дљи ва и не мо же ни ка да по ста ти

објект: "Дру гој осо би, ко ја ме гле да спо ља чи ним се као
објект, ствар; мо ја су бјек тив ност са сво јом уну тра шњом
сло бо дом из ми че ње ном по гле ду"2.

Дру ги је гра ни ца мо је сло бо де

Дру ги је мој лич ни пад и мо је оту ђе ње, јер му је при -
сту пач но оно, што се из мо је пер спек ти ве ис по ста вља као
мар ги нал но, по вр шно и не ва жно. Дру ги сти че свој суд о
ме ни а да при том ни је у мо гућ но сти да осве сти оно што је
ме ни нај дра го це ни је. Оту да бри ше сва ку дис тан цу на
осно ву ко је се раз ли ку јем од пу ког објек та. Да ли је дру ги
гра ни ца мо је сло бо де? Пре ма ста во ви ма из не се ним у Сар -
тро вим дра ма ма, чи ни се да у из ве сном сми слу и је сте, бу -
ду ћи да ка рак тер са вре ме не дру штве но сти ни ка ко не ка -
рак те ри ше са гла сје и уза јам ност, не го пре не са гла сност и
оту ђе ност. Ако је дру ги мој па као, он да ме пре вас ход но
му чи то што оста јем изо ло ван чак и он да ка да ни сам уса -
мљен3. Из вор на ме ђу људ ска си ту а ци ја не ука зу је на бли -
скост, не го пре на пра ди стан цу. Сар тров по јам су бјек тив -
но сти по ла зи од чи ње ни це да на ша свест ни је без те ла, да
ни је без дру гих, да осим не пре кид но стру је ће вре ме ни то -
сти она на се би не ма ни ка кву суп стан ци јал ну од ре ђе ност:
"Су бјек тив ност као та кву кон сти ту и ше од би ја ње да бу де
суп стан ци ја"4. Чак ни сво је те ло не по сма тра мо и не до -
жи вља ва мо у ин тим ној екс клу зив но сти, не за ви сно од
дру гих, не го свој еле мен тар ни са мо од нос из гра ђу је мо та -
ко што у ње га угра ђу је мо на чин на ко ји је оно ви ђе но и
вред но ва но по сред ством дру гих. Про сто ре че но, не ма ме
без по гле да дру гог: "по глед има ту сна гу тран сцен ден ци -
је, или бо ље он је са ма та тран сцен ден ци ја, у сми слу да
наш од нос са дру гим по ста је пер ма нен тан су коб про из -
вољ них уза јам них тран сцен ден ци ја"5.

Оту да је дру ги ну жно де гра ди ра но при су ство, би ће ли -
ше но свог би ћа, све де но на пу ку објек тив ност "би ти ви -
ђен кон сти ту и ше ме као би ће ли ше но од бра не за сло бо ду
ко ја ни је мо ја сло бо да"6. Ху сер ло ва фе но ме но ло ги ја ин -
тер су бјек тив но сти по у чи ла је Сар тра да без дру го га ни ка -
да не би смо би ли оно што је смо. Без дру гог не ма објек -
тив но сти, па са мим тим не ма ни са мо о бјек ти ва ци је. Ху -
сер лов дру ги је иде ал ни, а Сар тров ре ал ни дру ги. Нео -
спор но је да Ху сер лу тре ба за хва ли ти на иде ји ки не сте зе,
од но сно осе ћа ја кре та ња ко ји нам ви ше не до пу шта да
ми сли мо су бјек тив ност као фик си ран, утвр ђе ни ста ти чан
ме ха ни зам опа жа ња, већ као по кре тљи ви, жи ви и оте ло -
вље ни опа жај ни и ми са о ни склоп. Сар тров дру ги вра ћа
нас на сва ки да шњу по зор ни цу, на ко јој је "па кла" увек би -
ло мно го ви ше не го што је био спре ман да при зна тран -
сцен ден тал ни иде а ли зам.
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1 Jean-Paul Sar tre, "La Répu bli que du Si len ce", Si tu a ti ons III, Gal li -
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5 Nao Sa wa da, "Au trui", Dic ti on na i re Sar tre, Cham pion, Pa ris 2004, ed.
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Ви ћа зо слав A. Хро њец / Vítаzoslav Hro nec

ЛИСТ НА ЊЕ НОМ ДЛА НУ

Са сто ла
ко ји са да сто ји на ме сту
где је на сво јој са мрт нич кој по сте љи
за ко вр ну ла ње го ва во ље на мај ка,
сва ки час се не ки од без број них ли сто ва па пи ра
по кре не сам од се бе
и од је дри пре ма по ду.

Пар пу та се ла га но за њи ше,
али на по ла пу та за ста не,
ви се ћи у све тло сти да на
као у бес те жин ском про сто ру
ка квог ва си он ског бро да.

Али не ми ру је,
већ жу стро тр за се
у рит му по мах ни та лог ср ца ње го ве мр тве ма ме
ко ја га др жи на свом не ви дљи вом дла ну.

*

В. A. Хро њец је ро ђен 1944. го ди не у Пив ни ца ма. Ра дио је (1970–2010) као уред ник
у Сло вач ком из да вач ком цен тру у Бач ком Пе тров цу. Жи ви у Но вом Са ду. По ред ни за
књи га об ја вље них на сло вач ком у Вој во ди ни, у Сло вач кој је об ја вио осам књи га што
по е зи је, што про зе и есе ји сти ке, док је у пре во ду на срп ски об ја вио збир ке пе са ма Со,
али пе сак (1971), Млин за ка фу (1984) и Мо де ли си ме три је (1990), као и збир ке при по -
ве да ка Ста кле ни ве тар (1987) и Чи сти уто рак (2008). На срп ском је на пи сао збир ку
пе са ма Стр ма ра ван (1996) и но ве лу Ди на сти ја Бе њов ски (2017). У Ру му ни ји му је на
ру мун ском об ја вљен из бор пе са ма Гре да (Rug, 2002), док су му у Вој во ди ни књи ге пре -
ве де не на ма ђар ски, ру мун ски и ру син ски је зик. Јед на ње го ва ан то ло ги ја је пре ве де ла
на ен гле ски јеѕик. У Вој во ди ни је на сло вач ком об ја вље но осам то мо ва ње го вих иза -
бра них де ла (1999–2018). На срп ски је пре вео из бо ре из по е зи је сло вач ких пе сни ка Па -
ља Бо ху ша, Ја на Он дру ша и Ива на Штрп ке. Књи ге о ње го вом ства ра ла штву су на пи -
са ли Адам Све тлик (1997) и Ма ри на Ши мак Спе вак (2015), док је 2014. го ди не за ње -
го ву 70-то го ди шњи цу об ја вљен збор ник ра до ва о ње го вом де лу са пре ко 50 тек сто ва од
ау то ра из Сло вач ке и бив ше Ју го сла ви је. Из ме ђу оста лих, до био је Ок то бар ску на гра -
ду гра да Но вог Са да (1976), Пре ми ју Асо ци ја ци је ор га ни за ци ја пи са ца Сло вач ке
(1994), На гра ду ми ни стра кул ту ре Сло вач ке ре пу бли ке (2004), у Ру му ни ји На гра ду
"Он дреј Шће фан ко" (2009), На гра ду за нај бо љу пре ве де ну књи гу у Вој во ди ни (2010)
и На гра ду на ци о нал ног са ве та сло вач ке на ци о нал не ма њи не (2014). Пе сме ко је об ја -
вљу је мо на пи сао је на срп ском.
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Дра ган Про ле (1972), ре дов ни про фе -
сор на Од се ку за фи ло зо фи ју Фи ло зоф -
ског фа кул те та у Но вом Са ду. Др жао го -
сту ју ћа пре да ва ња и се ми на ре у Ау стри ји
(Беч), Не мач кој (Вај мар), Бел ги ји (Лу вен),
Грч кој (Ати на), Сло ве ни ји (Љу бља на),
Швед ској (Уп са ла). Сту диј ски бо рав ци у
ино стран ству, Хум болт Уни вер зи тет Бер -
лин (2002) Вај мар (2003, 2004), Ху сер лов
Ар хив, Ин сти тут за фи ло зо фи ју, Лу вен
(2005), Карл Фран ценс Уни вер зи тет Грац
(2006), Ин сти тут за фи ло зо фи ју, Карл Ру -
прехт Уни вер зи тет Хај дел берг (2009), Ин -
сти тут за на у ке о чо ве ку, Беч (2010). До
са да об ја вио осам мо но гра фи ја: Ху сер ло ва
фе но ме но ло шка он то ло ги ја, Фи ло зоф ски
фа кул тет, Но ви Сад 2002, Ум и по вест.
Хај де гер и Хе гел, Фи ло зоф ски фа кул тет,
Но ви Сад 2007, Стра ност би ћа. При ло зи
фе но ме но ло шкој он то ло ги ји, ИКЗС, Ср.
Кар лов ци/Но ви Сад 2010, Ху ма ност
стра ног чо ве ка, 2011 (књи га до би ла на -
гра ду "НИ КО ЛА МИ ЛО ШЕ ВИЋ" ко ју
до де љу је Ра дио Бе о град 2 за нај бо љу
књи гу из фи ло зо фи је, те о ри је књи жев но -
сти и те о ри је умет но сти за 2011). Уну тра -
шње ино стран ство. Фи ло зоф ска ре флек -
си ја ро ман ти зма, ИКЗС, Ср. Кар лов -
ци/Но ви Сад 2013 (На гра да "СТЕ ВАН
ПЕ ШИЋ" за 2013. и На гра да за КЊИ ГУ
ГО ДИ НЕ 2013. ко ју до де љу је Дру штво
књи жев ни ка Вој во ди не), Тра ди ци ја на -
ста ве фи ло зо фи је, Срп ско фи ло зоф ско
дру штво, Бе о град 2014, По ја ве од сут ног.
При ло зи са вре ме ној есте ти ци, ИКЗС, Ср.
Кар лов ци/Но ви Сад 2016. (На гра да "СРЕ -
ТЕН МА РИЋ" за есе ји сти ку ко ју до де љу -
ју Ма ти ца срп ска и оп шти на Ко сје рић), и
Јед на кост не јед на ког. Фе но ме но ло ги ја и
ра не аван гар де ИКЗС, Ср. Кар лов ци/Но ви
Сад 2018. За јед но с Ал па ром Ло шон цем
при ре дио је пет књи га, Апо ри је мул ти кул -
ту ра ли зма, Ме ди тер ран, Но ви Сад 2013,
Гор дост, Адре са, Но ви Сад 2014, По хле -
па, Адре са, Но ви Сад 2015. За вист Адре -
са, Но ви Сад 2018. Са мо стал но је при ре -
дио два те мат ска збор ни ка ра до ва: Ни че и
кул ту ра ре сан ти ма на, Адре са, Но ви Сад
2017. и Раз врат Адре са, Но ви Сад 2019. С
не мач ког је зи ка пре вео пет књи га: Бер -
нхард Вал ден фелс, То по гра фи ја стра ног,
Сти лос, Но ви Сад 2005, Основ ни мо ти ви
фе но ме но ло ги је стра ног, Из да вач ка књи -
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа Но ви Сад,
2010. Гин тер Хир шфел дер, Европ ска кул -
ту ра хра не, Сти лос Но ви Сад 2006, Ф. В.
Ј. Ше линг, Пр ви на црт си сте ма фи ло зо -
фи је при ро де, Из да вач ка књи жар ни ца Зо -
ра на Сто ја но ви ћа Но ви Сад, 2009, Ед мунд
Ху серл, Пр ва фи ло зо фи ја. Кри тич ка по -
вест иде ја, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра -
на Сто ја но ви ћа Но ви Сад, 2012. Про фе си -
о нал на ори јен та ци ја: Он то ло ги ја, фе но -
ме но ло ги ја, фи ло зо фи ја исто ри је, фи ло -
зоф ска ан тро по ло ги ја, есте ти ка, те о ри ја
ме дија.



Бо шко Кр стић

С ДИ ВЉИМ ГУ СКА МА НА ЈУГ
Пи смо по ми ре ња Оту Тол на и ју

Мо жда је са да тре ну так да раз ја сни мо не ке на ше не -
спо ра зу ме. Не твр дим да сам у пра ву, из гле да да су нам
под мет ну ти раз ли чи ти до ка зи, све до ци и из ја ве о истим
до га ђа ји ма, па смо их раз ли чи то раз у ме ли и пр о ту ма чи ли.

Пр во: Ко је и за што пу цао у уста во де ном бо гу на пла -
вој ке ра мич кој ва зи крај је зе ра Па лић код Су бо ти це? Осим
све до че ња јед ног де те та и фан та зи ја (до бро, не ка не бу де
фан та зи ја већ пре ма от кри ћу) не ких пи са ца (тач но, ми -
слио сам на те бе), не ма по у зда них тра го вао то ме. Ни је си -
гур но ни да ли је на ва зи во де ни бог – рим ски Неп тун или
грч ки По сеј дон – или је зла Ме ду за Гор го на, мо жда са тир
или во де но чу до ви ште, не зна се ни да ли је би ће му шко
или жен ско. Мо ждаи ни је ва за, пре ће би ти да је ам фо ра,
ви со ка је 182. цен ти ме тра. Не зна се ни ко је пу цао, ни на
ко га је пу цао, ни за што је пу цао. Са вр шен зло чин. 

Ти твр диш да је мо тив зло чи на пла ва бо ја, азур, ко ји је
чу ван у ва зи за све во де све та.

"...овај пр о из вод жол на и јев
по стао је не ка квом култ ном по су дом др жа ве су бо ти це 
...из ње азур 
чак и за ја дран за хва та ју
кад за га ђе на во да мор ска поч не бле де ти
чи сту (азур ну) бо ју одав де од но се"

(Balkáni babér: "Érzékiséggyónásom", 
пре вод на срп ски Ју ди та План кош)

Већ се ту, око пла ве бо је, ни смо сло жи ли.

"Пла во ни је бо ја. Ни је са мо бо ја. Има је нај ви ше на
све ту: не бо је пла во и мо ра су пла ва. Али кад за гра биш
ма ло во де у ша ку ви диш да ни је пла ва. А ни ва здух ни је
плав, пр о зра чан је као и во да. Пла ве бо је не ма. Она је
на ша уо бра зи ља. Знак бес кра ја, ни че га. Не ма ни по чет -
ка ни кра ја. Све бо је ми ру ју, а са мо се пла ва ми че, бе -
жи, за во ди у бес крај, у ни шта. Па би ла све тла или
там на, ства ра ла илу зи ју да на или но ћи, пла ва је под -
јед на ко не ствар на. Пла ве не ма а не мо гу ће је свет за ми -
сли ти без ње." ("Во до ли ја", Б.К.)

Сво ју ис тра гу на ста вио си у по е зи ји:

"Не ко му је пу цао у уста у гр кљан
да не ур ли че ви ше бес крај но
ве ро ват но кло шар ноћ ни из сна пре нут и пре пла шен
или не ко дру ги ди рект но по слат на овај за да так
пар ти зан ски ко ме сар пла ће ни уби ца"

(Balkáni babér: "Érzékiséggyónásom")

А мо ји све до ци твр де (до бро, у ро ма ну):

"Пред тр шча ром се осун ча на сја ла пла ва ва за а раз ја -
пље ни бог мо ра на њој као да је гу тао то не што сун ча них
зра ка. Пе тер Фар каш, уз бу ђен и по тре сен успо ме ном на
ку ћу не мо је по сма трао ту сли ку, а ње гов рат ни друг,
корак по ко рак, раз ро га че них очи ју при ла зио пла вом чу -
ду. А ка да му се са свим при бли жи, као да му је не што
тајан стве но, ми мо ње го ве во ље по ди за ло ру ку, са свим
спо ро, окле ва ју ћи и стре пе ћи од до ди ра с нај пла вљом бо -
јом ко ју је ви део у жи во ту, при сло ни ру ку на сјај ну ке ра -
ми ку.

Крик је про де рао ти ши ну, од јек нуо дру га чи је над шу -
мом а дру га чи је над је зе ром. Фар ка шев рат ни друг с гри -
ма сом стра шног бо ла с ур ли ком од ско чи, у не кон тро ли са -
ном бе су из ва ди пи штољ и из бли зи не са су два мет ка у
уста во де ном бо гу на пла вој ва зи. Пе те ру Фар ка шу се
учи ни да од јед ном чу је два сто пље на кри ка: крик рат ног
дру га и крик бо га мо ра. На пла вој ке ра ми ци оста до ше две
ра не.

Ноћ на стра жа је ло жи ла ва тру, ба ца ла жар у ве ли ку
пла ву ва зу, а он да се на сла ња ла на њу и гре ја ла. Ва тра се
одав но ути ша ла, ни је би ло ди ма, али је ду бо ка жар у ва зи
до ју тра по ди гла ке ра ми ци тем пе ра ту ру до не слу ће не вре -
ли не и са да про сто ски ну ла ко жу с дла на и пр сти ју не -
срећ ном офи ци ру. ("Во до ли ја", Б.К.)

А је дан жи ви све док, исто ри чар умет но сти Бе ла Ду ран -
ци, као де те до жи ве о је ово по сле ра та: 

"Па лић је сив по пут ле ша. Хла дан и пуст као та да жи -
вот. Од јед ном пуц њи! Је дан, дру ги ... Упла шен се освр -
ћем, рет ки про ла зни ци окре ћу гла ве, ћу те, не ће ни шта да
ви де. Ста ри ји су и ис ку сни ји. Мла ди со вјет ски офи цир
пу цао је у бо га! Вра ћа пи штољ у џеп свог рас коп ча ног
ши ње ла без опа са ча и хо дом мор на ра на па лу би бро да у
бу ри од ла зи ка обли жњој Тр шча ри. Не по ме рам се сле -
ђен. По сле ћу ви де ти: вој ник је га ђао во де ном бо гу у
уста! Оста ли су тра го ви ме та ка. За у век!" ("Во до ли ја",
Б.К.)
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А ти на ста вљаш сво ју ис тра гу и као је дан од крун ских
до ка за на во диш:

"али ко ме сар пла ће ни уби ца ни је ра чу нао
на пре ста ре лог ла ва зо о ло шког вр та
...
и пла ви бог од он да с ме ци ма у че љу сти ма
ви че све ја че"

(Balkáni babér: "Érzékiséggyónásom")

Мо ји из во ри, пак, твр де не што дру го:

У школ ском за дат ку с те мом "За што ур ли че чу до ви ште
на пла вој па лић кој ва зи", су бо тич ки пе сник и про сла вље -
ни мул ти ме ди јал ни умет ник Слав ко Мат ко вић на пи сао је:

"Ур ли че јер хо ће да иза ђе из ва зе."
Мо жда би ипак за ко на чан суд тре ба ло ана ли зи ра ти и

суд би не пре о ста лих пла вих ва за (још јед не на Па ли ћу, три
у Пе чу ју и шест у Бе чу). Као да су се та два мет ка у че љу -
сти ма јед ног чу до ви шта раз ле те ла на све стра не, по раз би -
ја ле све ва зе а уз њих и мно го шта дру го.

По сле све га, Ото, са мо у ве ре но си са оп штио ко нач не
ре зул та те сво је ис тра ге:

"У тој је ва зи чу ван азур ово га све та. Сва ки пут кад се
во де за му те, љу ди су до ла зи ли на Па лић по пла вет ни ло. А
ка да је азу ра не ста ло, бе сно су пу ца ли у уста во де ном бо -
гу. Ка да угле да те те тра го ве ме та ка у усти ма раз ја пље ног
чу до ви шта учи ни вам се да ур ли че од бо ла. Тај ње гов ур -
лик, то је мо ја по е зи ја.".

*

Ми слио сам да ће мо се да ље бо ље раз у ме ти, али као да
смо опет кре ну ли раз ли чи тим пу те ви ма. А сти гли на исто
ме сто.

Мај ка ми је јед ном по сле ра та, у за ме ну за та блу сла ни -
не, од не ких фолк сдој че ра ко ји су че ка ли ин тер на ци ју, до -
не ла ста кле ну ку глу и у њој цр кву с ку ћи ца ма, бо ро ви ма,
ла не том и тро је раз дра га не де це. Био је то не ки свет у ма -
лом а чу до је по чи ња ло тек ка да се ку гла про тре се. На све
је по ла га но, ду го па дао снег и ту ма ги ју чи нио нео до љи во
ствар ном. За бо ра вио сам на све дру ге играч ке и са ти ма
тре сао ку глу да снег не пре кид но па да и љу бо мор но гле -
дам ве чи то на сме ја ну де цу. Љу бо мор но јер ме је че сто бо -
лео сто мак, пла као и у ме ни на ра ста ла же ља да се пре се -
лим у ту ку глу, да ме ви ше ни шта не бо ли и да се сме јем.
Тра ја ло је то све док је јед ног да на ни сам слу чај но сру -
шио с пла вог кре ден ца, ку гла се раз би ла, ис те кла из ње
во да а ме ђу ср чом ста кла се згу жва ли ку ћа и бо ро ви од па -
пи ра, као мр тво пре вр ну ло ла не а сру ше ни де ча ци се све -
му то ме сме ја ли уме сто да пла чу. 

И ста кле не ку гле су, као и мно го шта дру го, сми шље не
у Бе чу, 1900. Не ки Ар вин Пер ци (ма ни је не ки, и са да му
се унук та ко зо ве) тра га ју ћи за не ким ја чим осве тље њем у
опе ра ци о ним са ла ма по слу жио се изу мом та да шњих обу -
ћа ра, ку гла ма ис пу ње ним во дом, ка ко би ре флек си јом по -
ја чао све тлост све тиљ ки. У ку гле је уба цио гриз да до дат -
ним пре ла ма њем све тло сти кроз че сти це све за бле шти.
Све тло сни успех, ка жу, и ни је био не ки, али је от крио
свет ски су ве нир. Још кад је до дао у ку глу ма ке ти цу Ба зи -
ли ке де ви це Ма ри је, свет се окре нуо ста кле ним ку гла ма.

Сва ка ко. Не са мо ку пу ју ћи чу ве ни беч ки су ве нир, већ, из -
гле да, по ње му из гра ђу ју ћи но ва уре ђе ња, др жа ве, власт...
Да по ве ру је те да ван ње не ма ни че га дру гог,са мо да ли па -
да или не па да снег, или већ не ка дру га из ми шље на игра.

Ту илу зи ју си ми ти раз био сво јом искре ном ис по ве -
шћу: "Би ла је то јед на мо ја те шка ноћ у Бер ли ну. Све је
бле шта ло над Тир гар те ном, ви со ко на не бу као да се за -
тво ри ла све тле ћа ку гла ве ле гра да из ко је као да ни је би ло
из ла за.Св е је би ло за тво ре но, од ре ђе но и огра ни че но.
Али, од јед ном, из над тог све тле ћег стро па за чуо сам кле -
пет и га ка ње ди вљих гу са ка у ле ту. И схва тио: па мој свет
ни је са мо у овој све тле ћој ку гли, ни у јед ној ку гли, мој
свет и жи вот су та мо из над све га то га, са гу ска ма ко је га -
чу и сло бод но пло ве бес крај ним не бом."

Та да ми се мла да лач ки сан о ста кле ној ку гли про ме нио.
Схва тио сам,до ду ше,да  ми се, не при мет но, оства ри ла де -
ти ња же ља да уђем у свет ста кле не ку гле, у овај свет у ко -
јем жи вим. Али ни сам због то га био сре ћан. Не ко је дру -
ги окре тао и ову ку глу, све је би ло из ве сно и по на вља ло се
као у оном су ве ни ру, па дао снег или ки ша, или се до га ђа -
ло не што дру го, љу ди се сме ја ли и пла ка ли, већ ка ко су
ову ве ли ку ку глу-свет по ме ра ли.

А жи вот је не где из над ње, с ди вљим гу ска ма ко је ле те
на југ.

*

Бо шко Кр стић (1947), књи жев ник, уред ник и из да вач из Су -
бо ти це. Про фе сор ју го сло вен ских књи жев но сти и срп ско хр ват -
ског је зи ка (Фи ло ло шки фа кул тет Бе о град). Књи ге: ро ма ни Ка -
штел Бе рин гер, Во до ли ја, Саг мај сте ро ва ис тра га, Ква зи мо до,
Па ра но ја Ба ро на Ал ди на; есе ји Су бо тич ке сен ке, По тра га за
ули цом ди вљих ке сте но ва, Ле ген да о чу ва ри ма азу ра, Сре бр ни
ок сид; игра за де цу Трам вај у жи ту. Ви ше де ла му је пре ве де но
на ма ђар ски и об ја вље но у Ма ђар ској или код нас.

По ча сни је члан ма ђар ске Ака де ми је за књи жев ност и умет -
ност "Се че њи" (Széchenyi Iro dal mi és Művésze ti Akadémia).

Esej
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Ми лан То до ров

ПО ТИ ЉАК

Не до зво ља вам ни ко ме да ми се при бли жи и гр че ви то
од би јам сва ки кон такт бли ске вр сте.

Ме ђу тим, тај чо век је стао иза ме не у ред за ка су и по -
сте пе но ми се све ви ше при ми цао. Освр нуо сам се у не ла -
го ди по што сам одав но, мно го пре не го што се по ја ви ла
ку га, сте као на ви ку да др жим око се бе пра зну ау ру од, от -
при ли ке, ме тар ва зду шног кру га. То је мој ми кро тик, ма -
ли ко мад сло бод ног све ми ра, мо ја гу ма за пли ва ње у пу -
сти њи, мој по јас за спа са ва ње. Или спа ва ње. И због то га
ме је уз не ми ра ва ло кад не ко уђе у тај за бра ње ни град.

Кад сам се освр нуо, угле дао сам мр ша вог пе де се то го -
ди шња ка за пу ште не, ду ге ко се ско ро не при лич не ње го -
вим го ди на ма.

Чо век ме је по гле дао не рас по ло же но, чи ни ло ми се чак
с мр жњом у очи ма. Си гур но је пр о чи тао мој по глед, по ми -
слих, и у ње му оце ну ње го вог кло шар ског ка рак те ра.

У по след ње вре ме, при зна јем, по чео сам да се оп те ре -
ћу јем уред но шћу. У ства ри, не пи са ним пра ви ли ма и стан -
дар ди ма ста рог дру штва и ни сам до зво ља вао се би не пот -
се че не нок те на ру ка ма и но га ма, не у ред ну или пр ља ву
ко су, не у глан ца не ци пе ле, раз ве зан по јас.

Сам сам, ма да сам у бра ку, бри нуо о свом ве шу за пра -
ње. Опра не де ло ве гар де ро бе бих сла гао у свом де лу ор -
ма ра. Ни је баш све из гле да ло као под ко нац, али по сто јао
је ред ко ји ми је ули вао на ду да још све ни је из гу бље но.

Су пру га је же ле ла да зна раз лог мо је из не над но пр о -
буђе не пе дан те ри је. Ни сам имао шта да јој ка жем. Ни сам

га ни ја знао. Мо жда, да не кон тро ли шем до вољ но соп -
стве ни жи вот, да ми он из ми че као не ко ко га ни сам до бро
упо знао а пи та ње је и да ли сам га уоп ште ика да по зна -
вао.

Али, то осе ћа ње ко је за си гур но ни је сти гло од јед ном и
ни от ку да, ра сло је у ме ни. А то је, са свим из ве сно, по ве -
за но са свим тим уз не ми ру ју ћим при ча ма о овом не ви -
дљи вом ви ру су ко ји од но си жи во те ши ром све та, без пра -
ви ла и без на зна ке да ће пре ста ти.

Ипак, у све му то ме, осе ћао сам да сам крив и да упр кос
све му и сам до при но сим том не за у ста вљи вом ши ре њу
стра ха и зла ко је страх се је као па у чи ну цр ног при шта.

Ред на ка си је од ми цао спо ро. Чуо сам да се не ко ис -
пред ме не бу ни. Кло шар ми се при бли жио још ви ше. Мо -
гао сам да чу јем ка ко сте ње ис под сво је пр ља ве, по лу згу -
жва не пла ве ма ске. Нер во за је ра сла. Сви ће мо по пу ца ти,
по ми слих. Све вре ме сам осе ћао ка ко пи љи у мој по ти -
љак, та мо где, ми слио сам, ула зи ме так, где је ко са нај ре -
ђа, где ула зи црв по сле кад про ђе и по след ња фа за ће ла во -
сти. Ме ђу тим, ни сам мо гао да се из ву чем и јед но став но
иза ђем. Уо ста лом, ред се опет по кре нуо. Са да се ја сно ви -
де ла отром бо ље на, пла ти на ста ка сир ка. Мо гао сам да пра -
тим ги ба ње ње ног де бе лог те ла док је му ште ри ја ма до да -
ва ла ке се за па ко ва ње или фи скал ни ра чун.

По но во сам се освр нуо. Зар не би тре ба ло уве сти кла се
у дру штво? То је сјај на иде ја. Ни смо исти, ни смо то ни ка -
да би ли и тек не ће мо би ти исти на овом све ту. Не ма сум -
ње да би кла сни ре до ви, у ко ји ма се чо век ме ша са мо са
ис ти ма, са оним на ње го вом мен тал ном и ма те ри јал ном
ни воу, мо гли би да ума ње ште ту ко ја сва ким да ном би ва
све ве ћа. Сред ња и ви ша кла са би има ле сво је про дав ни це
и он да се све ово не би де ша ва ло. Осим то га, мо жда би се
ни жим кла са ма мо гло уки ну ти пра во гла са. Ка ко да не у -
спе шни у све му од лу чу ју о на шој бу дућ но сти? До бро, ако
је то пре стро го, сва ка ко би се мо гло за бра ни ти нео бра зо -
ва ним сло је ви ма дру штва да из ла зе на из бо ре. То би за све
би ло бо ље. Мо жда им за бра ни ти и да ра ђа ју де цу? Та де -
ца углав ном доц ни је ли че на сво је ро ди те ље. На рав но,
знао сам да су то са мо пу сти сно ви. То сам осе ћао вр ло ја -
сно а осе ћао је из гле да и мој пра ти лац ко ји ми се про сто
ле пио за ле ђа та ко да сам мо рао да из ме ђу нас угла вим ко -
ли ца са ро бом, на шта ме је по гле дао пре зри во и нер во зно
за пе ву шио кроз нос Ае лу ја.

Мо рао сам, да кле, да се уто пим у по тро шач ки та лог
овог уча у ре ног и сла бо про ве тра ва ног гра да. Гра да гар да,
ко ји је све при мао ра ши ре них ру ку да би у јед ном тре нут -
ку, а тај тре ну так ни ко не мо же да пред ви ди, уда рио из све
сна ге муч ки пе сни цом по оку или у плек сус или њу шку,
нај че шће.

Кло шар ме је по сма трао пре зри во. Знао сам тај по глед:
но во не до ла зи а ста ро вре ме је не у по тре бљи во.

Љу шти се са мо бо ја на пла стич ним ру ко хва ти ма ме га -
мар ке та, ко је сам мр зео јер су нам узе ли жи вот.

У тре нут ку сам од лу чио да из ре да са кла сич ном ка сир -
ком пре ђем у про стор за са мо стал но пла ћа ње бан ков ном
кар ти цом.

Бес при зор ни пра ти лац, ви дех кра јем ока, од мах је по -
шао за мном.

Сре ћом, ту, у том про ла зу до ЕXИТА де жу ра ла је ле па
јед но став на про да ва чи ца. Де вој ка три де се тих го ди на,
оде ва на у чи сто не бе ско пла во му шко оде ло, не за ма шће -
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них жи ла. По што сам се спе тљао, по мо гла ми је да уба цим
кар ти цу на пред ви ђе но ме сто за очи та ва ње.

Онај на па сник је не што пе тљао по дру гој ка си.
"Оста ви те то. То не сме те да отва ра те", до вик ну ла му је

стро го и ма ло се за цр ве не ла као да се сти ди. Чо век је
опсо вао соч но, оста вио кор пу са ства ри ма и из ју рио из
мар ке та го во ре ћи да ни ка да ви ше не ће до ћи у ње га.

"Сва ка квих љу ди има да нас".
"На род је сто ка".
Пру жи ла ми је ке су. Осе тио сам елек три ци тет као да ме

је стру ја уда ри ла ка да ми је, да ли слу чај но, на дла ни цу до -
та кла сво јим јар ко обо је ним, цр ве ним нок ти ма. У сва ком
слча ју, оно што је си гур но је да смо обо је мр зе ли тог чо -
ве ка, сад већ бле ду сен ку ко ја је псу ју ћи хи та ла ка из ла зу
из ста кле не ме на же ри је. Мр зе ли смо га оном мр жњом ко -
ја спа ја тај не љу бав ни ке.

*

Ми лан То до ров (1951, Ба нат ско Аран ђе ло во) ди пло ми рао је
ју го сло вен ску књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду. Не ко ли ко де це ни ја пи сао је тек сто ве у жан ру са ти ре, а у
но ви је вре ме ау тор је ви ше за па же них књи га про зе. То до ров се
афир ми сао као но ви нар, по себ но на ра ди ју и те ле ви зи ји, и као
уред ник на ра ди ју. То до ров је об ја вио књи ге при ча "Ухом за кру -
хом" (1976), "Без број на ших жи во та" (2011), "Не мо гу ов де да
до че кам ју тро" (2014) и "Те ле фон ски име ник мр твих прет плат -
ни ка" (2019), те ро ма не "Лек про тив смр ти" (2016), "Ре до след
јед но став них ства ри" (2017) и "При ста ни ште" (2018, 2019), а
ње го ву дра му "Ку нин ско ле то" по ста ви ло је Срп ско на род но по -
зо ри ште на ре пер то ар у се зо ни 1985/1986.

Слав ко Ал ма жан / Slav co Almăjan

ДА ЛИ СЕ МО РЕ ПО ВЛА ЧИ

Шта јос оче ку јеш чо ве че на том остр ву
Ни си же лео да по ста неш са њар ни си же лео 

да по ста неш сен ка
И ето сад ста вљаш свој ко стур на коц ку
Где је тво је ис ку ство да се пре тво ри у брод 
Тво ја моћ иден ти фи ку је се с гли стом у пу сти њи
До бри чо ве че ово је днев ник о твом па ду
Ово је сне жна гру два ко ју др жи мо над пла ме ном 
Ево ти мо ја кра ва та и огле да ло мо жда ће ти тре ба ти
Пред ви ђам ве ли ки за ла зак сун ца ве ли ку пред ста ву кри ка
Хо ћеш ли олов ку и па пир да на пи шеш још не ко пи смо 
Али уза луд но је то не маш ни јед ну фла шу при ру ци
А фла шу ти не мо гу да ти ни ме ђу на ма их не ма до вољ но
Ево ти мо ја лу па па гле дај
Та мо ле во је ве ли ка сте на 
Поп ни се на њу го ре је тај пут
Не ма по тре бе до бри чо ве че да се уз бу ђу јеш
Он во ди на до ле али то не зна чи из лаз као што ни смрт 

не зна чи бек ство
Да ли ћеш има ти не ку ко рист ако ти ка жем да ов де 

не ма ви ше ло ших ре чи 
Ве че рас ве че рас ка да сун це пад не у во ду
Ста ви уво на зе мљу и слу шај да ли се мо ре по вла чи.

*

Слав ко Ал ма жан (Slav co Almăjan, ро ђен 1940. го ди не у Оре -
шцу) је вој во ђан ски ру мун ски пе сник, про зни пи сац, има го лог,
пи сац ра дио-дра ма, есе ја, ре жи сер, пре во ди лац. За вр шио је гим -
на зи ју у Вр шцу; сту ди рао књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул -
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те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Био је пре да вач на Спе ци ја ли -
стич ким ака дем ским сту ди ја ма у Но вом Са ду где је пре да вао ал -
тер на тив ну књи жев ност и умет ност. Ра дио је као но ви нар, а за -
тим уред ник у Ра дио Но вом Са ду и на Те ле ви зи ји Но ви Сад, био
је глав ни уред ник из да вач ке ку ће "Ли бер та теа", пред сед ник Дру -
штва за ру мун ски је зик и књи жев ност, пред сед ник Дру штва
књи жев ни ка Вој во ди не. Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је
од но сно Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, члан Са ве за књи жев -
ни ка Ру му ни је, ре дов ни члан Ме ђу на род не ака де ми је умет но сти
"Ми хај Еми не ску" из Кра јо ве. До бит ник је ви ше зна чај них на -
гра да у зе мљи и ино стран ству. Го ди ну да на је жи вео у Њу јор ку,
где је за по чео про у ча ва ње ути ца ја аме рич ке кул ту ре на исе ље ни -
ке ру мун ског по ре кла из Ср би је. Пре во ђен је на ви ше је зи ка:
срп ски, ма ђар ски, сло вач ки, ру син ски, ен гле ски, фран цу ски,
ита ли јан ски, шпан ски, швед ски, тур ски, ал бан ски, пољ ски. Увр -
штен је у Ан то ло ги ју европ ског мо дер ног пе сни штва XX ве ка
као и у Ан то ло ги ју са вре ме не свет ске по е зи је. Де де ље но му је
зва ње Ам ба са до ра по е зи је.[1] Жи ви у Но вом Са ду.

По е зи ја: Пан то ми ма за не дељ но по под не (1968), Му шка рац у
теч ном ста њу (1970), Ку ћа пу сти ње (1971), Ли ман три (1978),
Ро та тив ни ла ви ринт (1986), Ка ко су па туљ ци за бо ра ви ли да ра -
сту (1987), По ме ра ње тач ке (1988), Ефе кат кон тра ста (1989), An -
ti stress Show (1996), Ја хач из Ва ви ло на (1996), Пост-ре стант у
ар хи пе ла гу (1999), Из ла зак из пе шча ни ка (2000), Де ла има ги -
нар ног (2004), Фо то граф из Рон кон ко ме (2009), Еп ска суд би на
(2011), Ман сар да са за пад не стра не (2012), Ри ба је ис ко чи ла из
аква ри ју ма (2017)

Прозa: Ноћ од хар ти је (1971), Кла вир са па у ко ви ма (1991), За -
ум не при че (2011), Ро ђен дан ски пик ник јед ног ан ђе ла (2014)

Есе ји: Ме та га лак си ја ма њи на (1996), Ха ци јен да са бе ла до на -
ма (2003), Кра љи ца жит ног кла сја или Па ра лел ни жи вот Ма ри је
Ба лан (2003), Сло је ви тост и фа сци на ци ја су прот но сти (2007),
Бе ле но ћи на Де во јач ком бу на ру (2010), Бе жа ње са иви це (2019)

Књи жев не на гра де: Ок то бар ска на гра да за по е зи ју (1974);
По ве ља гра да Но вог Са да (1984); Гранд Приx за по е зи ју "Лу ћи -
јан Бла га", Клуж-На по ка (1996); Злат на знач ка, за це ло куп ну
књи жев ну ак тив ност, Бе о град (1996); На гра да "Опе ра Ом ниа"
Ме ђу на род не ака де ми је "Ми хај Еми не ску", Кра јо ва (2000); На -
гра да Ма рин Со ре ску (2003); Ор ден "Ми хај Еми не ску" за књи -
жев ност, Ја ши (2003); На гра да "Ва си ле Вас ко По па" Дру штва
књи жев ни ка Вој во ди не (2004); На гра да Ме ђу на род не ака де ми је
"Ми хај Еми не ску" за по е зи ју, Кра јо ва (2006); Зва ње "Пе сник Ја -
ши ја" (2014); На гр да за про зу на Ма ђу на род ном фе сти ва лу по е -
зи је, Кра јо ва (2015); На гра да за жи вот но де ло Удру же ња књи -
жев ни ка Ср би је (2015); че ти ри пу та је био до бит ник На гра де за
књи гу го ди не. Жи ви у Но вом Са ду.

Ани ца Га рић 

* * *

По ма ги стра ла ма 
ту ђих жи во та
са ку пљам де ло ве се бе
на пу ту за уза луд.
На шла сам ср це од кар то на
ду шу раз ву че ну из ме ђу
две бан де ре
сен ку на че лу
не по зна те же не 
и ври сак ис под ше ши ра 
клов на у ци пе ла ма од ко же.
Кр пе ња чу од до ди ра
из ме ђу два бо ла
шу ти ра ла су де ца
у сен ци осе де ле ли пе
са тре па ви ца ма од иња.
Сре ла сам пра зне ру ке
и же љу угу ше ну на по ла
ка ко је у зу би ма но се
пси лу та ли це.

*

Ани ца Га рић ро ђе на је 1974. у Срп ској Цр њи. Ра ди као
управ ник На род не би бли о те ке у Срп ској Цр њи. Ау тор је три
збир ке пе са ма: "Ки ша и ко ра ци", Но ва Сла ви ја, Но ви Сад, 1998;
"Као да сам умо ран као да сам стар", Књи жев на за јед ни ца Зре -
ња нин, Зре ња нин, 2002; "Ка да се око бо ји вра не", Ба нат ски кул -
тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во, 2016.

Пе сме је об ја вљи ва ла у ча со пи си ма: Ле то пис Ма ти це срп -
ске, Но ви Сад; Књи жев ни жи вот, Са вез Ср ба у Ру му ни ји, Те -
ми швар; Кро во ви,Срем ски Кар лов ци; Злат на гре да, Но ви Сад.
Члан је Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не.
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Јоан Баба / Ioan Ba ba

СПИ РА ЛА КРУ ГА 

"све се окре ће као у пр вом да ну." 
Ми хај Еми не ску, ва ри јан та из Пе тог пи сма 

Цео жи вот су ми вр те ли соп стве но Ја 
У обе ше ном кру гу 
По пут Их ти о на на кр сту мли на
До че ку ју ћи ве тро ве 
Ко ји су ду ва ли пре ко ре чи као бол
Са уз ви ше них тачaкa 

Из оту пље не сен ке не ма шти ном 
Као ка мен ма ги стра та 
Соп стве но Ја ис ка че из сту ба 
У но вом ко ре ну об ли ку ју ћи во де не кру го ве 

Из тач ке ко ја ра сте у пр сте но ве 
Ма гич на реч 
Оба ви је на Хри сто вом ман ти јом 
Пло ви 
Кру жном ре ком Ка дру гом вре ме ну 
Док се Тво је-Ја пре тва ра 
Из кру га у круг у На ше-Ја  
И пе ње се ка уз ви ше њу 

Ка да ве тар ду ва
Крст се вр ти у точ ку без ро до сло вља 
А у огле да лу све та
У огле да лу во де 
Тре ну так Одан де по кре ће тач ку вре ме на 
Ко ја се пе ње Ов де 
Да об но ви бес крај на све тлу 
У спи рал ном об ли ку 

Kолико год био ду бок очај 
На да је на пор вр ши ни

Пре пев: Ау тор, Иво Мун ћан и Бог дан ка Пе тро вић

*

Јо ан Ба ба (Се ле уш, 1951. го ди не, AП Вој во ди на, Ср би ја).
Пе сник, но ви нар и пу бли ци ста, лек си ко гаф, исто ри чар књи жев -
но сти и пре во ди лац. Об ја вио је 50 књи га по е зи је, исто ри је књи -
жев но сти и лек си ко гра фи је, мо но гра фи ја, ан то ло ги ја као и 15
пре пе ва и пре во да у ра зним књи га ма са срп ског на ру мун ски и
обрат но. Био је глав ни и oдговорни уред ник Пр о гра ма на ру мун -
ском је зи ку Ра дио Но вог Са да и од го вор ни уред ник Пр го ра ма на
ру мун ском је зи ку Те ле ви зи је Вој во ди не. Од 1995–2020. го ди не
био је од го вор ни уред ник ча со пи са за књи жев ност, умет ност и
пре ко гра нич ну кул ту ру "Лу ми на" ко ји из ла зи под окри љем НИУ
Ли бер та теа из Пан че ва и уре ђи вао сто ти ну бро је ва. Уре ђи вао је
и по зна ту "Ко лек ци ју Лу ми не" у ко јој зе об ја вио 30 књи га и зна -
чај на име на са вре ме не ру мун ске и спр ске књи жев но сти. Ча со -
пи су "Лу ми на" до де ље на је "Искра кул ту ре" (1988) од ли ко ва ње
пред сед ни ка Ру му ни је "За слу ге за кул ту ру" у ран гу Офи ци ра
2019. го ди не. 

Књи ге по е зи је: Пре дах у вре ме ну, Пан че во 1984, Има ги нар ни
пре лу диј, Но ви Сад 1988, У гне зду ока, (дво је зич но на ру мун ском
и срп ском је зи ку), По же га 1989, Тро у гла сто огле да ло, Но ви Сад
1990, За је дљи ве пе сме, Пан че во 1991, Бе за зле не игра ри је (књи га
за де цу), Но ви Сад 1994, За пис на ва зду ху, Те ми швар 1997, Ко -
шу ља ну жно сти, Ја ши 1998, Гла ва  Пи смо, Те ми швар 1999, По -
е ме Д, Но ви Сад 2002, Нај леп ше пе сме, Дро бе та Тур ну Се ве рин
2002, У уху вре ме на, Ки ши њев 2003, Бал кан ска ико на, Пан че во
2004, Дво у ми ца бли ско сти, Ја ши 2005, Ста ње у па рам пар чад,
Дро бе та Тур ну Се ве рин 2008, Ea ve sdrop ping Ti me (дво је зич но на
ру мун ском и ен гле ском је зи ку), Те ми швар, Мо и не шти 2009,
2010, Сен за ци је са оти ском – у би бли о те ци са бра них де ла са -
вре ме не књи жев но сти Ру му на из це лог све та, Ја ши 2011, Му зеј
Ди о рам, Пан че во 2011, Об ло же не исти не, (дво је зич но на ру -
мун ском и срп ском је зи ку) Пан че во 2013, Ea ve sdrop ping Ti me
(дво је зич но на ру мун ском и ен гле ском је зи ку, Pre față și post față
Ion Pac hia-Ta to mi re scu, tra du ce re Ga bri e la Pac hia) Пан че во 2014,
Ami cus ani mae di mi di um & Отва ра ње [заједно са Не дељ ком Тер -
зић, на три де се так свет ских језика], Срем ска Ми тро ви ца 2015,
Ami cus ani mae di mi di um, на ру мун ском и фран цу ском је зи ку,
пред го вор Вик тор Ру су, пре пев на фран цу ском Ема ну е ла Бу шој,
(Да ми ра) Дро бе та Тур ну Се ве рин 2016, Ami cus ani mae di mi di um,
на ру мун ском, фран цу ском и ен гле ском је зи ку, пред го вор Вик -
тор Ру су, пре пев на фран цу ском Ема ну е ла Бу шој, на ен гле ском
Ди а на Бо цо а ка (Штеф) Дро бе та Тур ну Се ве рин 2016, "7", пе сме
[на ен гле ском, фран цу ском, шпан ском, ита ли јан ском, ру ском,
пољ ском и швед ском језику], Кра јо ва, 2017, Нај леп ше пе сме,
Хер цог, Су ча ва 2020, 101 пе сма, Ру мун ска Ака де ми ја, Бу ку решт
2020.

У пе ри о ди ци је об ја вио бли зу 900 би бли о граф ских је ди ни ца
пре во да, а у књи га ма из бор и пре пев из ства ра ла штва Ка та ли на
Бор де ја нуа (1999), Ми ће М. Ту ма ри ћа (2000), Фло рен ти на Сма -
ран да кеа (2000) Вас ка По пе (2002), Aлександру Ба и ша нуа
(2003), Пе ре Зуп ца (2004, у са рад њи са Слав ком Ал ма жа ном и
Ан ге лом Дум бра ве а ну ом), Ју ли ја на Фи ли па (2007, 2008, 2019),
Спа се ни је Сла до јев (2012), Не дељ ка Тер зи ћа (2013, 2014 – у са -
рад њи са Вир ђи ни јом По по вић, и 2018), Леа Бут на руа (2019) и
20 пе сни ка из Но вог Са да (2019 ). 

Увр штен је у пре ко 100 ан то ло ги ја об ја вље них код нас и у
све ту. 

До бит ник је 70 на гра да (13 ме да ља, 10 пла ке та као и дру гих
умет нич ких пред ме та ко је су му до де ље не за књи жев ност у Ру -
му ни ји, Ср би ји, Ре пу бли ци Мол да ви ји и Бу гар ској као и не ко ли -
ко за на гра да за но ви нар ство и до ку мен тар ни филм. 

Члан је Са ве за Пи са ца Ру му ни је, Дру штва Књи жев ни ка Вој -
во ди не, Свет ског па ра док си стич ког по кре та (САД), "Кру га Лу -
ми на – Хо но рис ка у са" (Пан че во), Дру штва по ду нав ских пи са ца
(Ру му ни ја) и је дан од осни ва ча Дру штва но во сад ских књи жев -
ни ка. 

Жи ви у Но вом Са ду. 
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Љу бин ка Пе ри нац 

ОЧЕ ВА РУ КА

У де тињ ству ми је успе ва ло да во зим би цикл 
јед но вре ме без ру ку
и зна ла сам да је та мо оче ва ру ка.
Јед ном сам на у чи ла да пли вам
си гур на да је и та мо оче ва ру ка.
Ка сни је сам за спа ла на цр ти
и про бу ди ла сам се пот пу но ис тру ле лог ме са
са по ре ђа ним сит ни шем ко сти ју на ас фал ту.
Та ко сам са зна ла
да те оче ва ру ка мо же по ди ћи из се бе
ла ко као из ре чи.

*

Љу бин ка Пе ри нац Стан ков ро ђе на је 1969. го ди не у Те -
миш ва ру. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту при За пад -
ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру, на од се ку за ру мун ски и ру ски
је зик и књи жев ност (1989–1994).

Ра ди као ТВ уред ник и но ви нар у пи са ној штам пи (од 1990 до
да нас). Глав ни је уред ник не дељ ни ка "На ша реч" и ча со пи са
"Књи жев ни жи вот".

По е зи ју, књи жев не при ка зе и ко лум не об ја вљу је у ча со пи си -
ма у Ср би ји и Ру му ни ји. За сту пље на је у срп ским и ру мун ским
ан то ло ги ја ма, збор ни ци ма и из бо ри ма. Ре дов ни је гост ра дио и
ТВ еми си ја. Укљу че на је у реч ник Scri i to ri şilin gvişti i ti mişore ni и
Лек си кон по рат них Ср ба по сле ни ка пи са не ре чи у Ру му ни ји.

Члан је Са ве за пи са ца Ру му ни је Дру штва књи жев ни ка Вој во -
ди не и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Об ја ви ла је де се так књи га по е зи је, књи жев не хро ни ке и ко -
лум ни. На гра ђи ва на је. Пре во ди са срп ског на ру мун ски и са ру -
мун ског на срп ски.

Јо ва на На ста си је вић

СВЕ ДО ЂЕ У ПРА ВО ВРЕ МЕ

још док си ма ла би ла
ви део сам те ка ко љу љаш
у на руч ју деч ју кост и те паш јој лут ки ним усти ма 
док не по тр чи за то бом

сме је ти се утро ба кри јеш зу бе под ха љи ном
у бла ту па жљи во од ме ре них увре да 
оста вљаш че тво ро но жне тра го ве 
одва јаш мак од зе мље зе ни ца ма 
окре ну тим ка уну тра 
си гур на да ћеш сва ки пут про гу та ти 
по јед ну ма лу смрт, ви део сам
ка ко стра ху ве зу јеш очи 
да по ста не глад па глас па ни шта
и но сиш ва три но де те у ко си 
хра не ћи га окрај ци ма ис то ка 
још док си са свим ма ла би ла 
ви део сам те ка ко тр чиш
с ву ко ви ма

*

Јо ва на На ста сти је вић (1980, Но ви Сад), за вр ши ла је не мач -
ки је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са -
ду и ма стер на ју го и сточ но е вроп ским сту ди ја ма (Fri e drich-Schil -
ler-Uni ver si tat, Je na). Те жи ште ис тра жи ва ња: је зич ки на ци о на ли -
зми на под руч ју бив ше Ју го сла ви је.

Као сту дент, осво ји ла пр ву на гра ду на ано ним ном кон кур су
"De utsche Ge sellschaft Ein he it-20 Ja hre da nach", за есеј на не мач -
ком је зи ку.

Об ја ви ла књи гу крат ких при ча Још си ма ла, књи гу по е зи је
Она и при ре ди ла књи гу о Т. Ује ви ћу, Од ла зак – пут бес ко нач ног
те ла

Са ра ђу је са Књи жев ном ре пу бли ком и Fix po e try.
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Кор не ли ја Фа ра го / Faragó Kornélia

ОД РЕ ЂИ ВА ТИ СЕ У ЛИ ЦУ ДРУ ГОГ 
О фо то ко рек ци ја ма Фе рен ца Ма у ри ча

Фо то ко рек ци је Фе рен ца Ма у ри ча су су ге стив ни, та ко -
ре ћи ис по вед ни до ка зи ње го вог ту-би ћа и при пад но сти.
Тек по мо ћу умет нич ке ин тер вен ци је из глед ства ра о ца, пи -
са ца по ка зу је шта су они за пра во за Фе рен ца Ма у ри ча ко -
ји на овај по сред ни на чин, пре ко ли ца дру гих по ку ша ва да
стиг не до се бе. По мо ћу бо ја и цр те жних еле ме на та по мо -
ћу ко јих он озна ча ва пор тре те као сво је. Да за у век има ве -
зе са њи ма. По ка зу је, до ку мен ти ра што је оно у че му, ма -
кар на тре ну так, али мо же да се су о чи са со бом: не што у
про сто ру ли ца, је дан ка рак те ри стич ни по крет, или де таљ
оде ва ња. Зна мо то, ли це је пре вас ход -
но ли це дру гог. И тре ба да се се ћа мо на
тврд њу: ау то би о гра фи ја, то ни је ни -
шта дру го но "дру ги". Да да ље те ра мо
ми сао: на ше соп стве но ли це се у ли цу
дру гог мо же нај тач ни је фор му ли са ти.
Уто ли ко и сто га ау то би гра фи ја Ма у ри -
ча го во ри о дру ги ма. Они се ја вља ју на
сли ка ма ко ји су до ти ца ни у про це су
са мо ра зу ме ва ња, и без об зи ра на њи -
хо ве раз ли ке то их кон вер ги ра. 

Ко рек ци ја до ти че по зна та ли ца, ме -
ђу од го ва ра ју ћим опе ра ци ја ма ће се
на ћи и они ко ји као да из но ва про ми -
шља ју свет си та Ан ди ја Вор хо ла, или

још ви ше као да се за по чи ње ди ја лог са ми шље њем Ар -
нул фа Рај не ра за сно ва не на пре сли ка ва њу и до цр та ва њу
пор тре та. Јед но сре ди шно пи та ње сли кар ске пре зен та ци -
је је да ва ње ли ца не че му: то се ов де под ре ђу је пре фор му -
ла ци ји. Фе рен ца Ма у ри ча ин те ре су је ли це, спо соб ност
ли ца да ре пре зен ту је то та ли тет, ње го ва зна ков на гу сти на,
сваг да шња не ис цр пљи вост, али не и сли кар ско од ра жа ва -
ње ли ца, или пре зен та ци ја, јер он при сва ја фо то гра фи је-
пор тре те и то од фо то гра фа Ла сла Дор ма на, Ане Ла зу кић,
Ма ћа ша Не ме та. Ко ри сти та кве ци та те-пор тре те од но сно
тран спо ну је их у са да шњост по нов ног ства ра ња ко је слу -
же иден ти фи ка ци ји. По су ђу је да би фо то гра фи је и сли -
кар ски ге сто ви за јед но мо гли да ти спе ци фич но но ви ква -
ли тет овим сли ка ма, и по нај ви ше вре ме ну, то јест оном
вре ме ну ко ји се очи ту је у овом сли ка ма. Све је то део јед -
не ком плек сни је кон цеп ци је: на и ме, Фе ренц Ма у ри че се
већ ба вио и фо то граф ским вре ме ни ма на ме штаљ ских
ства ри, тек сти ла, по су да (Пор тре ти та њи ра) у сми слу
ко рек ци је и до цр та ва ња већ по сто је ћим ства ри ма.

Ове лич но сти пред ста вља ју де ло ве на ра ци је ко ја се ве -
зу је за исто рич ност вој во ђан ске ма ђар ске кул ту ре, за ис -
то ри и ју ко ја од ре ђу је и Ма у ри ча, кад-кад упра во у скло -
по ви ма укр шта ва ња ових по гле да. Учи те љи, парт не ри на
умет нич ким пу та ња ма, при ја те љи..., ка рак те ри, ето си, об -
ли ци др жа ња. Ли ца се ме ђу соб но на до пу ња ва ју, и у њи хо -
вој за јед нич кој игри се от кри ва пор трет умет ни ка. Умет -
ни ка као "ау то би о граф ског би ћа".

Фо то гра фи је као из вор не отво ре но сти при ма ју умет -
нич ке ко рек ци је, пре сли ка ва ња и до цр та ва ња да би де ло -
ва ле по сред ством оште ће ња фо то гра фи ја, де фор ма ци ја
ли ца и ви зу ел но шћу ко ја је де стру и са на раз ли чи тим бо ја -
ма. При ка зи ва ти, са кри ва ти..., рас тво ри ти, раз гра ди ти ре -
пер то ар фо то гра фи ја, њи хов по ре дак фор ме. Да би не што
по ста ло ви дљи во на сли ци што се ра ни је ни је по ка зи ва ло.
Да оно што мо же до ћи до зна че ња са мо пре кри ва њем, да
се по ка зу је на овај на чин. Агре сив ни је ин тер вен ци је слу -
же то ме да би са из ве сно шћу сти гло до нас оно што се у
ства ра о цу фор му ли ше о се би, али и о дру ги ма. 

"Фо то гра фи ја је увек ви ше од пу ког сли ков ног оти ска:
она је ме сто рас ки да и дир љи ва ин тер ми тен ци ја из ме ђу
оно га што се мо же пер ци пи ра ти и схва тљи вог, ко пи је и
ствар но сти, се ћа ња и на де" (Ђ. Агам бен). Пи та ње је ка ко
се ове фо то гра фи је ко ја Ма у рич би ра из ре пер то а ра оних
фо то гра фи ја ко је он ар хи ви ра-ску пља де це ни ја ма мо гу
при ла го ди ти ње го вом по себ ном мо ду су пер цеп ци је. Ка ко
мо гу су бјек тив ни сли кар ски ге сто ви да по стиг ну да до ђе
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до по себ не рас кри ве но сти пор тре та,
до исту па ња из фо то граф ске за кри ве -
но сти. Већ је и из бор фо то гра фи ја, из -
бор ка дро ва ор ган ски део ства ра лач ког
ра да као и да ва ње фор ма та: сли кар ра -
ди на људ ским ли ци ма ко ја се пре зен -
ту ју у уве ли ча ва њу. Су шти на је у то ме
да се узи ма у об зир не сам су бје кат, не -
го ње го ва сли ка, шта ви ше сли ка ство -
ре на од стра не дру гих – све ра ди то га
да би на овај на чин сли кар угле дао не -
што од се бе. Он ства ра ак тив ни од нос
са пор тре том на осно ву ин тер вен ци ја à
ла Ма у рич. И чи ни до ступ ним сен зу -
ал но овај од но са и за нас. Осим то га он
нас ори јен ти ше и са би ра њем на сло ва.
У ци љу то га да осве тли шта да се из дво ји из пор тре та, оно
што га је до дир ну ло, оно што хо ће да по ка же, оно у че му
хо ће да се по ка зу је. Он пре но си из ра жај не ка рак те ри сти -
ке сво јих емо ци ја, осе ћа ја про шло сти на сли ке. Уме ће се,
ин тер ве ни ше по сред ством нео бич не са мо пре зен та ци је,
озна ча ва, на но си бо је, де фор ми ра; сли ке и то сли ке жи вих
и мр твих при ла го ђа ва ју ћи их ње го вим соп стве ним ме ри -
ли ма. Она си ро ва не по сред ност цр ве них, жу тих и пла вих
ни јан си емо ци ја еле мен тар но де лу је у ма у ри чев ском си -
вом бо јом мо ди фи ко ва ног цр но-бе лом по љу.

И не са мо са овим ко рек циј ским мо мен ти ма сиг на ли зи -
ра да у пор тре ти ма гле да се бе. Да по нај ви ше мо жда с об -
зи ром на ње го во не ка да шње Ја ту ма чи ли ца дру гих. По -
глед на се бе он пре зен ту је ве о ма кон крет но, јер се и са
соп стве ном фо то гра фи јом ли ца по ја вљу је на јед ној фо то -
гра фи ји – на је ди ној сли ци где се по ја вљу ју два су бје ка та
Ма у рич се ви ди са Отом Тол на и јем. Као да ка же: по гле -
дај те, ја сам на стао из њих, и ви сте сви из њих по ста ли.
У ме ђу вре ме ну же ли да од го во ри на пи та ње ко је га нај ду -
бље ин те ре су је на и ме на ве ли ко пи та ње овог сли кар ског
про јек та: мо же ли се при сво ји ти соп стве но ли це, ди мен -
зи је ко је су стра не у од но су на Ја по мо ћу оних сред ста ва
умет но сти ко ја се ов де ис ку ша ва ју? Да ли се мо же ре ћи и
из ре ћи ау то би о гра фи ја у ко ри го ва ним сли ка ма, и то са,
ка ко је то Вор хол фор му ли сао, "фи зи ог но мич ним је зи ком
на ших ју на ка"? Оно што је из ве сно то је да је ма у ри чев ска
ау то би о гра фи ја за сно ва на на пор тре ти ма фор ми ра на на
лич ним ду би на ма ис ка зу је кул тур ну исто ри ју ко ја је ве за -
на за нас и за оне ко ји су ика да би ли део исто ри је вој во -
ђан ске ма ђар ске кул ту ре.

Ви ди мо ка ко умет ник као вре ме пре цр та ва ли ца. Али
за што је та ко да су ови пор тре ти-сту ди је ко је сто је пред
на ма у ва ри ја бил ним бо ја ма, ме ња ју ћи се по сва кој сли ци,
исто вре ме но ов де у плу ра лу? Плу ра лиа тан тум су ге ри ше
да ова ли ца не пре ста но ства ра ју се бе и да за по глед Фе -
рен ца Ма у ри ча по сто је ис кљу чи во у ва ри ја ци ја ма и не у
фор ма ма ко ја су јед ном за сваг да да та. Као да ства ра лач ка
кон цеп ци ја хо да на пу те ви ма Ел ки на, при хва та ју ћи-пре -
по зна ва ју ћи да "уса мље но ли це је увек не до вр ше но, да је
то рад у про це су ко ји не пре ста но че ка да га ви де, до ди ру -
ју и пи шу на ње му."

*

Кор не ли ја Фа ра го, ро ђе на 1956. у Те ме ри ну.За вр ши ла је
сту ди је ма ђар ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул -
те ту у Новм Са ду где је ма ги стри ра ла и док то ри ра ла 2000. го -
дине.

Би ла је члан ре дак ци је ча со пи са Új Sympo sion, струч ни са -
рад ник у Ју го сло вен ском лек си ко граф ском за во ду (За греб),
уред ник Ен ци кло пе ди је Ју го сла ви је на ма ђар ском је зи ку, уред -
ник ча со пи са за дру штве на пи та ња Létünk, за ме ник глав ног
уред ни ка, за тим глав ни уред ник књи жев ног ча со пи са Híd.

Кор не ли ја Фа ра го је ре дов ни про фе сор Од се ка за хун га ро ло -
ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, са рад -
ник Од се ка за ме диј ске сту ди је. Од 2000–2013. го сту ју ћи про фе -
сор на Ка те дри за хун га ро ло ги ју Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о -
гра ду.

Са да је ру ко во ди лац про јек та Ма ти це срп ске: Срп ско-ма ђар -
ске књи жев не и кул тур не ве зе, и ру ково ди лац-кор ди на тор (са Ан -
дра шем Ка па њош) за јед нич ког про јек та Срп ске ака де ми је на у ка

и умет но сти и Ин сти ту та за про у ча ва -
њу књи жев но сти (у Бу дим пе шти): Мо -
дер ни прав ци ма ђар ске књи жев но сти.

Члан управ ног од бо ра In ter na ti o nal
As so ci a tion of Hun ga rian Stu di es, члан
управ ног од бо ра ДКВ, члан Од бо ра
Оде ље ња за књи жев ност и је зик Ма ти -
це срп ске, члан срп ског ПЕН цен тра,
спољ ни члан јав ног те ла Ма ђар ске ака -
де ми је на у ка. 

На гра де и сти пен ди је: Сти пен ди ја
Ала дар Ше флин за књи жев но кри тич ки
рад – 2005, Бу дим пе шта, Књи жев на на -
гра да Híd – 2006 и 2010, Но ви Сад,
Књи жев на на гра да Ти бор Де ри – 2010,
Бу дим пе шта, Књи жев на на гра да Кор -
нел Сен те ле ки, 2015, Но ви Сад.
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Ау ро ра Ро та риу Пла ња нин /
Au ro ra Ro ta riu Pla nja nin

ТАЈ НА АП СУР ДА

Ме лан хо ли ја ви ше не дрх ти у ме ни,
ни ти као ра ни је страх тре пе ри. 
Ви ше ме не гу ше од су ство ни пра зни на,
у из гу бље ним ми сли ма ни шта не по дрх та ва.
Ти ши на и мук спо ји ли су се
у чи ње нич но стањe
док из бе га вам да се би по ста вим
јед но је ди но пи та ње:
Ка да ћеш про да ти ду шу сво ју?

Ка пље по ла ко и не пре ста но
кап по кап мог стр пље ња,
за мор но, нео до љи во,
гу ши ужа сно;
али ни ко не же ли да ми по мог не
у овом рас па ду,
јер сви по ста вља ју јед но је ди но пи та ње:
Ка да ћеш про да ти ду шу сво ју?

Тр гов ци – при ја те љи ду хо ви
кла де се на на пла ту
чу ла, емо ци ја, дрх та ја...

као да су ствар ни, ма те ри ја ли зо ва ни.
Па не же ле да раз у ме ју
да у ме ни не тре пе ри ви ше 
чак ни пра зни на
ко ја ми се уву кла у ду шу.

Но ви Сад, 17. март 2020.

Са ру мун ског пре ве ла Ми ха е ла Ла зо вић

*

Ау ро ра Ро та риу Пла ња нин, ро ђе на је 1952 год. у Ку шти љу
(Вр шац), где је за вр ши ла основ ну шко лу. Сред њу Еко ном ску
шко лу за вр ши ла је у Вр шцу, а по том Ви шу Еко ном ску у Но вом
Са ду и Еко ном ски фа кул тет у Су бо ти ци. Спе ци ја ли за ци ју је за -
вр ши ла у Бу дим пе шти (Ма ђар ска) 1978 год, а ти ту лу Ма ги стра
еко ном ских на у ка сти че на Еко ном ском Фа кул те ту у Бе о гра ду
2000 год.

Из да ла је пет збир ки пе са ма. Укљу че на је у школ ску лек ти ру
за Основ ну шко лу, те у ви ше од два де сет Ан то ло ги ја пе снич ких
ства ра ла ца у зе мљи и Евро пи. Де ла су јој пре ве де на на срп ском,
ма ђар ском, ал бан ском, фран цу ском, ита ли јан ском и ен гле ском
је зи ку. 

Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, Дру штва књи жев -
ни ка Ру му ни је, Дру штва за ру мун ски је зик, За јед ни це Ру му на
Ср би је, Са ве за На уч них Ства ра ла ца Вој во ди не, члан "Жен ске
вла де" (за пр о мо ви са ње струч ног по тен ци ја ла же на у Ср би ји),
и др.

До бит ник је мно го број них на гра да од ко јих је нај зна чај ни ја
на гра да Ује ди ње них На ци ја – Удру же ње за Вој во ди ну (1980) и
на гра да Ју го сло вен ских су сре та ства ра ла ца (Ва ље во, 1988).

Ду го го ди шњи је са рад ник РТВ-а Вој во ди не (Ре дак ци је на ру -
мун ском је зи ку и Му зич ке ре дак ци је).
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Љи ља на Фи јат

ЛИ НА

Отво рио сам вра та но гом и ушао у дво ри ште. 
Оти шао пра во до Ли не, сео по ред ње на зе мљу 

и же сто ко је за гр лио. 
Би ла је сва из ра ња ва на, ше па ла је, ви део сам. 

Сил но ми се об ра до ва ла. 
Има сло вен ску ду шу, по ми слио сам. 

Оти шао сам у Ве ли ку Па лан ку, као мон тер, 
пре ме сец да на.

Ја, Чет ник. 
Ка ко би ме на зва ли Хр ва ти и Бо шња ци.
Шо ви ни стич ких гле ди шта, ре као би мој отац.
Та ко ме је про звао мој дру гар, Ру мун, ка да смо се 

во зи ли ау том на по сао.
Бра нио сам Ше ше ља, а он ме ни: "Ви, Ср би, Ци га ни, 

мај ку вам ци ган ску!"
Мој нај бо љи друг. 
И шта сам мо гао, до да га но ка у ти рам у бра ду.
По сле смо се ми ри ли, пе кли јаг њад, су ши ли 

свињ ско ме со, за јед но, код Нис то ро ве ба бе, 
али, то ви ше ни је би ло то. 

Крв је би ла про ли ве на.

Крв је би ла про ли ве на и 40-их.
Уби ли су ми пра де ду у Ло го ру и де ду у Ве ли ком гра ду.

Ишли смо у род но се ло мо је мај ке, че сто.
Пра ба ба би увек из ла зи ла ис пред ку ће, да нас до че ка, 

ли ца оро ше ног, као ки ша ко ја на и ла зи.
Осла ња ју ћи се на штап и сво је ћер ке, мо је ба ба тет ке. 
Мај ку ни кад ни је осло вља ва ла име ном, већ "Мој Ла за, 

мој Ла за. Иста јој је ко са, ко вр џа ва", го во ри ла је.
Ба ба тет ке и ма ма су пла ка ле. По пут ки ше 

ко ја не пре ста је.

Де ди на сли ка, вен ча на, са ба бом, би ла је из над кре ве та,
пер ја них ја сту ка, ду ња и ћи ли ма у спа ва ћој со би.

Ка да је ба ба умр ла ма ма је на шла у ње ном ор ма ну две 
раз глед ни це, пи са не из За тво ра, из Ве ли ког гра да.

Пи сао их је де да, ро ди те љи ма.
Ба бу би са мо спо ме нуо, на кра ју.
Да му чу ва де цу.
И по здрав је слао ро ди те љи ма, ни је ба би.
Ваљ да су та ква би ла вре ме на. 

Па, шта и да сам чет ник? Мо ра не ко да им по ка же!

Ве ру јем у Ше ше ља!

Је л’ та ко, псе ћа гла во, је л’ та ко, све тло жа ре ње мо је?
Не ће мо ми, Ли на, у Срп ску Кра ји ну, ни да ру ши мо 
"Ку ћу цве ћа", ал’ ово је на ше не бо и ов де су на ши пре ци,
зар не? Ми смо чет ни ци, да нас не ко ов де не шут не 

и не ује де, зар не, Ли на? 
Да нам не раз ру ши гроб на ме ста!

Ал’ ми ни не зна мо под ко јом пра вом ли ни јом и ко јим 
оштрим углом су на ша гроб на ме ста, Ли на!

И, ко је пр ви по чео, Ли на?
Ко је пр ви био до бро во љац за од бра ну отаџ би не?
Ко је пр ви про да вао кра де не те ле ви зо ре на пи ја ци, Ли на?
Из срп ских или бо шњач ких ку ћа? Кра ло се из ку ћа 

на ко је на и ђеш.
Све се мо гло ку пи ти на пи ја ци. 
Са мо ви но хр ват ско ни си мо гао да ку пиш, ни у По дру му.
Ка за ли су, чу ва ју га, за успо ме ну.

Па, кад сам ја пр ви по чео, тре ба ло је да ја бу дем 
и пр ви до бро во љац на ка бло ви ма и бан де ра ма 
ка ко ји ма су упе ре не пу шке из снај пер ских гне зда 

са дру ге стра не, хр ват ске.
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Мај ка пла че, отац ћу ти, се стра ме гле да, се ћам се.
А ја сам са мо хтео да по мог нем. 
Ни је би ло мла ђих од ме не. 
Без по ро ди це.
Са мо ја, у фир ми. 
Са мо ти и ја, Ли на!
Пси ра та!
Са њам пу ње не и сне жно бе ле ја сту ке, у пре но ћи шту.

На по слу друг Хр ват, док бом бар ду ју Ву ко вар, ка же: 
"И, шта ће Ср би ма че ти ри С?", и, "За што се Ср би већ 

јед ном не ује ди не, ка да их са мо сло га спа ша ва?"
То је ја ко здра во и ја ко пи та ње, Ли на.
"Псу ра та, мо ја па ра вој на фор ма ци јо", ка жем, 

док ме мај ка и Нис то ро ва ба ба ву ку у ку ћу.
"Ге ри ло!", ви чем на мај ку, "Ге ри ло!", ви чем на 

Нис то ро ву ба бу.
Оне не ма ју из ра ња ва ну, сло вен ску ду шу, Ли на.
Оне са мо уо бра жа ва ју да жи ве, а жи ви мо са мо ти и ја, 

пси ра та, Ли на!
До сле де ћег ра та!

*

Љи ља на Фи јат (1959, Зре ња нин), ди пло ми ра ла је на Еко -
ном ском фа кул те ту у Су бо ти ци, Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
Ма ги стри ра ла је 1997. го ди не и док то ри ра ла 2010. го ди не на
Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Об -
ја ви ла је књи гу "Ме ре про тив пра ња нов ца у бан ка ма" (2012), а
у ко а у тор ству са др Алек сан дром Чу да ном књи гу "Ри зи ци и пре -
вен ци ја пра ња нов ца" (2015). Ау тор ки ња је и ко а у то р ки ња два -
де сет на уч них и струч них ра до ва.

Об ја ви ла је збир ке по е зи је "Со фи ја од Ме се ца" 2011. и "Осе -
ћа ње Прин ци па" 2016. го ди не. У Ре пу бли ци Бу гар ској об ја вље -
на јој је дво је зич на књи га пе са ма "Не бе ске пти це" ко ју је при ре -
ди ла Ал тен ка Са пун џи е ва, 2016. го ди не. Жи ви у Но вом Са ду.

Ђор ђе Ку бу рић

КРАЉ

Та мо где вла дам, ред је и мир. Ка да по кре нем то чак, 
увек кре не на до бру стра ну, упр кос

ње го вој ћу дљи во сти. На ба жда рен је на вер ти ка лу, 
фа брич ки. За у ста ви се увек ка да тре ба 

ускла ди ти за ко не, по ме ри ти суд би не не ба и ва тре. 
Кру ну не но сим. За пра во, ни не мам је. 

Јед ном сам је, не хо ти це про гу тао. Од та да, гу тао сам 
оштро гво жђе а срао ва тру*. Па сам 

по чео да пр дим и под ри гу јем, и пред же на ма. Мо ји 
ли це мер ни на ме сни ци због то га су ме 

ка зни ли са ка ће њем и од се ца њем је зи ка. То ме је 
осло бо ди ло об зир но сти. Ви тла ју ћи ма чем 

пре о ста лом ру ком, и не му што а гр ле но му мла ју ћи, 
јур цао сам сво јим ода ја ма и про ба дао 

све ба ло не и зна ке Зо ди ја ка ко ји би ми се на шли 
на пу ту. Та ко сам, слу чај но, из и шао из 

сре ди шта свог ла ви рин та, те за ба зао ста за ма не зна ња, 
ко је су ме од ве ле у не по зна те шу ме, 

ме ђу де мо не и је ле не, та мо где ја ви ше ни сам био ја, 
не го сам по стао са мо у пра вља ју ћи 

ин стант-му драц, иде ал ко јег сам до се гао не скре нув ши 
не хо ти це са обе ле же ног кра љев ског пу та.

*

Ђор ђе Ку бу рић је ро ђен го ди не 1958. у Бач ком Пе тро вом Се -
лу. Ди пло ми рао на но во сад ском Фи ло зоф ском фа кул те ту (од сек
за ју го сло вен ске књи жев но сти и свет ску књи жев ност). Пи ше
по е зи ју. Ба вио се, ду го, рок, филм ском, по зо ри шном и књи жев -
ном кри ти ком. Об ја ви, ту-и-та мо, по не ки при каз или есеј. Жи ви
у Су бо ти ци.

* Јо ви ца Аћин 
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Зо ран До де ро вић

ВРЕ МЕ ДА РИ ВА ЊА

Ка да се пин гвин удва ра жен ки, по кло ни јој ка мен чић.
Жен ка га при хва ти као дра го це ност, али га не но си са со -
бом. На кон не ког вре ме на из ја ја се из ле гу мла дун ци. Они
га зе по ка мен чи ћи ма и игра ју се. Чи та во ја то пин гви на
пре пла ви оба лу. Ка да оја ча ју, пин гви ни од ла зе. Ка мен чи -
ћи оста ју на оба ли острв ца. Дру штво им пра ве та ла си,
сво јим шу мом и пе ном.

КА КО УМИ РУ СТА НО ВИ

Кад до ђу во до ин ста ла те ри и ис кљу че во ду па поч ну да
ште му ју зи до ве и ва де це ви, да ски да ју сла ви не, ве-це шо -
ље, ла ва бое и ка де, а по сле њих до ђу те ле фо ни сти да ис -
кљу че те ле фо не, а по ред то га и гла сно пе ва ју па он да
елек три ча ри, раз би ја ју зи до ве и чу па ју струј не ка бло ве па
мон те ри цен трал ног гре ја ња, ски да ју ра ди ја то ре, док се ку
це ви те сте ра ма, вар ни це на све стра не вр ца ју, и пе ва ју на
сав глас пе сме од ко јих ти се ди же ко са на гла ви.

О МРА ВИ МА

Шта смо ми у на шим жи во ти ма не го ма ли мра ви, с ма -
лим љу ба ви ма и ма лим же ља ма у ве ли ком ко смо су. Жи ви -
мо у ма лим мра ви ња ци ма пре да ни ма лим по сло ви ма, док
ба лан си ра мо из ме ђу до бра и зла. Кроз нас про ла зе ма ли
све то ви, лу та ју кроз на ше жи во те као што и ми лу та мо
кроз ту ђе. Окру же ни сва ко днев ним бри га ма не ви ди мо ка -

ко нам се при бли жа ва не чи је сто па ло ком смо се, мо жда
слу чај но, на шли на пу ту.

У ОГЛЕ ДА ЛУ

Чо век про ла зи ули цом, но си огле да ло. У огле да лу но си
ули цу, фа са де ку ћа, ка пи је од ко ва ног гво жђа, кро шње др -
ве ћа и не бо. Чо век за ста је крај јед не ка пи је, спу шта огле -
да ло на зе мљу, по вла чи ква ку, отва ра вра та и ула зи. Ули -
ца, фа са де ку ћа, ка пи је од ко ва ног гво жђа, кро шње др ве ћа
и не бо оста ју на по љу. 

МА СКЕ

Се ћам се ка ко смо у за ба ви шту пра ви ли ма ске од па пи -
ра. Пр во смо цр та ли олов ка ма об ли ке, бо ји ли их бо ји ца -
ма, а по том исе ца ли ма ка за ма отво ре за уста и очи. Се ћам
се да сам та да по сма трао не бо, пр о зир но пла во и бес крај -
но у сво јој ле по ти. Тек ка сни је схва тио сам да су пра ве ма -
ске на ли ци ма љу ди од ко же, да се не пре ста но ме ња ју то -
ком жи во та.

У МУ ЗЕ ЈУ

Во дич сто ји крај ста кле не ви три не и об ја шња ва ђа ци ма
на ме ну из ло же ног оруж ја. Са бље, ба јо не ти, ку бу ре, пу -
шке из про шлих ра то ва по ре ђа не јед на до дру ге. На ма лом
ча су исто ри је во дич по ми ње бит ке с ја сно утвр ђе ним де -
та љи ма. Сва ки екс по нат при ча сво ју при чу. Али уче ни ци -
ма је до сад но. Раз би је ни у гру пи це, оку пља ју се око ви -
три на. Док во дич с ма њом гру пом на ста вља шет њу, оста -
ли кри шом из ла зе и уз дим ци га ре та од ла зе сво јим ку ћа -
ма. Во дич че ка но ве гру пе ра до зна ла ца да по но ви при чу,
као да је вре ме ста ло, за у век.

НА О ЧА РЕ

Док ста вљаш на о ча ре, ми слиш, не ће те пре по зна ти.
Али на о ча ре гле да ју пра во у те бе. До пи ру до ду би не тво -
је ду ше. Хра па вим пр сти ма опи па ваш ре љеф се ћа ња. На -
та ло же но вре ме у љу шту ри шкољ ке, пи ра ми де све сти, ра -
дост сун ца, жар љу ба ви. Кра јич ком ока спа зиш про плам -
сај ње не ха љи не на сун цу. Ви диш ње не бе ле зу бе. Окре -
ћеш по глед, сле диш ин ту и ци ју. Хе ро и ну од ко је ти за ста -
је дах увла чиш кроз зе ни цу ока. Гр лиш је ру ка ма. Осе ћаш
ње но те ло док пле ше те тан го. У гру ди ма ти стру ји врућ
ве тар. Ши ром за тво ре них очи ју, жи виш.

*

Зо ран До де ро вић (1960) Но ви Сад. Пи ше крат ке при че, ха и -
ку по е зи ју и афо ри зме. Уре ђи вао ча со пис Ха и ку Мо мент и бил -
тен Ха и ку ин фор ма тор. Ра до ве об ја вљу је у ча со пи си ма, збор ни -
ци ма и ан то ло ги ја ма у зе мљи и ино стран ству. До бит ник број них
на гра да. Об ја вље не књи ге: Не пра вил ни ко ма ди (при че, са ми здат
1986); За стру пље на ре ка (ха и ку, 2000), Сле пи ко ло сек (афо ри -
зми, 2018), При че (при че, 2018). Члан је Дру штва књи жев ни ка
Вој во ди не и Свет ске ха и ку асо ци ја ци је. 

Жи ви у Но вом Са ду на Под ба ри.
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Ча слав Ђор ђе вић

ИН ТЕР ТЕК СТУ АЛ НА ИГРА

И У ЊОЈ ПЕ СНИК В. К.
(как тус-пе сма)

Ево ме на мо лу, ма лом, 
У ко ји мо ре зе ле ни ла уда ра, 
С та ла си ма од ка пи птич јег по ја. 
Ни по што не бих во лео
Да je ов де по след њи де ка дент,
Po e te du Mon de, пе сник иро ник В.К.

Гла сом од ме тал них опи ља ка,
Про суо би он жуч-син так су
Оп сцен-пре ли вом до вр ше ну:
Бо же, ка ко je ов де до сад но,
Та ко до сад но!
Је бе но до сад но!
Oвдe вре ме се по на вља
У вре ме ну по на вља ња.

Бог je баш пле сни во дре ма ло.
Зар до каз ни је ово ли ко од су ство де ша ва ња?
Ње му тре ба хи ља де го ди на
Да од овог хер бал ног хо ри зон та на чи ни пу сти њу.
Шта ће, ре ци мо, ове ши шар ке с пе ра ји ма?
Шта ће оне шум ске ве ри ге
Што са не ба у си пљи ви по то чић па да ју?
Шта ће све те ми ли он ске ра су то сти
Без сми сла и ци ља
И ко ме оне уоп ште тре ба ју?
Ко ће њих ци ти ра ти
Или не ко опе ва ва ти, по сле оби ла тог руч ка,
Док je на пу ту или у хо те лу у То ки ју,
Док че ка да му се пе сма јав не са ма?
(...)

Ов де и ре ке те ку ба нал но.
Ко ји Рзав? Ко ја кри ва Дри на?
Ту па ра диг му ина та тре ба опо зва ти
Јер без ње жи вот je леп ши
И лак ше се ди ше.

Ja са њам пла нет-пе ва ње.
Ме ни тре ба моћ ур би са.
Да гле дам, на при мер, свој про фил у во ди
И до кон, са ти ма, са Та у ер Бри џа,
Круп ни је па све сит ни је, пљуц кам, та мо, у Тем зу.
То ме про све тљу је,
А не зуј ин сек та, дах ли ста, жу бор по то ка;
Не ки град од ка ме на, Ан дрић град,
У не ком Ви ше гра ду.
Мо ја обе ћа на зе мља je пу бис
(Ах, тај вр лет ни пу бис,
На цр не туф не и туф ни це,
Са ког ви дим по ла све та
И у там ни без дан ро ним!)
Нa јед ном од ста кле них спра то ва на Тајмс Скве ру.

Јa и ов де, крај мут не Ду нав-во де
Слу шам при зив Мен хет на,
Хва там ка ко фо ни је са Сед ме аве ни је.
И та мо от пу то ва ти,
И са пр вим сви та њем, не из о став но, та мо сти ћи.
Де си ће се чу до: сјај не Пич ке ће па да ти
И као Зве зде све тле ти.
(Ах, оне ће та ко ин тен зив но све тле ти!)

И док ру чам на пе де се том спра ту,
И че кам да се по но ви зве кет ка ши ке
(Бо же, да ли ће се по но ви ти?),
И док се до ле, та мо не где ис под,
Пра зни и пу ни
Де бе ло цре во Сед ме аве ни је,
Јa ви дим Бо гар тов длан на ко ме се
Не што твр до и окру гло мр да, уви ја.
И за ми шљам, ду го за ми шљам
Мој секс са Ћо ћо ли ном у су срет Ка ри би ма, 
И ка ко ор га стич ки кли зим
Кроз узак Ма ге ла нов про лаз.
Са сли ком још јед ном ти тра вом:
Пре да мном пле шу сун ча не ва ги не Ри ја
(Ах, те ва ги не, сун ча не, дрх тав не!)
Уз зву ке ска ку та вих пра по ра ца. 

И тек та да све у ме ни би ва ја сно
Ка ко je ге ни јал на ми сао мо ја:
За ни мљи во je би ти жив, 
Ми ло ва ти ви та ре бра же на иза мо ра
И из над све га ко ри сно
За чо ве чан ство да ме ова квог има.

*

Ча слав Ђор ђе вић ро ђен је 1942. го ди не у Бра то сел цу (оп -
шти на Бу ја но вац). Гим на зи ју је за вр шио у Вра њу а сту ди је књи -
жев но сти у Ско пљу 1969. го ди не, ка да и по чи ње да ра ди као
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про фе сор у Тех нич кој шко ли и Гим на зи ји у Ба ји ној Ба шти, где
оста је све до од ла ска у пен зи ју. Од 2005. го ди не стал но жи ви у
Но вом Са ду.

Пи ше кри ти ку, есе је, по е зи ју и про зу; ба ви се при ре ђи ва њем
из бо ра из срп ског пе сни штва и ства ра њем ди дак тич ке ли те ра ту -
ре за уче ни ке осмо го ди шње шко ле, гим на зи ја и сред њих струч -
них шко ла.

За сту пљен је у ни зу збор ни ка и те мат ских бро је ва ча со пи са:
"Књи жев но де ло Ми лу ти на Уско ко ви ћа" (збор ник у из да њу На -
род не би бли о те ке, Ти то во Ужи це, 1985), "О пе сни штву Бра ни -
сла ва Пе тро ви ћа" (ча со пис Гра дац, 1985), "Срп ска фан та сти ка"
(збор ник са на уч ног ску па Срп ске ака де ми је и на у ка, Бе о -
град,1989), "Ми о драг Па вло вић: Ства ра ње мно го стру ко сти" (те -
мат ски број ча со пи са Књи жев ност, 5–6, 1997), скуп "Вељ ко ви
да ни" (збор ник са оп ште ња, Сом бор, 2008. и др.).

Од књи га је об ја вио: збир ке пе са ма: У гра ду на Ду на ју (Н.
Сад, 2002), Ле де но до ба (Н. Сад, 2005), Ту – где је сам (Н, Сад,
1914), Ни чо век ни звер (Бе о град, 2016); про зу: Тај ни за пи си књи -
жев ни ка Б. Стан ко ви ћа (Бе о град, 2005), Же на на ме се чи ни –
Не по зна те ерот ске при че књи жев ни ка Б. Стан ко ви ћа (2013);
из бо ре/ан то ло ги је: Ан то ло ги ја срп ске бо ем ске по е зи је (Ужи це,
1989),Пе сме ве ли ких бо е ма (По же га, 1990), Ср це на ол та ру – по -
е зи ја ин спи ри са на срп ским хра мо ви ма (Ра чан ски збор ник, Б. Ба -
шта 1999), Бун тов ни ци и апо сто ли – срп ска бо ем ска по е зи ја,
дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње( Н. Сад, 2006), Там но ср це
– срп ске еле ги је (Н. Сад, 2006), Срп ски со нет (1768–2008): Из -
бор, ти по ло ги ја (Бе о град, 2009); књи ге есе ја и кри ти ке: Пе снич -
ки ви ди ци Љу бо ми ра Си мо ви ћа (Бе о град, 1982), Ми о драг Па вло -
вић – пе сник ху ма ни стич ке ети ке (Кра гу је вац, 1984), Пе сни ко во
све ви де ће око – есе ји о Ми о дра гу Па вло ви ћу (Бе о град, 1997), У
мре жи сим бо ла (Бе о град, 2003), Отва ра ње по ет ских про сто ра
(Бе о град, 211), По е тич ки све то ви (Но ви Сад, 2018), По е тич ки
све то ви II (Но ви Сад, 2019): школ ске књи ге: Ин тер пре та ци је
из на ста ве књи жев но сти и је зи ка (ау тор ска из да ња, 1994), Књи -
жев ност, срп ски је зик, кул ту ра из ра жа ва ња ( Н. Сад, у ко а у -
тор ству са Мир ја ном Се ку лић Пе тро вић, 10 из да ња), Књи жев -
ност и срп ски је зик, при руч ни ци за уче ни ке од I до IV раз ре да
гим на зи ја и сред њих струч них шко ла (Н. Сад, у ко а у тор ству са
Пре дра гом Лу чи ћем, ви ше од 20 из да ња) и Књи жев не ин тер -
пре та ци је за уче ни ке I, II, III и IV раз ре да сред њих струч них
шко ла у Ре пу бли ци Срп ској, Књи жев но сти гра ма ти ка, при руч -
ни ка за уче ни ке I, II, III и IV раз ре да гим на зи ја и сред њих струч -
них шко ла, у ко а у тор ству са др Оли ве ром Ра ду ло вић и Мир ја ном
Гр ди нић (пр во из да ње 2014).

Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је од 1985. го ди не и Дру -
штва књи жев ни ка Вој во ди не.

Зден ка Ва лент Бе лић

ЈА ДИ КОВ КА ПОД ПА ЗУ ШНОГ ПЕ РА 

МИ НЕР ВИ НЕ СО ВЕ ПРЕД СУ ТОН

Пе ро сам.
Па пер је под кри лом Ми нер ви не со ве.
За кр жља ло.
Бли зи на ње ног те ла чи ни ме осе тљи вим на до дир
а чвр сто кри ло под се ћа на не до стат ке мо је те ле сне гра ђе.
Јер лет...
Лет је је ди но што нас мо же спа си ти.
Не то пли на под па зуш ја.

Пе ро сам.
Па пер је ис под кри ла
те пти це на кнад не па ме ти
ко ја нам је је ди на да та.
Ми слим да је та 
спо зна ја 
ва жна,
јер оно што је сте – је ум,
али не ма сна гу да чи ни до бро.
Не моћ на је пред ди ја лек ти ком и пред вре ме ном.
Као и ја.

Пе ро сам.
Па пер је под кри лом Ми нер ви не со ве
ко ја тек на слу ћу је свој пра вац.
Та ква пе ра ни су ство ре на за за мах.
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Ни ти за пад.
Не гре ју.
Не кра се.
Не слу же за ше пу ре ње пре па ре ња.
Пе ро сам што ан ђе ли под кри лом љу бо мор но кри ју
и од Бо га и ђа во ла
а по нај пре од дру гих не бе ских би ћа.
И че знем за су то ном.

*

Зден ка Ва лент Бе лић (1975), пе сни ки ња, есе јист ки ња, пре -
во ди тељ ка и уред ни ца књи жев ног ча со пи са "Nový ži vot". Док то -
ри ра ла у Бра ти сла ви на ка те дри есте ти ке Фи ло зоф ског фа кул те -
та Уни вер зи те та "Ко мен ски" на те му Сли ка Ср ба у сло вач кој
књи жев но сти. 

Об ја ви ла је дво је зич ну збир ку по е зи је Ete ri za ci ja van kon TEK -
STa (Spo lok slo venských spi so va teľov, Gra fo mar ke ting, 2018),
збир ку на срп ском је зи ку Apo kri fi po Li lit (Бран ко во ко ло, 2020),
ко ја је о бја вље на и на сло вач ком је зи ку Apokyfy podľa Li lit (Spo -
lok slo venských spi so va teľov, 2020), књи гу раз го во ра Ими гран ти
у Ва ви лон ској ку ли (За вод за кул ту ру Вој во ди не, 2017), та ко ђе и
на сло вач ком је зи ку: Imi gran ti v Babylovn skej ve ži (Slo venské
vyda va teľsk é cen trum, 2018), књи гу за де цу Pamätník ro diny Per -
lenschli po vej (2019) и збир ку есе ја Zvuk Eurydi kiných  kro kov
(2019). По е зи ја јој је пре во ђе на на ен гле ски, ки не ски, ма ке дон -
ски, ру мун ски, ма ђар ски и ру син ски је зик.

При ре ди ла и пре ве ла збор ник са вре ме не ли ри ке (за јед но са
Ми ро сла вом Де ма ком) Но ви ду хов ни мост (2020) и ан то ло ги ју
са вре ме не сло вач ке при по вет ке Ја стук од со ви ног пер ја (Ар хи -
пе лаг), као и пре ко пе де сет књи га са сло вач ког, че шког и срп ског
је зи ка. До бит ни ца је ви ше на гра да за пре вод и по е зи ју, ме ђу нај -
зна чај ни ји ма је на гра да "Па вол Ор саг Хвје здо слав" (2012) и
Пре вод го ди не ДКВ (2016) а за по е зи ју го ди шњу на гра ду Но ви
жи вот (2018) и Стра жи ло во (2020).

Ва лен ти на Чи змар

ХИ ПО КРА ТОВ САН

Са њаш ли Хи по кра те свој сан?
Здра ви ти се ди ве, бо ле сни при зи ва ју;
уче ни ци по ла жу свој чин

За ве де но је по ла све та 
од чи на за кле тве шта је оста ло,
ход ник у вре ме ну за бо рав не про ла зно сти? 

Про бу ди се, под у чи 
да вре ло зе мље 
ни је у по се ду чо ве ка због игре,
већ као све ти дар 

Ру ко по ло жен је мит о "бе смрт но сти" и 
"веч ној мла до сти" нај сил ни јих

за то, про бу ди се Хи по кра те, 
раз ве жи чвор око тра ва
раз двој отров од ле ка. 

*

Ва лен ти на Чи змар (1979, Вр бас), ди пло ми ра ла фи ло зо фи ју
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а док то ри ра ла на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (2015), на те ми "Ира ци о на ли -
стич ко од ре ђе ње чо ве ка: Кјер ке гор на спрам Ни чеа". За вр ши ла је
Сеп ци ја ли зо ва не сту ди је но ви нар ства у Но во сад ској но ви нар -
ској шко ли (2005), курс из би бли о те кар ства у би бли о те ци Ма ти -
ци срп ској (2013). Ра ди ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду, на Од се ку за фи ло зо фи ју као аси стент-при прав ник
(2005–2009), по том као до цент на При вред ној ака де ми ји у Но -
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вом Са ду, ФИ МЕК-у (2016–2017), на Уни вер зи те ту Уни он Ни ко -
ла Те сла – Ви со ко школ ска је ди ни ца у Ку ли (2017–2019), а од
2020. го ди не ра ди на Фа кул те ту за европ ско прав но-по ли тич ке
сту ди је. Две го ди не је ра ди ла у На род ној би бли о те ци "Да ни ло
Киш" у Вр ба су (2012–2014). 

Об ја ви ла је сле де ће књи ге: "Ни че и афир ма ци ја жи во та", на -
уч но-фи ло зоф ска сту ди ја, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град, 2010;
"Нїтки єства", збир ка по е зи је, (на ру син ском је зи ку), НИУ Ру ско
сло во, Но ви Сад, 2010, "Пу те ше стви је кроз све то ве:фи ло зоф ски
спи си" (есе ји), ИК Про ме теј, Но ви Сад, 2013; "Мре же би ћа",
збир ка по е зи је, Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад, 2017. У при пре ми за
штам пу је још не ко ли ко ру ко пи са ме ђу ко ји ма је и фи ло зоф ска
сту ди ја, ро ман и збир ка по е зи је. 

Об ја ви ла око 60 на уч но-струч них ра до ва из обла сти дру штве -
но-ху ма ни стич ких на у ка у ра зним пе ри о ди ка ма у Ср би ји, ре ги -
о ну и ино стран ству (Ру си ја, Сло вач ка, Грч ка, Ре пу бли ка Срп ска,
Хр ват ска...), а об ја вљу је и књи жев ну и ли ков ну ана ли ти ку. Пи -
са ла ре цен зи је за не ко ли ко пе снич ких збир ки, ро ма на и мо но -
гра фи ја, ко је су об ја вље не као пред го во ри или по го во ри. Уче -
сник не ко ли ко пе снич ких фе сти ва ла: Фе сти вал по е зи је мла дих у
Вр ба су, Ме ђу на род ни но во сад ски књи жев ни фе сти вал, Књи жев -
ни фе сти вал у Санкт Пе терс бур гу, Европ ски феј сбук фе сти вал,
Фе сти вал ма на сти ра Бе ше но во итд. За сту пље на у не ко ли ко ан -
то ло ги ја по е зи је, а пе сму су јој је пре во ђе не на не мач ки, ру ски и
ру син ски је зик. 

Члан је ре дак ци је ру ског књи жев но-умет нич ког ал ма на ха Те -
ри то ри ја ре чи (Лу ган ска и До њец ка На род на Ре пу бли ка, Но во -
ру си ја) и је дан од ре а ли за то ра про јек та "Славяно сер бия."

Ак тив ни је члан не ко ли ко удру же ња: Дру штва књи жев ни ка
Вој во ди не (НС), удру же ња срп ско-ру ског при ја тељ ства Род (Вр -
бас), удру же ња за исто ри ју и кул ту ру КРУГ 3, удру же ња Те сла
Гло бал Фо рум, ЦИ РУС, Те ре шко ва из Но вог Са да. Жи ви и
ра ди у Но вом Са ду. 

Бра ни слав Жи ва но вић

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 пoш тaнским 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 ту жних рeвoлуциoнaрa,
др жи нeугoдaн вeтaр кojи нeмa снaгу пoврaт кa.

*

Бра ни слав Жи ва но вић ро ђен је 1984. го ди не у Но вом Са ду.
Основ не и ма стер сту ди је за вр шио је на од се ку за ком па ра тив ну
књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где је за по -
слен на ме сту аси стен та. Пи ше и об ја вљу је по е зи ју, књи жев ну
кри ти ку, есе је и на уч не ра до ве. Об ја вио је сле де ће књи ге по е зи -
је: По гле да ло, 2010; Цр но све тло, 2012; Си дро, 2017. и Пе сма га -
ли о та, 2019. го ди не. За пе снич ки рад на гра ђен је "Бран ко вом
на гра дом" 2010. и На гра дом "Но ви ца Та дић" 2019. го ди не. Пе -
сме су му пре во ђе не на ру ски, не мач ки и ен гле ски је зик. Је дан је
од уред ни ка пор та ла и ча со пи са за књи жев ност, фи ло зо фи ју и
дру штве ну те о ри ју Ри зом, члан је уред ни штва ча со пи са До ме ти
и ре дак ци је ча со пи са Злат на гре да. Члан је про грам ског од бо ра
Ме ђу на род ног но во сад ског књи жев ног фе сти ва ла и уред ни штва
Сом бор ског књи жев ног фе сти ва ла. Жи ви у Но вом Са ду.
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Пе тар Ми ло ше вић

КУ ПО ВИ НА С ПРЕД У МИ ШЉА ЈЕМ

– Са ко? Идеш у сва то ве? – за фр ка ва ју ме ко ле ге на фа -
кул те ту.

Ко ле ги ни це апла у ди ра ју:
– Нај зад, чо ве че!
– Тре ба ми због џе по ва – прав дам се скром но.
Ду го сам тра жио од го ва ра ју ћи ко мад. Об и шао сам цео

град док сам на бу вља ку на шао је дан мал ки це по ха бан,
али очи глед но уво зни са ко. У ње му не ћу из гле да ти као по -
ре ски чи нов ник.

По гле дам бо ље, те крик нем:
– Ово је Џе ге ров са ко!
Из не на ђе ној про да ва чи ци об ја шња вам да сам ви део

фо то гра фи ју на ко јој Мик Џе гер и Џон Ле нон за јед но лум -
пу ју, а Џе гер има на се би баш овај са ко.

– Фан та стич но – мр мља про да ва чи ца, и жа ли што ни је
на би ла ве ћу це ну.

*

Сам се бе сам ува лио у не при ли ку. Ни ко ме ни је те рао
да без гла во тр чим пред ру ду са се ми на ром о трик-ро ма ну.
(Сту дент ски гла со ви: "До ла зиш ли на се ми нар про фе со ра
пред ру дом?" "Идем, са мо да по пу шим пљу гу.")

Са ко сам ку пио с пред у ми шља јем да из џе по ва из вла -
чим по моћ не це ду ље док не бу дем знао на па мет све на -
сло ве и да ту ме.

Ме ђу тим, ба да ва сам се ги здао. Ни је дан пут ни сам ус -
пео да из ву чем од го ва ра ју ћу це ду љу! Ла ко је ча роб ња ци -
ма са зе че ви ма из ци лин дра; не ка по ку ша ју из вла чи ти ро -
ма не!

Од у стао сам од пре ту ра ња по џе по ви ма; по ми њао сам
тек оно што знам на па мет, то јест нај по зна ти је пи сце и на -
сло ве.

– Ви ди мо да кле – ре кох – да се ме ђу трик-ро ма ни ма
кри ју упа дљи ви вр хо ви свет ске књи жев но сти.

("Кри ју се упа дљи ви вр хо ви? Ка ко ће мо из то га по ла га -
ти ис пит?")

Код не ких вр хо ва при ме ћу јем све тло пре по зна ва ња у
сту ден ским очи ма. Чи та ли су вр хо ве! Што ни је ти пич но.
На чи та ност сту де на та опа да из го ди не у го ди ну, па не ки
пр о фе со ри по ми њу смак све та и ци ти ра ју мла ди ћа ко ји је
на при јем ном ис пи ту на фи ло ло шки фа кул тет из ја вио да
не во ли да чи та.

Ја сам то ле рант ни ји.
– Ни ми ни смо бу ба ли на па мет ла тин ске кла си ке као

мно ги на ра шта ји пре нас. Са да је дан део кул ту ре та ко ђе
од ла зи у ста ри ну, али вар ва ри опет ни су до шли. А ка да
до ђу, би ће дру га чи ји не го што их за ми шља мо.

Но ла ко је ме ни. Мој се ми нар о трик-ро ма ну по ха ђа
елит на гру па ода бра них сту де на та. (На спи ску ви дим три -
де сет три упи са них.) Охра брен све тлу ца њем у њи хо вим
очи ма, оду ше вље но ска чем по вр хо ви ма свет ске књи жев -
но сти.

Али од јед ном зво ни ве кер на мо ме сто лу. Час је за вр -
шен, до ла зи ко ле га да пи ше на та блу за го нет не ре бу се.
Ко ле га је лин гвист, пар дон.

*

По што се на фа кул тет ском се ми на ру ра де ве жбе, пред -
ла жем сту ден ти ма да упо зна ва ње с трик-ро ма ном поч -
немо екс пе ри мен том. Не ка сви за ми сле се бе као ро ма -
нопи сца. Је сте, мо же и без са коа. У џем пе ру. И у га ћа -
ма. Еј!

Не ка сва ко на пи ше ски цу за ро ман о то ме да сту ден ти
до би ја ју за да так да на пи шу ски цу за ро ман о то ме да сту -
ден ти до би ја ју за да так да на пи шу ски цу за ро ман о то ме
да сту ден ти до би ја ју...

Схва ти ли су.
А ка да сам хтео да се кла дим да не ће би ти две исто вет -

не ски це, сту ден ти су ре кли да зна ју. Они та ко ђе ми сле да
не ће би ти две исто вет не ски це. Из у зев ако се ме ђу соб но
пла ги ра ју.

Али ни су по ку ша ли да ва ра ју. Шта ви ше, тра жи ли су да
ве жбу ура де као до ма ћи за да так. Има ју фан та стич не иде -
је, па же ле да ужи ва ју у пи са њу. Во ле ли би да до би ју рок
до кра ја се ме стра.

Тро нут мар љи во шћу мо јих сту де на та, пред ла жем пре -
ла зно ре ше ње. Са да не ка сро че крат ку ски цу, а де таљ не
ра до ве мо гу до вр ши ти до кра ја школ ске го ди не. До тле се
мо гу рас пи са ти до ми ле во ље. На осно ву то га ра да до би -
ће крај њу оце ну.

При хва ти ли су пред лог и са ста ви ли ски це за пет на е -
стак ми ну та.

За и ста не ма две исто вет не. Али по сто ји за јед нич ка тач -
ка. Сви го во ре о не ком про фе со ру ко ји да је сту ден ти ма
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чуд не за дат ке. Не ки га опи су ју ла ска во, дру ги иро нич но,
но спо ми њу га сви, без из у зет ка.

Ме ни се нај ви ше сви ђа спи са ни је јед не ма зне сту дент -
ки ње.

Ски ца ма зне сту дент ки ње

Ја ви ла сам се на се ми нар о трик-ро ма ну. Ај де да ви дим
шта је та лу до ри ја. Ка жу да је про фа за ни мљив тип: но си
офу цан са ко.

Кад сам му при шла да ми пот пи ше ин декс, ких ну ла сам
нај стра шни је. Не под но сим наф та лин! Тип за и ста но си
по лов ну оде ћу. (Са мо су му па ти ке ори ги нал не. Али ни
оне ни су по след ња мо да.)

И шта се де ша ва? Про фе сор ме па ро ди ра!
Фрк ће као слон!
У че му је штос? Да са је алер ги чан на мач ке. Жао ми је.

Не ћу из ба ци ти сво ју ци цу ма кар се цео се ми нар о трик-
ро ма ну уто пио у сли на ма!

То ли ко о се би. Пре ла зим на су шти ну.
До би ли смо пи сме ни за да так. На фа кул те ту! Као у

основ ној.
Про фе сор је пре фри ган. Тра жи да на пи ше мо ски цу за

трик-ро ман.
Све сам ука пи ра ла.
Фра јер пи ше трик-ро ман, а ре ше ње оче ку је од нас. По -

том ће об ја ви ти под сво јим име ном. Или под на шим, па ће
ре ћи да је то са мо трик. (Уна пред се из ви ња вам ако гре -
шим.)

*

Реч "трик-ро ман" пр ви пут сам из го во рио за шан ком
код "Ли пе" у Ка ла зу.

Фи ло ло шку ве ро до стој ност по да тка мо гао би по све до -
чи ти по след њи ка ла шки ко чи јаш, ко ји се крај нас осла њао
лак том на шанк.

Бе ше то је дан од оних бес крај них раз го во ра ко је сам у
крч ма ма и ка фа на ма са опој ном ат мос фе ром во дио с по -
след њим Хи пер бо реј цем.

Вр сни скан ди на вист из гле да као син Се ве ра из бај ке.
Кон крет ни је: као Иб зен. Или Пе пер корн из Ча роб ног бре -
га. По след њи Хи пер бо ре јац ми сли да је тај ро ман нај бо љи
на све ту. То је си гур но. Осим то га ни шта ни је из ве сно.

– Био сам у за блу ди – ка жем за шан ком код "Ли пе". –
Ду го сам ми слио да су трик-ро ма ни са мо ке ре фе ке пост -
мо дер ни ста као што су Па вић, Еко и њи ма слич ни, но ка -
сни је сам от крио и ста ри је при ме ре. Дон Ки хот, Три -
страм Шен ди, Мај стор и Мар га ри та, Степ ски вук...

– Али Ча роб ни брег ваљ да ни је трик-ро ман? – пи та за -
бри ну то по след њи Хи пер бо ре јац.

– Не бри ни, Ча роб ни брег ни је трик-ро ман. Не го Док -
тор Фа у стус...

– Аха! Трик фик тив ног при по ве да ча!
– Ре ла ти ви за ци ја дис кур са кла сич ног на ра то ра.
– Де кон струк ци ја тра ди ци о нал не фо ка ли за ци је.
– Пре ста ни те да пи је те, мом ци – про мр си крај нас по -

след њи ка ла шки ко чи јаш. – И за вр ши те кре ке та ње, утр ну -
ће ми мо зак.

Не мо гу ћа мол ба! Ка ко да за вр ши мо кад смо се за хук та -
ли у раз гла ба њу ре чи "трик-ро ман"? На ста ви ли смо да пи -
је мо и кре ке ће мо.

– Трик-ро ман бу ја као ко ров. Да нас је мал те не ис кљу -
чив.

– Ни је баш са свим. Ту је но ви ре а ли зам.
– И то је са мо трик.
– Ни је пра ви ре а ли зам?
– Мо жда је пра ви, а упра во за то ни је пра ви.
– Ду пли трик?
– Пат си ту а ци ја. Пи са ти трик-ро ма не да нас је већ фр ка,

а пи са ти дру га чи је ро ма не да нас је још фр ка.

*

– Слу шај те, мом ци – огла ша ва се крај нас по след њи ка -
ла шки ко чи јаш. – Ако је да нас јед на ко фр ка пи са ти ова кве
и она кве ро ма не, он да је ствар про ста ко па суљ.

– То јест?
– Ви ше не тре ба пи са ти ни ка кве ро ма не!

(фраг мен ти из нео бја вље ног ро ма на)

*

Пе тар Ми ло ше вић је ро ђен 1952. го ди не у Ка ла зу (Ма ђар -
ска), ме сту на до мак Бу ди ма. Пе тар Ми ло ше вић је по ха ђао Срп -
ско хр ват ску гим на зи ју, где је по сле сту ди ја из ве сно вре ме, 1976.
и 1977. го ди не, ра дио као про фе сор срп ске књи жев но сти и је зи -
ка. Из ме ђу 1977. и 1979. био је сти пен ди ста на уч ног уса вр ша ва -
ња, а у пе ри о ду од 1980–1984. ра дио је као аси стент на Сла ви -
стич кој ка те дри Фи ло ло шког фа кул те та бу дим пе штан ског Уни -
вер зи те та Етвеш Ло ранд. Од 1984. до 1995. је адјункт, а 1995.
сти че ти ту лу уни вер зи тет ског до цен та, а 2011. сти че ти ту лу уни -
вер зи тет ског про фе со ра. Го ди не 1979. је по ло жио док то рат, а
1994. је сте као кан ди да ту ру књи жев не на у ке да би 2000. го ди не
по стао ха би ли тант док тор књи жев не на у ке. Ми ло ше вић је на пи -
сао број не сту ди је, ана ли зе из обла сти срп ске, хр ват ске и ма ђар -
ске исто ри је књи жев но сти. Ау тор је мно го број них при ка за о де -
ли ма и ства ра ла штву књи жев ни ка на ве де них на ци о нал них ли те -
ра ту ра. Пе тар Ми ло ше вић је од се дам де се тих и то ком осам де се -
тих го ди на 20. ве ка уре ђи вао ру бри ку "Кул ту ра" у На род ним но -
ви на ма, бив шем не дељ ни ку Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Ма ђар -
ској. Пом но је пра тио и пи сао кри тич ке члан ке о ра ду и де лат но -
сти на ших књи жев ни ка на овим про сто ри ма.

Ми ло ше вић је био члан уред ни штва "Не ве на", при ло га На -
род них но ви на за књи жев ност, умет ност и кул ту ру. Осам де се тих
го ди на 20. ве ка био је је дан од по кре та ча књи жев ног ча со пи са
"Глас" ко ји је из ла зио у Бу дим пе шти.

Пе тар Ми ло ше вић је је дан од осни ва ча За ду жби не Ја ко ва Иг -
ња то ви ћа, осно ва не 1988. го ди не у Бу дим пе шти.

Од ма ја 1991. го ди не, па све до апри ла 1999. Ми ло ше вић је
био пр ви глав ни уред ник Срп ских на род них но ви на, је ди ног не -
дељ ног ли ста Ср ба у Ма ђар ској. За хва љу ју ћи ње го вој ан га жо ва -
но сти јед но вре ме је из ла зио и "Ал ма нах" по ме ну тог ли ста.

Од ма ја 2003. по ста је глав ни уред ник по но во по кре ну тог "Не -
ве на", при ло га Срп ских на род них но ви на.

По ред свих сво јих ак тив но сти Пе тар Ми ло ше вић је је дан од
нај плод ни јих и нај по зна ти јих срп ских књи жев ни ка у Ма ђар ској.
У са рад њи са Срп ским по зо ри штем у Ма ђар ској оства рио је не -
ко ли ко му зич ко-сцен ских де ла. До бит ник је не ко ли ко зна чај них
на гра да: По ве ља За ду жби не Ја ко ва, Иг ња то ви ћа, Ра чан ска по ве -
ља, На гра да "Бо ри сав Стан ко вић". Ау тор је ви ше пе снич ких и
при по ве дач ких књи га. На пи сао је не ко ли ко ана ли тич ко – кри -
тич ких књи га о срп ској књи жев но сти и при ре дио не ко ли ко ан -
то ло ги ја из са вре ме не срп ске књи жев но сти.
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Пе тар Чон гра дин

днк за ста нак ста на ра – увек у по ку ша ју
ра зло жно мо жда но од су тан опет бу ди. од лу тај. од у ста -

ни од би ло ка квог и од би ло ког пла ни ра ног по сла. ето тек та -
ко. оста ни та кав. бу ди од бој но до сле дан. он де не где за ту рен
у со би не смеш гла сно гриц ка ти шач не нок ти ће. рас по ла жу -
ћим не го ва ним пр сти ма (чи стим нок ти ма) сад мо жеш без
по сле ди ца др ве ним шта пи ћем ва ди ти из уред но при ло же ног
соб ног са др жа ја (на кри вље ног шкри па вог др ве ног на ме шта -
ја) све ове дежмекастe мо жда са свим од ра сле пот пу но сле -
пе оба ве зно др ско ма ло ум не црвићe без ко је где уве ли ко при -
сут ног уза луд ног га ђе ња. оним ду гач ким шта пи ћем иш чач кај
(из мр цва ри) стр пљи во па жљи во и ус тре ба ли уве жба но. чу -
де сно раз мно же не. глат ке. мно ге убр за но ми го ље ће. којекакo
уо че не те дир љи во бле де су ста на ре. до да ћу лич не цр ви ће. по -
ку шај бед ни че не спо ко ју бе за зле ни; ис под окра ћа лог ка пу ти -
ћа де ча ка; до вољ но сле пље не оне сје ди ње не успо ме не опет
нам успо ре но ми чу ћи ме сна тим усна ма да па жљи во раш чи -
таш. па жљи во их и не го ка ко не го пре ко ре да ов де ули стај.
оста ле од не куд жур но сти гле одоц не ле на гло од ба ци. ис пе ри
их жуд не. успо ре но од гу рај ове уо би ча је но љи га ве не са мо
при год не соб не ср од ни ке: све ове че сто без на де жно не ме да -
бо ме све ове упра во ско ро скроз пр о вид не; упо зо ра ва ју ће соб -
не при сут ни ке. при хва ти ћу. да бо ме да ра до при хва там; не -
мо гу ће је та ко не што оп се жно успе шно ов де у овим усло ви -
ма чи ни ти. сви ма на ма ова кви ма. осо ба ма пре те жно те ле -
сним и стал но глад ним и че сто упор но жед ним. за сад оба ве -
зно и да ка ко пот пу но ум но ... пре вр тљи вим. тек на спа ва ним.
по не кад су ви ше осе тљи вим ре чи ма скло ним. че сто опој ној
игри и ду бо ком за но су при вр же ни. ми (из ве сно је) ни смо спо -
соб ни да не пре ста но у овом тре ну убр за но бро ји мо чак –
одан де па дон де – да ода свуд у сва кој из да шно по кло ње ној
при ли ци пра во вре ме но из вла чи мо и оба зри во до ти че мо услу -
жно пре бро ја не чвр сте при мер ке. свих нас. осо бе не до ка зе
(при год не жи вах не уне ко ли ко обе ле же не на ка зе) сва ког на ве -
де ног бро ја. опре зне ду жи не и по вре ме не пот ко жне де бљи не.
да ле ка. да бо ме. уза луд но да ле ка је сва ка из бро ји ва за вр -
шност. при хва там пр сто ли ку пре по ру ку. не сме мо се пре те -
ра но руч но за ма ра ти а не у спе шно и упор но по ку ша ва ти да
бро ји мо и опет бро ји мо не зна ју ћи чак ни ... од ког на рав но

при вид но ме ку шног соб ни ка за по че ти овај ов де на гло при ме -
ћен ве о ма при вла чан (опет за луд ни) соб ни за да так бро ја ња:
све о бу хват ног про стог ра чу на ња. и на гон ског ме ког опи па ва -
ња. ипак од не куд ве о ма уо зби љен сма трам. сме мо опре зно (и
ужи ва ју ћи) да си гур но без раз ло жно спо ро ко ра ча мо по др ве -
ном по ду ове уред но из најм ље не од не куд увек су мрач не со би -
це. (од оне зна не нам без де тет не и по лу сле пе че сто и гр ла те
ко чо пер не ба бу ске ре). та мо и ова мо. рас по зна тим знат ним
ба том су вог ко жног ђо на. на јед ном оку ни је има ла тре па ви -
це. на дам се; упра во ов де оправ да но јед на ко бес циљ но. од ус -
прав ног соб ног зи да до та ко ђе очвр слог зи да сад (не ка бу де)
већ ... без мер но оте жа лим су мра ком ис пу ње не спо ми ња не
ода је. на мер но уба ци смо у опа же ну уну тра шњост без из ла -
зне со би це и до дат ни уне ко ли ко ипак густ а ов да шњи на скроз
не по мич ни ре че ни су мрак. уо ста лом пред ви ђам сва ко пред ве -
че. по не кад нам је до пу ште но да мрд не мо овим (ско ро не при -
мет но) тек из бли за ви дљи вим ко ма дом огром ног ува. не моћ
над ре ђе ног нам над гле да ча раз об ли чи смо. ла ко. ре ци мо да сви
ми ме ђу соб но при мет но жив ча ни че сто а убр за но за треп ће -
мо. ио ва ко ни ко ни шта не сти же да чи та. ни ко ни шта.
треп ће. не чи та ви дљи ве ре чи. из бе га ва оне опи пљи ве. ето
та ко ни ко не сти же. ни се бе да су стиг не. сти сне. ни ко ова -
кав. на по слет ку. не ко ве ро ват но људ ско ство ре ње ве ру јем
пре хла ђе но ду бо ко и гла сно ипак се за ка шље ... он де не где у
углу со би це .. за ту ре но и ма лак са ло ство ре ње не ка ко се .. и
зло коб но и .. огла си. сви ми ов де ваљ да до бро вољ но сме ште -
ни ста на ри грд но смо оп те ре ће ни овом не из бе жном уоп -
ште ном ме ром при хва ће не соб не до са де. њо ме смо из ве сно
дуп ке за ра же ни. струч ном грд њом ве ро ват но сви и оправ да -
но до ту че ни. опет и опет ни шта. на о па ка ти ши на по го ду је
и овом на шем де ли мич ном глу ви лу. је два успо ре ном оча ја њу.
че сто низ бог че га опре зни опа зи смо опет и опет из ве сни а де -
лом опа сни пре кид. аха. увек бли ски бе сми сле ни пре кид. или.
не ка бу де овај ов де НА МА при влач ни ЗА СТА НАК. уме смо да
иа ко ко је ка ко на без но гој сто ли ци за љу ља ни на мах при ме ти -
мо: ова кав не из бе жни и сва ки и онај он де спо ме нут зло коб -
ни пре кид: би ло где на о ко ло. кад све и из ну тра сто ји и да би -
ло ка ко би ваш бес ко нач ни створ. без ика квог из гле да да од
та квог до жи вља ја би ло шта про ме ниш. би ло где и би ло ко га.
стро го за бра ње но нам је и да она ко не што број ча но на пор -
но чи ни мо .... а стал но смо при зна јем пре те жнно ми шић но
опу ште ни. ми смо при лич но сла ба шни. сви од врат но мљац -
ка ви. су мрач ним соб ним од мо ром ома мље ни. та ко ре ћи ни кад
до вољ но мо жда но раз бу ђе ни. при ме ти смо: ни кад не би ва мо
пот пу но буд ни. ни ка да. или нам се она упо ред на за бра на бро -
ја ња ко зна где ка ко за што у ода бра ним ре чи ма тек увер љи -
во при чи ња ва. увер љи во нам се да бо ме при чи ња ва. оправ да -
на прет ња. опет утвр дим да је по сре ди не ка ква стро га за -
бра на пре бро ја ва ња и не ве што на мер но пре ми ну лих. на ших
... од но сно не ка бу де за сад са мо мо јих сву да по со би удоб но
или би ло ка ко сме ште них и та ко ре ћи ола ко од ба че них на до -
ве зу ју ћих ста ро сних ро до слов них исто вет ни ка (не ка за сад
бу де при мет но са ка тих ду хов них об ли ка ... вла жних оти са ка
ду ша мо жда). ко пи ја ко пи ја. та ко ђе не над на по ја ва си лом
про ве тра ва ња раз ве ја них ко је чи јих успо ме на - ов де не где око
оне још увек уз ди шу ћом те ле си ном по пу ње не без но ге и ко је -
ка ко или ко је чи ме (чи јом бес по го вор ном во љом) на вод но
(трај но) за љу ља не сто ли це. та ко не ка одав де не што збр ка -
но при ка за но већ де лом од мр ше но да сли ко ви то би ва. ти -
тра вих од ли ва ка. леб де ћих при ви да. има. из на вод ног клуп ка
ре чи. сле пе ли си ле (че га ли). ниг де на о ко ло не ма пре о бра жа -
ја; из о ста је и нео п ход на вер ност уну тра шњих пра зних од ра -
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за. аха ка ко да не. ни ка кве по ду дар но сти ни ов де не ма. ов де
у со би ци из најм ље ној за при ку пље ну сит ни ну од по лу сле пе
ко чо пе ре не ба бу ске ре. из ве сно без дет не ста ри це. или без и -
ме не све јед но. хе. из о ста је тач но из ме ре на ум на те жи на из -
о ста ло сти соб ног из ра жа ва ња. ко је че га све по кре ну тог. на -
и ме. ко је ка ко за љу ља ног. мо жда би не ко са жа љив у овај гу -
сти соб ни су мрак до ба цио нео п ход ну са знај ну по моћ. ма кар
то ли ко о збу њи вом на зо ви мо га вре мен ски из не ве ре ном по -
ступ ку из да шног ра си па ња (на вод но уни ште них) оста та ка
че га ли. од но сно и до ду ше: ни је упут но (ни је за сад ни мо гу ће)
из вр шне го ми ле про ми чу ће ста ро сне ра су то сти успешнo из -
вла чи ти и да бо ме бе ле жи ти би ло ка кав (а пра во вре ме ни) во -
ња ју ћи број ча ни низ ... сад ола ко из ми чу ћих лич них опа жа ја.
мо жда си ћу шнних (на но) до жи вља ја. мно гим жив ци ма ваљ -
да ми ли јар да ма об ли ко ва них от па да ка. при знај мо. да бо ме да
ће мо све при зна ти: не мо гу ће је пра во вре ме но и де таљ но пре -
ве сти у па жљи во ода бра не ре чи на при мер ток до дат но уз -
бур ка не а стал но ра су те све сти ове и би ло чи је не где при -
сут не ру ме не мо жда не ко ре. увер љи во ре чи ти свет овог
истог и упра во сва ког раз ву че ног – бле шта во шћу уо че ног –
тре на. упр кос све му и из ван све га ово га. не ка ко не ка баш све
та ко би ва и све не ка оста не (упра во ни чим сје ди ње но) ипак
до вољ но сна жно згу жва но. ов де у со би ци до дат ном гу сти -
ном су мра ка збли же но. про во дљи во. упра во за муц ку ју ће.
хлад но згру два но. све не ка ко од не куд на јед ном би ва без мер но
а озбиљ но шћу пре гле да но до бле ди ла пр сти ју сти сну то.
уста но вље но је нa овој ов де за сад је ди но по у зда ној жив ча ној
мре жи из ван ове на о ко уда ље не и на о ко ни ске спрат но сти
оглед не со би це да смо да ка ко нео пре зни ско то ви до дат но
скло ни све му и сра чу на том (по ов да шњим ску че ним раз ме ра -
ма) до ступ ном пре те ри ва њу: ме ђу соб ном ра зно вр сном по -
вре ђи ва њу. освет нич ком са ка ће њу без у слов но смо на кло ње -
ни; сви ми из бли за вр ло смр дљи ви и на при лич но твр де кли за -
ве бе ли ча сте ко сту ре из ну тра је ди но по у зда но осло ње ни. сви
без упо ред не чи тљи ве (при влач не – зна чај не) по за ди не. сви.
по не кад смо ипак уред ни мла дић ки бор бе ни соб ни ци. он де
сме ште ни исти ске лет ни осо бе ња ци. ма сов ном скон ча ва њу
из глад њи ва њем та ко ђе. смо. не ду жне де чур ли је оба по ла
уто ли ко смо очи глед но успе шни. знај те: по не ки низ бог че га
за ју на че ни ли ко ви згру два не тач ке не ка ка ве а на ма упро шће -
ни ма упра во за го нет не ура мље не ма се убр за но уби тач не
усме ра ва ју на ова на ша про ве ре но сти дљи ва и сла бо згу сну -
та од већ по ро бље на про те ин ска во дом за си ће на те ла. нај -
зад; при ме ти ћу; они. упра вља ју из ван зе маљ ским си ла ма за
лич ну или по не кад груп ну упо тре бу; увек за у доб ност не ка кву.
за из ми шље ну ко ри сто љу би ву осве ту упо тре би ће је си гур но.
опет при зна јем све што на мах за па зим; при кло ни смо се сви
пре те жно про сти на бра ја њу па упор ном ре чи том на бра ја -
њу нај зад и сло же ном ра чу на њу ...

(фраг мен ти из ро ма на)

*

Пе тар Чон гра дин (1948, Ки кин да), шко ло вао се у Ки кин ди
и у Бе о гра ду. Ра ди као про фе си о нал ни атлет ски тре нер у Ки -
кинди. 

За по е зи ју до био 1974. Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке. 
Про зу и по е зи ју об ја вљи вао по ча со пи си ма, (Ин декс, По ља,

Ула зни ца и Злат на Гре да).
Об ја вио сле де ће књи ге про зе: Из во ди из за пи сни ка (1999,

Све то ви), Чи та ћа про ба (2000, Све то ви), Мо жда ни квар (2001,
Све то ви), Бри га (2005, Све то ви).

Вла ди мир Ко чиш 

ПЕ ПЕО

Ми рис је се ни се сви ду бље увла чио под ко жу и у нос,
умор ном од по сло ва осам де сет тро го ди шњем Ма те ју. Ра до -
стан што још ово ма ло зе мље мо же да об ра ди и би ло ко ли ко
да ро ди ње му је би ло до вољ но за са свим нор ма лан жи вот. Све
по ре зе пре ма др жа ви и цр кви је ре дов но из ми ри вао, ни ко ме
ни је ни шта ду го вао, огрев за зи му је увек уна пред обез бе дио.
У шу пи је би ло до вољ но ша пу ри ка, огри зи на и ста бљи ка од
сун цо кре та, на це па ног др ве та. Тре ба ло је још да ис ко па трап
и да у ње га сло жи шар га ре пу, зе лен, цве клу, кром пир, на то
све да ста ви сла му, за гр не зе мљом и да пре ко све га то га на спе
што ви ше пе пе ла. Обич но је це ле зи ме пе пео ко ји је ва дио из
зи да не од цре по ва пећ ке си пао на трап та ко да је та го ми ла пе -
пе ла би ла ве о ма уоч љи ва до са мог кра ја зи ме . У про ле ће је ту
го ми лу пе пе ла раз ба цао по ба шти и та ко је са њом и до вољ но
на ђу брио зе мљу.

Го ди на ма се већ на ви као да жи ви као удо вац, на у чио је да
ску ва не ко ли ко обич них је ла, али му је стал но не до ста јао онај
укус на ко ји га је са сво јим је ли ма на ви кла по кој на су пру га
Со фро ни ја. При пре ма ла је ве о ма уку сну хра ну, по себ но зи ми,
ка да се ве ћи на исте ку ва ла и пе кла у зи да ној пе ћи. Упор но
још од ма ле на је учи ла и њи хо ву је ди ни цу ћер ку Маг да ле ну
ко ја је у јед ну сво ју по де бљу свескстр пљи во за пи си ва ла све
тај не ма ми них ре це па та. Из не на да јој се са свим нео че ки ва но
ука за ла при ли ка да са још не ко ли ко де во ја ка из њи хо вог се ла
од пу ту је у Ка на ду и та мо поч ну свој но ви жи вот ни пут. Ду бо -
ко у ду ши су осе ћа ли ту гу и жа лост јер је њи хо ва ме зи ми ца
упра во те го ди не завр ши ла и шко ло ва ње ко је ни ма ло ни је би -
ло ни ла ко а ни јеф ти но, али и по сле не ко ли ко ме се ци тра га -
ња за по слом истог ни је би ло ниг де на ви ди ку. До бро се при -
се ћа Ма теј шта им је ре кла кед је од ла зи ла: "Ни шта се ви не
бри ни те, сна чи ћу се ја ако не на ђем по сао у стру ци, знам до -
бро да при пре мам ра зна је ла, ко ла че, а је сти се мо ра сва ки
дан, по себ но та мо гда се ра ди по цео дан и не ма се пу но вра -
ме на за при пре му у кућ ној ва ри јан ти... Та ко је то и би ло. 

Вест о ма ми ној смр ти ју је ду бoко по тре сла та ко да је од
та да пре ма оцу по ста ла још па жљи ви ја ка да га је јед ном не -
дељ но увек у уго во ре но вре ме по зи ва ла те ле фо ном и увек
уна пред сми шље ним ре че ни ца ма по ку ша ва ла да што је мо гу -
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ће ви ше убла жи ти оче ву ту гу и бол. У ње ном гла су отац је
пре по зна вао ње но за до вољ ство и осе ћај сре ће и то га је све
ви ше охра бри ва ло што јој ипак ни су бра ни ли да оде у Ка наду.

Маг да ле на је ра ди ла у јед ном не та ко ве ли ком ре сто ра ну,
али по зна том по спре ма њу ра зних на ци о нал них је ла, оних ко -
ји су ту до ла зи ли да ужи ва ју. Би ло их је све ви ше и ви ше ко -
ји су, као и она, у по тра зи за по слом до се ља ва ли са свих стра -
на све та. 

Је ла ко ја је она спре ма ла би ла су по ре цеп ти ма ње не по кој -
не ма ме ко је је за пи си ва ла у ону све ску ко ја је са да би ла глав -
на за при пре му где је чу ва ла и све оне тај не при пре ме ко је је
та ко стр пљи во учи ла. Ка да би је отво ри ла и про чи та ла ре цепт
и на чин при пре ме, увек би оси те ла и онај за пам ће ни ми рис
њи хо вог до ма и пе ћи у ко јој се при пре ма ло и та ко је ма кар и
на тре ну так би ла ве о ма срећ на.

Ма теј је унео у ку ћу др ве ну окру глу ло па ту са ду гач ким
др жа љем са ко јом је ва дио пе пео из фу ру не. Ка да је отво рио
пећ осе тио је ми рис ча ђи и то га је од мах упо зо ри ло на про -
ме ну вре ме на ко је је на и ла зи ло. У тре нут ку кад је по чео да ва -
ди пе пео у со би је за зво нио те ле фон, оста вио је ло па ту, бр зо
ушао у со бу и по ди гао слу ша ли цу.

"По ма же Бог, ка ко сте оче, је сте до бро, шта ра ди те, ка кво
је код вас вре ме, јер све спрем но за зи му, ка ко сте са здра -
вљем. Ја сам до бро... Не знам ка ко да вам ка жем... Тре ба вам
па ра, да вам по ша љем ма ло до ла ра..? Зна те, оче, ме ни би тре -
ба ло, ако вам ни је те шко, кад би сте ми ту у Ка на ду сла ли пе -
пео, да, да, до бро сте чу ли, онај ко ји ва ди те из оне на ше зи да -
не пе ћи и ко ји про си па те на трап у ба шти. Ка да ло жи те, по ме -
шај те све, ша пу ри ке, огри зи не, не ко ли ко ста бљи ка од сун цо -
кре та и ма ло ча пур ја. Мо же те ми сла ти сва ке две не де ље по
јед но пет ки ло гра ма, ста ви те у па пир ну вре ћу од бра шна јер
ов де ни бра шно не ми ри ше као код нас, све то за па куј те у јед -
ну ку ти ју ко ју ће вам да ти на по шти. Ја ћу вам, оче, сва ки пут
кад стиг не па кет по сла ти по две ста до ла ра да има те и за по -
шта ри ну и ва ма на тро шак. Зна те, оче, ов де сви хва ле и по ру -
чу ју је ла ко ја при пре мам у исто та ко зи да ним пе ћи ма, али ни -
су то ли ко уку сна јер је огрев дру га чи ји, па и сам ми рис је дру -
га чи ји, та ко да ће ми онај пе пео из на ше пе ћи мно го по мо ћи
за бо љи укус, по себ но за оне ко ји до ла зе ре дов но а и они су
ту до се ли ли из Ср би је, из ових на ших кра је ва. Ка да ми стиг -
не па кет од мах ћу ко ри сти ти пе пео и то на ви ше пу та. Знам ја
да ћу до бро да про дам тај ми рис пе пе ла из на ше зи да не пе ћи.
Ве ру јем да смо се раз у ме ли, не стр пљи во че кам по шиљ ку.
Збо гом и ја ви ћу вам се кад стиг не пе пео. 

На тре ну так Ма теј је био из не на ђен, пр во је по ми слио на то
шта ће на род да ми сли о ње му што ша ље пе пео у Ка на ду, јер
то не ће мо ћи да са кри је од ме шта на, а на род ко на род... Но,
не ка сва ко ми сли и ра ди она ко ка ко нај бо ље зна, а по себ но ако
је због то га сре тан а има и ко ри сти за сво је нај бли же. Сми ре -
но, по ла ко ка ко је то ра дио го ди на ма са др ве ном ло па том ва -
дио је из пе ћи пе пео и си пао у вре ћу а по сле па ко вао у ку тију.

Ми рис пе пе ла ни је увек био исти та ко да је ви ше пу та си -
пао и на трап у ба шти. Ми рис је за ви сио и од са мог са го ре ва -
ња а са го ре ва ње је за ви си ло и од вре мен ских усло ва. Ка да се
у ва зду ху осе ћао при ти сак и вла га, та да се ме њао и ми рис пе -
пе ла. О то ме је стро го во дио ра чу на та ко да сва ка по шиљ ка
бу де иста. Из не на ђе ње на по шти је би ло са мо пр ви пут кад је
по ка зао шта ша ље у Ка на ду, по сле је све ишло нор мал но уз
под смех слу жбе ни це на шал те ру ко ја је пре у зи ма ла по шиљ ку.

Ми ри си је ла ко ја је при пре ма ла Маг да ле на ши ри ла су се -
ре сто ра ном. Ко ри шће ње пе пе ла као са став нав ног де ла тај не
ре цеп та био је кључ ње ног успе ха, а оних ко ји су по ру чи ва ли

ње на је ла би ло из да на у дан све ви ше и ви ше. Као што је и
обе ћа ла, ре дов но је ку ћи сла ла две ста до ла ра а отац је исте
оста вљао на стра ну, ни је тро шио, чу вао их је да јој да на пут
кад јед но га да на до ђе да га оби ђе, да је из не не ди са тим истим
до ла ри ма као што је она ње га из не на ди ла са пред ло гом да јој
ша ље пе пео из њи хо ва пе ћи.

Ма теј је и да ље стро го кон тро ли сао ми рис пе пе ла, ви шак
је си пао на трап, али је на тра пу би ло све ма ње, то му је би ло
за на ук да за иду ћу зи му трап мо ра би ти мно го ду бљи а и по -
кри вен са ви ше сла ме. По не кад је по ми шљао и на то шта ће
ако бу де мо рао да че шће ша ље и то све ве ћу ко ли чи ну пе пе -
ла, али не ка, не ка, свет има пра во да ужи ва у ми ри си ма из њи -
хо ве зи да не се о ске пе ћи. Ко ли ко је био у ду ши сре тан због
Маг да ле ни ног успе ха, то ло ко и још ви ше је осе ћао ту гу што
су мно га се о ска до ма ћин ства оста ја ла без та квих пе ћи а ми -
ри си ди ма од угља ра зних др ва и од па да све су се ви ше ши -
ри ли над се о ским не бом. Ми ри си ра зних угља и дим из све
ви ше се о ских пе че ња ра шти па ли су очи и гр ло и то че сто у
вре ме ка да је но сио па кет на по шту. У ви ше на вра та је по ми -
слио да са да, кад је ску пио ти ли ко до ла ра, да и он оде код
Маг да ле не у Ка на ду. На ћи ће се и за ње га та мо по сла на не кој
фар ми а он се по сла још не бо ји. Ми слио је и о то ме да оде ли
та мо, ко ће Маг да ле ни зна ти при пре ми ти и по сла ти пе пео као
што је са да он пре пре мао у њи хо вој се о ској зи да ној пе ћи. Зна -
ла је то и Маг да ле на, још ка да га је пр ви пут по зва ла на те ле -
фон и то пред ло жи ла, зна ла је да ми ри си пе пе ла и ди ма од
ша пу ри ка, огри зи на, сун цо кре то вих ста бљи ка, ча пур ја, са мо
ту, у ме сту ро ђе ња, ве ко ви ма су има ли пра во зна че ња и пре -
по зна ва ња у жи вље њу јед ног на ро да. Сва ту та ко при пре ма на
је ла има ла су и не што ви ше од са мог уку са пе ћи и пе пе ла.
Хлеб је био бла го сло вен и увек осве штан пре пр вог се че ња а
сва сва ком од оку пље них око не дељ ног све ча ног руч ка, мо ли -
тва за хвал но сти ни је из о ста ла без раз ли ке ко се у том вре ме -
ну на шао у њи хо вој ку ћи за сто лом.

Због ових бла го сло ве них ми ри са Ма теј је знао да ће све до -
кле бу де жив и мо гао сла ти па ке те у Ка на ду, да не ће ни ка ко
ни по ко ју це ну сру ши ти пећ зи да ну од цре по ва и чер пи ће, иа -
ко ни је баш кроз сва го ди шња до ба од го ва ра ло да при пре ма и
ло жи огрев и то у све ве ћој ко ли чи ни. Јед но је са си гур но шћу
знао: све ви ше ће сла ти па ке та, по сла ће у при пре ми пе пе ла
има ти пре ко це ле го ди не све че шће ће му зво ни ти те ле фон, у
ду ши ће би ти срет ни ји ка да чу је Маг да ле нин глас... За тај тре -
ну так сре ће дру го ни шта му ви ше ни је ни би ло по треб но. 

Са русинског превео аутор
*

Вла ди мир Ко чиш је ро ђен 1949. го ди не у Ђур ђе ву. Пи ше по -
е зи ју, про зу, дра ме и сце на ри је за до ку мен тар не фил мо ве. Об ја -
вио је књи ге пе са ма: Ве че ра у пла вом, Но ви Сад, 1985; Не дељ ни
ру чак, Пе тро ва ра дин, 1999; Ју тар ња ис по вест, Но ви Сад, 2005.
и књи ге при по ве да ка: Ста кле но око, Но ви Сад, 1989; Го луб од
па пи ра, Но ви Сад, 1994; Ма рун ка, Но ви Сад, 2002; Боршч за
Шев чен ка, Но ви Сад, 2009. Та ко ђе је при пре мио Ан то ло ги ју по -
е зи је Вој во ђан ских Ру си на Жу та при чест, Сме де ре во, 2003.
Ау тор је дра ма До га ђа ји код ком ши ја, Ко вер ти ра но вре ме, Укр -
ште ни ца, Ко сац и ба ле ри на, као и мо но дра ма Пас, мој нај бо љи
при ја тељ и Под ико ном. Ви ше пу та је на гра ђи ван на књи жев ним
кон кур си ма НИУ "Ру ске сло во" Но ви Сад, за сце на рио до ку мен -
тар ног фил ма Код кр ста до био је на гра ду на ме ђу на род ном фе -
сти ва лу у Ужго ро ду. Филм је та ко ђе при ка зан и на ме ђу на род -
ним фе сти ва ли ма у Бе о гра ду и Ве ро ни.

Пе сме и при по вет ке су му пре ве де не на срп ски, сло вач ки, ма -
ђар ски и укра јин ски го вор. За сту пљен је и у ви ше ан то ло ги ја
вој во ђан ских пи са ца. Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не.
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Сте ван Бра дић 

ПОД НА ШИМ КО РА ЦИ МА

вре ме нам је про шло
у ли ста њу ne wes fe e da
п ретурању са јед ног сај та на дру ги 
са ку пља њу три ви јал них по да та ка о по је дин ци ма 

и до га ђа ји ма
о ту па вим фил мо ви ма и књи га ма ко је ни смо 

про чи та ли до кра ја 
вре ме нам је про шло 
у пре мо та ва њу ре це па та за обро ке ко је ни ка да 

ни смо оку си ли
у пре слу ша ва њу раз го во ра ме ђу љу ди ма са свим 

про за ич ним 
о чи јим жи во ти ма ни смо зна ли ско ро ни шта 
сем да су се по ја вљи ва ли пред оком ка ме ре 
из но ва и из но ва 
док у пот пу но сти ни су би ли са жва ка ни и ко нач но 

ис пљу ну ти на сме тли ште 
ин ду стри је 
слу ша ли смо крат ке и бр зе ре че ни це ко је су 

не ми ло срд но до се за ле до по ен те 
пра ће не из ну ђе ном ла ви ном сме ха из ау ди то ри ју ма
а то је зна чи ло нов цем 
нов цем и нов цем 
што је би ло је ди но ме ри ло на ко је смо се 

не по ре ци во мо гли 
осло ни ти 
вре ме нам је про шло у над зи ра њу 
бе зо блич них чво ри шта ин тер не та 
на ше је ди не пре вр тљи ве до мо ви не 
је ди ног по ре кла на ци о нал ног и би ло ког дру гог 
где су се увре де мо гле раз ме њи ва ти ла ко и 
без бед но 

са љу ди ма чи ја ли ца су ока ме ње на ста ја ла по ред 
за пле те них псе у до ни ма 

све до че ћи о не до стат ку ста но ви шта зна ња 
или стра сти 

о би ло че му сем о по тре би да се 
чу је и њи хов глас 
ли ста ли смо бес ко нач не ал бу ме фо то гра фи ја 

под чуд ном при си лом 
оче ку ју ћи не све сно сли ку ко ја ће окон ча ти све 

што смо до та да ви де ли 
оче ку ју ћи све ти пла мен да спа ли наш ис цр пље ни вид 
до но се ћи нам бла же ни тре ну так ми ра или ба рем 

при вид сре ће 
ли ста ли смо ту ђе ал бу ме а ви де ли са мо те ла 

ме ђу ства ри ма 
око шта ле по зе стил ске фи гу ре ујед на че не гри ма се 
рас кошт ну сце но гра фи ју бли ста ва сред ства пре во за
у ег зо тич ним и не до сти жним де сти на ци ја ма
у пот пу но сти из ми шље ним по гле дом ка ме ре 
од ко је се ни ка да ни смо раз два ја ли 
она је би ла у на шој ру ци и по ста ла је на ша ру ка 
њо ме смо за хва та ли хра ну во ду љу бав 
њо ме смо се осла ња ли на чвр сти ну што је стр пљи во 

из ми ца ла 
сва чи је ре чи су нас не по гре ши во су сти за ле та ко да је 

ти ши на би ла ско ро не мо гу ћа 
ин фор ма ци је прет ње по здра ви осме си 
де чи ји цр те жи озна ча ва ли су на ша осе ћа ња
и ма да их уи сти ну ни смо по се до ва ли 
де ли ли смо их и раз ме њи ва ли са же љом да овла да мо 

соп стве ном по ја вом
да про из ве де мо ствар не по сле ди це 
на из ми шље ним та ла си ма у ма ши ни тех но ло шког

оспо ља ва ња 
ко ја је одав но већ 
за го спо да ри ла на шим за чу ђе ним ср ци ма 
умно жа ва ју ћи их и под вр га ва ју ћи пра ви ли ма жан ра 

устро је ним 
у ту ђем вла сни штву 
ма те ма ти ком ко ја нас је пре ва зи ла зи ла 
би ли смо не свик ну ти на не сно сну сло бо ду вред ни ју 

од сва ког ужит ка
и за то смо је пре кри ва ли про ла зним из ре ка ма 

ко ла жи ма не го ва них ли ца 
и улом ци ма ко лек тив не ек ста зе
у стро го кон тро ли са ном огле да лу што је од нас 

зах те ва ло пре по за тљи ву 
сре ћу или ба рем ку по ви ну ње них озна чи те ља 
вре ме нам је да кле про шло у про су ђи ва њу 
сли ка и ре че ни ца 
ре че ни ца и сли ка
и сни ма ка 
крат ких и мон ти ра них та ко 
да би смо се за др жа ли ма кар на трен ду же 
на истом ме сту на ме сту на ко ме се 
ну де пред ме ти и љу ди фор ме об ли ци и бо је 
об на же ни и ла ки у по кре ту крат ком али од луч ном 

ка не ком не пре ва зи ђе ном ци љу 
о ко ме смо ина че мо гли 
са мо да ма шта мо 
ства ри су ста ја ле та ко би ле су пре ле пе за до се за ње 
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обе ћа ња су би ла то ли ко ве ли ка да се ни су мо гла 
ис пу ни ти 

ни у сну 
а ли смо их во ле ли 
и тро ши ли на ше вре ме ослу шку ју ћи њи хов 

за во дљи ви ша пат 
док нас је зна ње о бор би 
ми мо и ла зи ло 
а зе мља се дро би ла под на шим ко ра ци ма 
под но се ћи исти ну под јед на ко као и при вид исти не 
обра ћа ју ћи нам се без пре стан ка 
пе смом 
од ко је ни смо же ле ли да ви ди мо 
ни шта. 

(Ја стог, Но ви Сад, Пре лом, 2021)

*

Сте ван Бра дић (1982, Но ви Сад) основ не сту ди је за вр шио је
на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та
у Но вом Са ду. Ди пло ме ма сте ра сте као у на уни вер зи те ти ма у
Но вом Са ду (ком па ра тив на књи жев ност) и Сток хол му (ен гле ска
књи жев ност). Док то ри рао је на Од се ку за ком па ра тив ну књи -
жев ност у Но вом Са ду. 

Пи ше по е зи ју, есе је, при ка зе, кри ти ку и пре во ди са ен гле ског.
Об ја вио је збир ке пе са ма: "У ко тлар ни ци" (Но ви Сад, Адре са,
2013),"На зе мљи" (Бе о град, Тре ћи трг, 2017) и "Ја стог" (Но ви
Сад, Пре лом, 2021), као и сту ди је: "Си му ла ци ја и га стро но ми ја"
(Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 2012) и "Не мо гу ћи за ви чај" (Ша -
бац, Фон да ци ја "Ста ни слав Ви на вер", 2020). По е зи ја му је пре -
во ђе на на ен гле ски, не мач ки, ма ђар ски и ру син ски је зик. 

Као пи сац ре зи дент бо ра вио је на Ели би у склопу про гра ма
Ca sa Zia Li na (Ита ли ја) и у Пе чу ју (Ма ђар ска). Као го сту ју ћи
пре да вач др жао је се ми на ре у на уни вер зи те ти ма у Чи ка гу, Сток -
хол му, Ни ко зи ји, Али кан теу, Бам бер гу и Су Фол су. Био је сти -
пен ди ста фон да ци је Фул брајт, Aka de mie Schloss So li tu de и Швед -
ског ин си сту та. 

За по слен је као до цент на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев -
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где је та ко ђе ко ор -
ди на тор за ме ђу на род ну са рад њу. Глав ни је уред ник ча со пи са и
пор та ла за књи жев ност, фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Ри зом,
плат фор ме Мрач на ко мо ра и ма ни фе ста ци је Књи жев на ма ши на,
члан је уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Злат на гре да.

Жи ви у Но вом Са ду.

Сла во мир Са ша Ни ша вић

РУ КЕ 

У град ским ау то бу си ма
Као у ме са ра ма ку ке 
По ре ђа не гру бе све ле 
Не жне ру ке 

С не ких за све тли 
Сат пр стен на ру кви ца 

С не ких се цр ни бро ја ни ца 
От ки нут прст чво ру га мо дри ца 
Те то ви ра на ру жа шкор пи ја 
Змај про бо де ног ср ца 

За гле дам нок те згло бо ве да ма ре 
Ли ни је жи во та ја го ди це 
Са сва ког пр ста из ра ста ли це

*

Сла во мир Са ша Ни ша вић ро ђен је 1959. у Би је лом По љу.
Основ ну шко лу за вр шио је у Рав ној Ри је ци а гим на зи ју у Би је -
лом По љу. Сту ди рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у При шти ни
и Но вом Са ду.

До бит ник је На гра де Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке 2019.
Пе сме су му пре во ђе не и за сту пље не у ви ше ан то ло ги ја и збор -
ни ка.

Об ја вље не пе снич ке књи ге: При др жа ва ње ду ше, Бу дућ ност,
Но ви Сад 2003; Ко шу љи ца, Бран ко во ко ло, Срем ски Кар лов ци,
2004; Гре бе ни, Ор фе ус, Но ви Сад 2007; За бо ра вље ни де чак, Про -
ме теј и Ти ски цвет, Но ви Сад 2018, Че сти ца, Иза бра не и но ве
пе сме, ИПЦ НС, 2020. 

Жи ви и ства ра у Но вом Са ду.
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Да вид Кец ман Да ко 

ОНО ДР ВО 

Пам ти ли ме оно др во? Оно др во у дво ри шту не кад и
мо је ку ће. Оне ку ће чи ји праг одав но не пре ла зим. Др во
ве ли ке кро шње ко је би и у нај ве ћим од лу ја ма од уда ра ве -
тро ва ор кан ске мо ћи зна ло ка ко са мим со бом да од бра ни
кров сав од цр ве них цре по ва ко ји вре ме ном ни кад не по -
там ни ше и ни кад се, бар де ли ћем ка се вер ној стра ни све -
та, ода кле сти жу нај же шћи ве тро ви и нај ле де ни је зи ме,
ни кад се ли ша је ви не на ста ни ше. Го ле мо, кро шња ство др -
во са чи јих ра шљи ни јед но гне здо ни при уда ру та квих
ве тро ва на тло без и јед не трав ке, ни кад не па де. Др во на
ко јем у мом сну и сад по не кад за шкри пи љу ља шка и чу је
се ки кот мо је се стри це ко ја је ве ро ва ла да ни кад не ће од -
ле те ти то ли ко да ле ко, до не бе са, јер под истом је кро -
шњом као и под истим кро вом не ко ко бри не о њој и јад је
при сну. И све је ка ко то и она же ли да је сте, па и то да ле -
ти ви со ко, ви со ко, ско ро до не ба. Да и са ма бу де по пут
пти це и да се по сле сва ког лêта вра ћа мо јим ру ка ма. 

Ве ли ко др во што над ви су ју и ону ку ћу са цр ве ним кро -
вом чи ји праг одав но ни сам пре шао, као што вр хом кро -
шње над ви су је и све дру ге ку ће не бо дер не под чи јим сам
кро во ви ма, ослу шку ју ћи бес кра јем ки кот, шŷм и цвр кут
из те кро шње, ду гим ве ком сни вао, са мо сни вао оно што
ми се без ње га ни кад и ниг де, сем у сну, без тог др ве та и
не мо же до го ди ти. 

Оно го ле мо, кро шња сто, све му за штит но, сто лет но, са -
мо оно др во се но ви то. Ви дим га из нај ве ће дâљи би ло с
ко је стра не све та да се, ма кар и у ми сли, под ста ри кров
вра ћам. И чим га угле дам знам да ви ше ниг де не мо рам да
жу рим да бих се срео са сво јим осме хом, са ки ко том, са
свим оним што је у под њим на ста ло. Да бих чуо и онај
ни кад да љи ном иш че зли од јек док отац пред су мрак ла га -
но, ле же ћи на ле вом бо ку, ду го от ки ва ко су и у пре да ху.
све са зеб њом пó гле да у не бо зве зда но ло ве ћи, свуд по ње -

му, пред зна ке коб ног не вре ме на над жит ним по љем оте -
жа лог кла сја ко је га че ка зо ром, чим сун це гра не и ше ва се
огла си. 

До и ста, по сто ји ли ли та мо не где, не где да ле ко од мог
и до гле да и чŷја, по сто ји ли оно др во ко је ме пам ти и ко је
би ме пре по зна ло иа ко се пре ду го ни смо сре ли? 

Иа ко се и сâм са оним у се би нај дра жим сла бо сре ћем
и све се те же при том не ка да шњим ра за зна јем, знам, пре -
по зна ће ме оно др во, мо је др во, кро шњом осло ње но о цр -
ве ни кров не кад и мо је ку ће чи ји праг одав но ни сам пре -
шао. 

Пре по зна ће ме по том осме ху као што и ја при по врат -
ку из даљ-да љи не, са сва ког рас кр шћа и при сва кој не до у -
ми ци стреп њом иза зва ном, угле дам ли га и чу јем ли тад
онај раз дра га ни са љу ља шке смех де ти њи при ле ту до не -
ба и на зад, чу јем ли онај гу гут с цр ве ног кро ва без ли ша -
је ва, онај цвр кут из гне зда ко је ни пред на ле ти ма на ја чих
ве тро ва у олу ји ни кад на тле не па де, до пре ли до ме не од -
јек са оне ко ва ни це, оштре и љу те, што је по пут оне зми -
је с ка ме ња ра ода кле у се о би у рав ни цу и сâма с на ма сти -
же, што уз ко сца с мо јим ли ком и сад ле жи та мо не где иза
ви ди ко ве ли ни је, те од мах знам у ком прав цу ми ва ља ићи
да би све из но ва би ло све исто као да се од тог др ве та и од
све га са мо уз ње га по сто ја ног не до ви дом пре да ле ко, ни -
кад ниг де ни сам од ми цао. 

Др во што ли стом са врх кро шње под у пи ре и са мо не бо.
По сто ји ли? Пам ти ли ме? 

*

Да вид Кец ман Да ко, ро ђен 1947. го ди не у Рај нов ци ма, код
Би ха ћа, БиХ... Об ја вио је два де сет и пет књи га пе са ма, про зе, и
књи жев них кри ти ка. 

Књи ге пе са ма: Реч на ле ду (1976), Прет по ноћ ни воз (1980)
Ноћ ни ри бо лов (1980) Треп тај (ха и ку, 1988) Рас пад мо за и ка
(1989) Зи да ри све ти ли шта (1991), Не бе ски гла сник (ха и ку,
1994), Mennyei hirnök (Не бе ски гла сник, ха и ку и по е ма на ма ђар -
ском је зи ку, 1997) Сто лет на во да (2001), Сам као су за (иза бра -
не пе сме о љу ба ви, 2003), Хор сен ки (2010), "Та ли јин ша пат"
(2020) Књи ге за де цу и мла де: Са њам, са њам ча ро ли је (пе сме и
про за), 1994; Хоћ ко и Нећ ко, 1997; Да љи на ма пре ко све та, 2003;
Не ко са мо те бе тра жи, 2006. Књи ге про зе и про за и да: Леђ
(1982) Ка лем (1992) Кад ду ња за ми ри ше (1995; Озар је (1999)
Там ни на (2008), Ре ка за је дан дан (2014) и Жи ва сли ка, (2016).
Књи га при ти ка: Вер ти ка ле са дна па кла,2018. и Про вид кроз сва
вре ме на, 2019.

Пре во ђен на де се так је зи ка, до бит ник књи жев них на гра да и
при зна ња: "Искра кул ту ре (КПЗ Вој во ди не, да нас За вод за кул -
ту ру), (1989), По ве ље За ду жби не "Ја ков Иг ња то вић" (2009) и
Ве ли ке пла ке те Срп ског кул тур ног клу ба у Бу дим пе шти, (2013),
те По ве ље "Ве нац Ла зе Ко сти ћа" у Сом бо ру (2014), "Пе снич ке
хри со ву ље" Срп ске ду хов не ака де ми је, у Па ра ћи ну, (2014). Ин -
тер на ци о нал не на гра де Ака де ми је "Иво Ан дрић" у Бе о гра ду, за
нај зна чај ни ју књи гу ("Ре ка за је дан дан") (2015), По ве ље Бла го -
дар је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је (2018) и Књи жев не на гра де
"Ми ло ван Ви да ко вић" (за нај бо љу крат ку при чу) Бу дим пе шта
(2018), као и две на гра де за про зу "Тра гом На ста си је ви ћа", на
књи жев ном кон кур су На род не би бли о те ке "Бра ћа На ста си је вић"
у Гор њем Ми ла нов цу (2018. тре ћа на гра да за ци клус про за и да
"На спрам др ве та ко је све тли" и 2019. шр ва на гра да за ци клус
про за и да "Из рон").

Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не го ди не и Удру же ња
књи жев ни ка Ре пу бли ке Срп ске. Ста ну је у Сом бо ру.

Proza
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Не дељ ко Тер зић

ДУ ПЛО ДНО

По же лео сам мно го пу та да ме њам 
днев ну исто ри ју мо јих да на, 
али ни сам ус пео, 
био сам пот пу но сам.
Они ма са дру ге стра не пла не те 
об ја шња вао сам да по ко ше не трав ке, 
су во цве ће 
и по жу те ло ли шће 
ни су пр љав шти на на на шим пу те ви ма, 
они ће увек би ти прах
ко ји ми уди ше мо 
здра ви ји о ва ших опра них бе то на
и ас фал ти ра них дру мо ва. 
Ка да но си мо на ше пут не тор бе 
на ае ро дро ми ма све та,
пси ца ри ни ка са мо цви ле,
у на шим тор ба ма
ме мо гу да на ђу ни шта, 
а ми пу ни све га пу ту је мо све том. 

*

Не дељ ко Тер зић (1949, Сремскa Митровицa), ау тор је књи га
по е зи је, про зе и драм ских тек сто ва. По е зи јом и про зом за сту -
пљен је у ви ше ан то ло ги ја и зна чај ни јих из бо ра књи жев ног ства -
ра ла штва код нас и ино стран ству (Ру си ја, Не мач ка, Јер ме ни ја,
Пољ ска, Ру му ни ја, Бу гар ска, Сло ве ни ја, Ма ке до ни ја, Тур ска...)
и до бит ник је на гра да и при зна ња за књи жев но ства ра ла штво у
Ср би ји и ино стран ству: Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди -
не и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Сту ди рао је ар хе о ло ги ју у
Бе о гра ду, био ди рек тор по зо ри шта у Срем ској Ми тро ви ци и
глав ни и од го вор ни уред ник из да вач ке де лат но сти "Срем ских
но ви на", а да нас је глав ни уред ник из да вач ке Еди ци је "Sirm". 

Пр ву књи гу по е зи је "Ћу та ње са рав ни цом" об ја вио је 1975.
го ди не, пр ва пре ве де на књи га је би ла "Је зе ро на дла ну" на сло -
вач ком је зи ку 1980. а од 1982. ње го ве књи ге су пре ве де не и об -
ја вљу ју се у: Ита ли ји, Ау стра ли ји, Ру си ји, Ма ке до ни ји, Фран цу -
ској, Грч кој, Бу гар ској, Ру му ни ји, Пољ ској, Ма ђар ској, Сло вач -
кој, Сло ве ни ји и Тур ској. О ње го вом књи жев ном ства ра ла штву
пи са ли су многи ли сто ви и ча со пи си. Пре во ђен је на многе
језике.

Ми лан Жи ва но вић

ЈО НАШ/КУ КУ РУЗ

Упо зна ва ње са Мар ти ном Јо на шом (Ко ва чи ца, 1924 –
Пан че во, 1991), до а је ном на ше на ив не умет но сти има ло
је два по лу вре ме на.Пр во се од ви ја ло у кан це ла ри ји ди рек -
то ра ко ва чич ког До ма кул ту ре у ко ји је Јо наш про сто уле -
тео у пла вом рад нич ком оде лу/ком би не зо ну. Не знам шта
је тра жио, али мла ди ди рек тор је на гло пре ки нуо та зе упо -
зна ва ње. Ус пут чуо сам ка ко у ход ни ку об ја шња ва го то во
за ди ха ном сли ка ру ка ко сам ја но ви нар из Но вог Са да ко -
ји је до шао да на пи ше не што о нај чу ве ни јем се лу тзв. "на -
и ва ца". Јо наш га је бр зо пре се као: – Ни је он оби чан но ви -
нар. Он мо ра до ћи код ме не. До ба цих ка ко сам, сва ка ко,
на ме ра вао да га по се тим и та ко је раз го вор ута на чен.

По сле по ла са та об рео сам се пред по ве ћом пла вом,
пра вом сло вач ком ку ћом са ве ли ком ка пи јом, ско ро тач но
пре ко пу та До ма и Га ле ри је на и ва ца. Упра во су од ла зи ла
ко ла са фран цу ским та бли ца ма, ка сни је сам са знао из ам -
ба са де, а ја сам се већ на шао са ср дач ним до ма ћи ном у
ње го вој тзв. пла вој со би. Из тор бе сам из ва дио мо ју књи -
гу, та ко ђе са пла вим ко ри ца, об ја вље ну 1982. под на сло -
вом "Кул ту ра или до ма ћа жи во ти ња" и уме сто ви зит кар -
те, са по све том, по кло нио Јо на шу. Оштро око пре ле те ло је
пре ко на сло ва и го то во оза ре но сли кар је од јед ном клик -
нуо: – А ви се за је ба ва те! И ја се за је ба вам! Су шти на
умет но сти је у за је ба ва њу. Ни шта ни сам ре као, али сам
био за па њен ка ко је ме у стар ту "про чи тао" онај ко га ни -
сам ви део ни у јед ном жи во ту.

Та ко је Јо наш су ми рао оно што то мо ви ра зних по е ти -
ка/есте ти ка раз гла ба ју на сто ти на ма стра ни ца ни кад је по -
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га ђа ју ћи у епи цен тар. А упра во тај хо мо лу денс је ,ка ко ће
то па тен ти ра ти Јо хан Ху и зин га, оно на че му по чи ва све
на пи са но, на сли ка но, ство ре но ру ком и ду шом/ду хом. Бр -
зо смо про шли и оста ле со бе, цр ве ну, мр ку, пре пу не урам -
ње них сли ка, ет но пред ме та, ди пло ма и ме да ља. Ту је био
и сер ти фи каст о по бе ди Јо на ша из Ко ва чи це над чу ве ним
Сал ва дом Да ли јем, 1978. у Ита ли ји, на ме ђу на род ној из -
ло жби нај по зна ти јих ма сто ра цр те жа. Ре зул тат је био пет
пре ма че ти ри у ко рист Мар ти на. Иза бра но је пет Јо на шо -
вих цр те жа да се оти сне у зла ту, итд.

А по че так је био дра ма ти чан, си ро тињ ски, суд бин ски.
Још као де чак Јо наш је цр тао/сли као на па пи ри ма од шта -
ниц ли, ра зних џа ко ва, кра дуц ка ју ћи бо је од оца ћур чи је
ко ји је јар ким то но ви ма бо јио не из бе жне ко жу хе, опа кли -
је, пр слу ке. Јед но од ше сто ро де це по ка зи ва ло је из ра зи ти
та ле нат али отац ни је хтео ни да чу је за сли ка ње, на ста вак
шко ло ва ња. До че твр тог раз ре да основ не шко ле, да ље ни
ма кац. А он да се на ста ва од ви ја ла ис под ве ли ког тр пе за -
риј ског сто ла, ис под ко га је Јо наш упи јао све што су ста -
ри ји, го сти, ро ђа ци и на мер ни ци го во ри ли. За ни ма ле су га
све те ме и био је сун ђер, упи јач. За па жао је и њи хо ве оте -
че не но ге, жу ље ви те ша ке, смрк ну та ли ца. Ишао је и у
при ро ду да сли ка у ата ри ма све док га ме шта ни ни су от -
кри ли и оте ра ли. Пре ти ли су му: – Ви ди ти жа бу, лен шти -
ну, уме сто да по ма же оцу он се ов де из мо та ва. Бо је ћи се
да не из би је на лош глас, а то је зна чи ло и опа сност да се
ни ка да не оже ни, Јо наш се по вла чи у со бу, со би чак, где
стиг не. Сли ка ње, цр та ње, раз ми шља ње о ви ђе ном га ни је
на пу шта ло.

Сли кар ко ји је пр ве ра до ве из ло жио још 1951. го ди не
пре жи вео је сва шта, па и на пад но жем на сли ку, све док се
и дру штве не окол но сти ни су окре ну ле на и ви. Свет ски мо -
ме нат за Мар ти на на сту пио је оног ча са ка да је чу ве ни ре -
жи сер Алек сан дар Са ша Пе тро вић (Па риз, 1929 – Па -
риз,1994) у свој зна ме ни ти филм "Би ће ско ро про паст све -
та" (1968) увео/унео зна ме ни та плат на ко ва чич ког ве ле -
мај сто ра у ко ји ма је ку ку руз ве ћи од чо ве ка. "Сли ка ла" их
је ни ко дру ги не го по зна та фран цу ска глу ми ца Ани Жи -
рар до (1931–2011). Куп ци Јо на шо вих сли ка бр зо су по ста -
ле кра љев ске ре зи ден ци је, ам ба са де, по зна ти му зи ча ри,
глум ци, бо га ти ин ду стри јал ци, сно бо ви свих вр ста. Јо на -
шу то ни је сме та ло. Но вац му је био по тре бан, а са мо по -
не ке му ште ри је је пам тио, ме ђу њи ма је би ла и зна ме ни -
та глу ми ца Ур су ла Ан дерс (1936), вамп де вој ка тај ног
аген та Џем са Бон да. Око ње је се убр зо вр те ти нај по зна -
ти ји глум ци: А. Де лон, М. Бран до, још по не ки, али Ур су -
ла је има ла свог сли ка ра, чак у Ко ва чи ци. Ма ло је ре ћи да
га је во ле ла, сва ке Но ве го ди не је на ру чи ва ла но ву сли ку,
по ста ла ње гов ме це на. Чим смо у дну "стра жње" со бе се -
ли, Јо наш за свој при руч ни шта фе лај, ја на ста рин ски
цвет ни ото ман, сти гла је ка фа и све же ле пи ње. Го спо ђа
Зу за на, Јо на шо ва су пру га и нај бо љи кри ти чар, ни је ни пет
па ра да ва ла на ура мље не фо то гра фи је Ур су ле и Мар ти на
ко је су ста ја ле на зи ду на спрам ме ста где се сва ко днев но
од ви јао ства ра лач ки чин. За њу је то би ло не што по се би,
а ни Јо наш се ни је мно го уз бу ђи вао. Мо жеш ми сли ти гр -
ли ме Ур су ла...

Мно го ви ше је тра жио у де лу ко је је увек би ло ње го во
тре нут но ја, сли ка рас по ло же ња, до сег ну та ду би на. Емо -
ци о нал но ис пра жњен ни ка да ни је се дао за шта фе лај.

– Ако си пра зан, то се од мах ви ди – од го ва рао је Јо наш
на не по ста вље на пи та ња, па и оно и ку ку ру зу и ти кви, као
два основ на му шко/жен ска сим бо ла ње го вог ства ра ла -
штва на пре ко 2000 ра до ва. До то га је до шао по сте пе но,
сли ка ју ћи из по тре бе и рет ког та лен та за по сма тра ње и
до жи вљај рав ни чар ског по дне вља. Ни је имао ни ка ква те -
о риј ска зна ња о сли кар ству, али је оно што су му ре кли
Сто јан Тру мић и Иван Та ба ко вић за пам тио за цео жи вот.

– Ни је тре ба ло да идем ни на ка кву ака де ми ју. То што
ми је Иван ре као бо ље сам упам тио не го мо ли тву. Мо ли -
тву не знам, а ово знам, и због то га му оста јем за хва лан –
ка же Јо наш.

А Та ба ко вић га је под у чио ка ко се пре па ри ра плат но,
пра ви блинд рам, увео у осно ве сли кар ске тех но ло ги је.
Сто јан га је, за јед но са оста лим "на ив ци ма" од вра тио од
ко пи ра ња по зна тих сли ка го во ре ћи ка ко је нај ва жни је би -
ти свој. С дру ге стра не, су се ди/зе мља ци су на Јо на ше ве
сли ке гле да ли као да су са оно га све та. Му дри Јо наш се
ни је дао збу ни ти. Учио је од зе мље ко јој је је ди но ве ро вао
и ко јој се увек, на њи ви, ис по ве дао. Те рао је сво је, а ку ку -
руз је то ли ко обо жа вао да му је ско ро до шао гла ве. Иа ко је
осам де се тих већ био до вољ но до бро сто је ћи сло вач ки до -
ма ћин, Мар тин је и сам хтео да по ма же при ис то ва ра њу
жу тих/де мон ских кли по ва. Це ла при ко ли ца се сру чи ла на
ње го ву де сну ру ку и пре ло ми ла је на три ме ста. Ни шта за -
то. Мар тин је кон стру и сао спра ву за "трак тор ско сли ка -
ње", ка ко га је звао. По мо ћу шта па и ка на па по ме рао је
чет ки цу и ру ку, а гла ва је већ ура ди ла сво је.

Мар ти но ва нај ве ћа же ља је би ла да по диг не спо ме ник
ку ку ру зу на тр гу ис пред сво је ку ће. Ни је се оства ри ла за
ње го вог из у зет ног и скром ног хо да под зве зда ма. За ње га
је сли ка ти би ло јед на ко жи ве ти, па и он да ка да су га бро -
је ви по че ли опа сно на па да ти и бри ну ти. Од њих је бе жао
у реч ни ке ра зних је зи ка да их упо тре би на ра зним пу то ва -
њи ма, у су сре ти ма са свет ским ко ле га ма и опа сним му -
ште ри ја ма. Дру гих књи га, ис под ма ле ног шта фе ла ја, го -
то во да ни је имао.

Или ја то ни сам ви део. А био сам при су тан, ок то бра
1988.

Ко ва чи ца, 10. ок то бар,1988,
Но ви Сад, 15. март 2021.

*

Ми лан Жи ва но вић је ро ђен 1950. го ди не у Но вом Са ду. Ди -
пло ми рао је ју го сло вен ску књи жев ност у Но вом Са ду.

Ау тор је књи га, Мир но доп ске пе сме (пе сме,1976), Кул ту ра
или до ма ћа жи во ти ња (есе ји, 1982), Сло мље ни нок ти (пе сме,
1982), Све (ни)је ла ко кад си млад (есе ји, 1989), На кра ју ве ка
(пе сме, 1993), Цр те и ре зе (ин тер вјуи, 1994), До њи ра курс (огле -
ди, 1995), Ду нав, Ду нав (пе сме, 2000), Кљу че ви ду ха (раз го во ри,
2002), Ди сци пли на ду ха (ин тер вјуи, 2006). Об ја вио је Па но ра му
мла де ју го сло вен ске по е зи је (1980), Сто го ди на, сто пе сни ка XX
ве ка Вој во ди не (2001). Пи сао је ра дио дра ме и ба вио се ли ков -
ном и кон цеп ту ал ном умет но шћу од 1973. Имао је де се так са мо -
стал них и ви ше ко лек тив них из ло жби. До бит ник је ви ше на гра -
да за књи жев ни рад.

Био је уред ник кул ту ре у ли сту Ин декс и у Днев ни ку.
Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Са ве за удру же ња

ли ков них умет ни ка Вој во ди не.
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Дра го мир Дуј мов 

ОСТР ВО 

Нај зад је ус пео! Се део је на пу стом остр ву усред Ти хог
оке а на и ужи вао у свом оства ре ном сну. "Сва сре ћа, ов де
не ма..." – ме ђу тим, ни је ус пео да за вр ши сво ју пр ву ре че -
ни цу јер је у тре ну кра ћем од се кун де пре стао да го во ри и
да ми сли. Али ни ај ку ле ни су бо ље про шле, а да не за бо -
ра ви мо на буј ну ве ге та ци ју, ко ја је за доц ни ла да ду бо ко
уз дах не у по по днев ном за тиш ју.

Би ло је тач но пет на ест ча со ва и три ми ну та. Се кун де је
не ко за бо ра вио да при бе ле жи ма да је ком пју тер био пре -
зир но пре ци зан... Ме ђу тим, не ма ни по тре бе да од јед ном
све са зна! Жу ти трам вај је при ко чио, а он ни је ус пео да
ис ко чи из ње га, иа ко је ње го во рад но ме сто би ло мно го
бли же од ста ни це где се трам вај, по свим мо гу ћим пра ви -
ли ма, тре бало да се за у ста ви. Ни је имао сре ће. Вра та су и
ово га пу та оста ла за тво ре на. Баш као и сва ком при ли ком.
Са че као је, да кле, да се трам вај ко мот но за у ста ви на ста -
ни ци. Ов де је без ра ми шља ња сју рио у ме тро и грд но
опсо вао. За бо ра вио је да не ма по тре бе да си ла зи у под зе -
мље: од про шло га пет ка ра ди на но вом рад ном ме сту.
Уме сто би бли о те ке ра дио је у ту ри стич кој аген ци ји. 

При бли жа вао се свом ко нач ном ци љу где ће из у сти ти
сво ју пр ву – по све му су де ћи ни ка да не до вр ше ну ре че ни -
цу – без су бјек та. Али ни ка да ни је из и стин ски во лео гра -
ма ти ку. Ни у основ ној шко ли, још ма ње у гим на зи ји, а да
не го во ри мо о ужа су на фа кул те ту. Био је са њар као и сви
они ко ји сту ди ра ју књи жев ност. Нај ви ше је во лео да са ња.
Та ма на му је про ис те кла од пре ве ли ке до зе ма ка у ко ла -
чи ма ко ји ма га је кљу ка ла са да већ по кој на ба ба, чи је пре -
зи ме ни ка да ни је са знао. Са њао је у об да ни шту, у шко ли,

у гим на зи ји и на фа кул те ту. На ста вио је та ко и на свом пр -
вом рад ном ме сту, на шал те ру за про да ју ка ра та ме троа.
За тим је са ња ре ње на ста вио на ка си лу на-пар ка, на од се -
ку за ма ли во зић, ко ји је са о бра ћао од ку ћи це се дам па ту -
ља ка, где је Сне жа на тек тре ба ло да стиг не, па све до
огром ног, за спа лог xина ко ји му је увек био узор у сва ком
сми слу.

Ла ко је под но сио то пло ту, спа вао је не пре кид но у
истом рит му ди са ња, а да се не ким слу ча јем ипак про бу -
дио ла ко би мо гао да стиг не би ло ку да где је на у мио: мо -
гло је то да бу де ма кар и нај пу сти је остр во усред Ти хог
оке а на. Ре ци мо ис точ ни је, па он да, још ма ло на се вер од
Та хи ти ја – ма, би ло где! 

Пре је по чео да гле да и да се сна ла зи по кар та ма све та
не го што је на у чио да бес пре кор но чи та и да пи ше. Имао
је уро ђе ни њух за пла вим про стран стви ма и за оним сит -
ним бу бу љи ца ма на хар ти ји, ко ја су озна ча ва ла остр ва. Ра -
стао је та ко у пра вог ге о гра фа ма да је обо жа вао фуд бал и
мр зео гра ма ти ку. Ипак је сту ди рао књи жев ност и ди ло ми -
рао са са свим до брим ре зул та том, ма да се че сто де ша ва ло
да је за спао над не ком ма пом и та ко за ка снио на ис пит.
На ро чи то му се то де ша ва ло ка да је по ла гао... Али зар вас
то за и ста то ли ко за ни ма? Ма, хај те мо лим вас, пар дон!
Ни је то то ли ко ни ва жно. Ако за вас, од но сно, за Вас и је -
сте – за ме не уоп ште ни је. 

Че сто је са њао, ме ђу тим, са њао је са мо је дан је ди ни
сан. Би ло је то пу сто остр во, на рав но, не ми слим на не до -
ста так ве ге та ци је, а око остр ва пла вет ни ло (ни у ком слу -
ча ју би ло ког, већ је ди но мо гу ћег!) Ти хог оке а на. Био је
вре дан. Про чи тао је сву лек ти ру о по ме ну том оке а ну и о
ње го вом жи вом све ту. Знао је све ду би не, сва бр да и до ли -
не ис под пу чи не мо ра. Био је зна лац свих ри ба, би ља ка,
не ма ни и ство ро ва оке а на и тач но је умео на бро ји сва
остр ва и њи хо ву исто ри ју, не из о ста вља ју ћи из ви да ни ет -
но гра фи ју на ро да тог при ма мљи вог под не бља. Знао је све
на ци о нал не за ста ве и хим не ве за не за тај ре ги он, а знао је
чак и да на ве де 99,02% име на и број ста нов ни штва свих
остр ва, ко ја се на ла зе из ме ђу Аме ри ке и Ази је не за бо ра -
вља ју ћи ни Но ви Зе ланд са Ау стра ли јом. 

Он ни је био од оних, ко ји је са мо ма штао. Не, он је и
са њао, али и пла ни рао. Ни ка да ни је ими ти рао свој од ла -
зак са ве ли ком пом пом, па да три не де ље не из ла зи из сво -
га ста на ими ти ра ју ћи бо ра вак на дру гом кра ју све та. То је
био не ко са свим дру ги. Ни је во лео Евро пу. Би ла му је и
су ви ше ли це мер на и на бре кла од сил них на ци о на ли за ма,
мр жњи, ује ди ње ња и ми мо и ла же ња. Мр зео је да ра но
уста је и да жу ри на по сао. Ују тро у по ла осам био је и су -
ви ше по спан за та ко не што. Цео овај град од два ми ли о на
ста нов ни ка био му је из о па чен и пра зан. А он је са мо хтео
ти ши ну и мир. За ње га је сан био по сле ди ца су ви шног
кон зу ми ра ња ма ка, а узрок је био не где са свим дру где.
Сла бо је за ра ђи вао, ме ђу тим, ап сурд не би био ап сурд да
ни је жи во та. Та ко је јед ног ле пог да на – не бри ни те, не ће
на и ћи ни Иви ца ни Ма ри ца, ни ти вук и Цр вен ка па (!) –
про на шао је пла стич ни ко ве рат пун до ла ра! По спа ност је
од јед ном не ста ла. Го ди на ма, де це ни ја ма је учио и ра дио
ште де ћи сва ку ма њу или ве ћу сво ту за свој, ко нач ни, обра -
чун са Евро пом. Пре стао је да са ња јер је сан по стао ја ва.
Ни је знао ко ме да се обра ти. Мај ка му је ре кла да до ла ре
од не се у по ли ци ју, отац му је већ на го ве шта вао за твор јер
су по ли цај ци би ли глу пи и сум њи ча ви. Они су ве ро ва ли
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са мо у пен дрек и то са мо у свој пен дрек и евен ту ал но у
дре ку над ле жног са сен дви чем под зу би ма. Брат му је са -
ве то вао да при ло жи цр кви, а све ште ник, бу ду ћи да ни је
ве ро вао, су ге ри сао му је да из ле чи нај ве ћу бољ ку: пу сти и
уза луд ни сан. 

Де се ти ну су ме је оста вио иза ико не Све то га Ни ко ла ја.
По слу шао је са мо га се бе и ку пио ави он ску кар ту. Зар ни -
је био его и ста? Ко му је до ста вио до ла ре? Да се то не ко
"са оне стра не" ни је на ша лио са њим? Или је то мо жда би -
ло ис ку ше ње? 

Ја не знам да Вам од го во рим на сва та пи та ња, јер га,
уи сти ну, ни сам баш су ви ше до бро по зна вао већ са мо она -
ко, овлаш, као што се љу ди да нас у овом Ве ле гра ду и зна -
ју. По вр шно, у про ла зу. Али јед ну тај ну ипак мо рам да по -
де лим са Ва ма, ко ја има и те ка ко ду бо ке ве зе са њим. То
сва ка ко мо рам да Вам учи ним. Ве руј те ми на ча сну реч, са
њим ни јед ном ни сам ни пи во по пио. Ка жу да и ни је био
не ки бо ем ски тип. Сва ку је па ру ште део за не ко сво је дав -
но за ми шље но пу то ва ње. Он је ве ро вао да ће му се то јед -
ном и до го ди ти. 

Ка да је од ла зио на пут, на ае ро дром је чо ве ку, ко ји је се -
део и про сио за сво је на су шно ви но са два де ци ру ма, пру -
жио је ско ро јед ну тре ћи ну оних па ра ко је је слу чај но на -
шао ис под мо ста где су ве о ма рет ки пе ша чи, јер се по Ду -
на ву рет ко хо да. Ах да, опро сти ће те ми! За бо ра вио сам да
Вам на по ме нем јед ну ма лу чи ње ни цу да је наш ју нак, го -
спо дин Са њар, обо жа вао све што је у ве зи са во дом, па та -
ко и ве сла ње. Де вет го ди на је ве слао јер је ве ро вао да ће
му јед но га да на то уме ће ве о ма до бро до ћи. И ни је се пре -
ва рио. Ави о ном је пу то вао два де сет и де вет ча со ва, узи -
ма ју ћи у об зир и не ка кра ћа че ка ња у Лон до ну, Син га пу -
ру и у Сид не ју. Одан де је кре нуо ла ђом, а за тим ма лим
бро ди ћем у јед ном прав цу. Ка ко је са знао за то остр во, где
се на кра ју ипак ис кр цао и ре као сво ју пр ву не до вр ше ну
ре че ни цу, из гле да ни ка да не ће мо са зна ти. Но, са да ни то
ни је то ли ко ва жно. Сти гао је на не на се ље но острв це
усред Ти хог оке на у че тр на ест и три де сет и се дам и са нај -
ве ћим ужит ком по пио гу тљај сла не во де. Ћу тао је и се део
не мо, јер се нај ве ћа оства ре ња ства ра ју и до че ку ју ти хо и
до сто јан стве но. Евро па је би ла уда ље на за чи тав је дан
дан, а он је та да са ве ли ким уз да хом за до вољ ства ре као:
"Сва сре ћа, ов де не ма..."

Два да на ка сни је ка да се са зна ло шта се за и ста де си ло,
на свим те ле ви зиј ским екра ни ма све та по ја ви ла се ре че -
ни ца: "Евро па је уни шти ла још јед но остр во!" Не ко је
при ти снуо дуг ме и ис про ба на је нај но ви ја ра ке та под име -
ном "ЕВРО ПА". Ком пју те ри су тач но од ре ди ли уда ље -
ност и са ми ли ме тар ном пре ци зно шћу по го ди ли острв це
чи је се име уско ро жва ка ло у свим удар ним ве сти ма. Ве -
ру јем да сте и Ви чу ли за...

*

Дра го мир Дуј мов je пе сник, про зни пи сац, есе ји ста, пре во -
ди лац и пу бли ци ста ко ји жи ви и ства ра у Бу дим пе шти. Ро ђен је
1963. го ди не, у Сен те шу (Ма ђар ска). Ди пло ми рао је на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду на гру пи Ју го сло вен ске књи -
жев но сти и срп ски је зик (1989). Од исте го ди не ра ди као про фе -
сор у Срп ској гим на зи ји "Ни ко ла Те сла" у Бу дим пе шти.

Збир ке пе са ма: "Сун це се не бом бо ри" (1992), "Не мир бо ја"
(1997), "Ме ри ди ја ни" (2000). Ме ђу на род ни фе сти вал по е зи је
"Сме де рев ска пе снич ка је сен" 2014. го ди не об ја вио је дво је зич -
ну срп ско-ен гле ску збир ку Дуј мо вље вих пе са ма под на сло вом
"Ме ри ди ја ни", ко ја ни је исто вет на са ра ни јим из да њем под
истим на сло вом. 

Ро ма ни: "Бе ли пу те ви" (2000), "Воз са ве сти" (2005), "Рас кр -
шће" (2006), "Вре ме ме се ча ре ња" (2014), "Огле да ло од зе ле ног
ја спи са" (2015), "Са бља у је зи ку" (2016), "Је се је во ста бло"
(2017), и "Под не бом бо је пур пу ра" (2018) .

Збир ке при по ве да ка: "Згу жва но до ба" (2001), "Пре во зник тај -
ни" (2005), и "Бу дим ске при че" (2007).

Књи ге есе ја: "Чу вар пе штан ског кан ди ла", (2005), "Бу дим пе -
штом срп ски зна мен" (2012); ау тор је ли бре та пр ве срп ске рок-
опе ре "Па стир ву ко ва – Све ти Са ва" (1994), тек ста за до ку мен -
тар ни филм "Пр о ху ја ло са Ве ме ном" (2013) и уну тра шњег мо но -
ло га Мом чи ла Та па ви це у до ку мен тар цу "Шај ком не бу под обла -
ке" (2017), ко је је сни ма ла те ле ви зиј ска еки па "Срп ског екра на",
еми си је на срп ском је зи ку Ма ђар ске те ле ви зи је.

Об ја вио је на уч но-по пу лар не књи ге "За бо ра вље ни срп ски ли -
сто ви у Бу дим пе шти" (2007), "Сан то вач ки ле то пис са до пу ном"
(2010), ко а у тор је из да ња "Храм Све тог Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги -
ја у Бу дим пе шти" (2011) и "Ба рањ ски гла сник" (2018).

Са ма ђар ског на срп ски је зик пре вео и адап ти рао дра му Фри -
дри ха Ди рен ма та "Краљ Јо ван" (1995), на род ни игро каз Иг на ца
На ђа "Из бо ри" (1997) и дра му Шан до ра Ху ња ди ја "Пр о цве та ле
су већ тре шње" (1998). 

До бит ник је пла ке те За ду жби не Ја ко ва Иг ња то ви ћа (2003), и
на гра де "Раст ко Пе тро вић" Ма ти це исе ље ни ка Ср би је за ро ман
"Воз са ве сти" (2006). 

Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и Дру штва књи жев ни -
ка Вој во ди не. Са рад ник је "Срп ских не дељ них но ви на" и Срп -
ског по зо ри шта у Бу дим пе шти. Жи ви у Бу дим пет шти и ра ди као
пр о фе сор у Срп ској шко ли и Гим на зи ји "Ни ко ла Те сла".
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На да Ду ша нић

ТРИ ЈУМ ФАЛ НА КА ПИ ЈА

ПРЕ ПЛА ШЕ НО СР ЦЕ

Го спо ђа Мо ра вец те шко под но си ово вре ме оку па ци је,
не ста ши це, вој ску и по ли ци ју на ули ца ма сво га гра да.
Хап ше ње Је вре ја, упа да ње у ста но ве и сву ту не сно сну
бу ку ко ја је пот пу но по ре ме ти ла нор ма лан ток жи во та.

Кад јој се учи ни да не мо же ви ше да из др жи, оде у Ре -
сло ву ули цу, у цр кву Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја да се по -
мо ли да све то про ђе и да се вра ти онај ста ри жи вот од пре
ра та. Са мо по глед на то пле бо је ико но ста са је за гре је, док
глас оца Па три ка увек до не се мир.

А млад је, при ча се да је тек пре шао три де се ту, а већ
док то ри рао те о ло ги ју. Док је у цр кви, он је отац Па трик,
но кад иза ђе из цр кве он да у ми сли ма из го во ри це ло име,
док тор Вла ди мир Па трик, са ли цем та ко спо кој ним и ле -
пим као да иза ње га ни кад ни је из ни кла не чи ста ми сао. 

Ка да му је пр ви пут го во ри ла о сво јим стра хо ви ма, он
је по чео да при ча о спа су ду ше и не бе ском жи во ту пра вед -
ни ка.

– Оче, ја се бо јим са да... Не ма ме ста на зе мљи где чо -
век мо же да се скло ни...

– Не ма на зе мљи, али има под зе мљом.
Ни је му ви де ла усне ис под бр ко ва, но у очи ма је за и -

скрио смех. По ка зао је пре ма по ду цр кве.
– Ис под бе тон ске пло че је про стра на крип та ста ра ве -

ко ви ма. Има луч не та ва ни це, све је од ка ме на и бе то на.
Не ма тих ме та ка и тих бом би ко је их мо гу про би ти. Ако
обе ћа те да ће те се сми ри ти, од ве шћу вас до ле и све вам
по ка за ти.

На рав но, сми ри ла се. И од мах, чим је сти гла ку ћи, све
ис при ча ла свом мла ђем си ну, Вла ди сла ву – Ати. Ста ри ји,
Ми ло слав ус пео је да са вој ском из бег не из Че шке и са да
је пи лот РАФ-а, ње га не мо же да за шти ти, али Ату мо же.

Та кво је вре ме, сва ко чи ни оно што мо же. Она во лон ти -
ра за Цр ве ни крст, но њен су сед из бројa 4 пре ко пу та, Јан
Зе лен ка-Хај ски ка же да то ни је до вољ но. Тре ба оте ра ти
Нем це, а што пре то ура де, ве ћа је шан са да ће се Ми ло -
слав вра ти ти ку ћи жив и здрав. Њен за да так је јед но ста -
ван: тре ба да при ми у стан дво ји цу мла ди ћа и да се бри не
о њи ма не ко вре ме. Обич не ства ри: да има ју шта да је ду и
да им оде ћа бу де чи ста и ис пе гла на. 

Стан је до вољ но ве лик, а му жу је ка за ла да је ште та да
со ба звр ји пра зна кад мо гу по мо ћи љу ди ма и при том за ра -
ди ти не ку па ру. Зде нек и Ото су при стој ни мом ци ко ји по -
шту ју ста ри је, Хај ског зо ву стриц, а њу те та Мо ра вец.
Пре ко да на су у сво јој со би или у гра ду, а за руч ком ћу те
и гле да ју у сво је та њи ре, ако про го во ре то је са мо да би
по хва ли ли ње но ку ва ње, та ко да Алојз не ма ни ка квих
при мед би. Зде нек на ро чи то во ли ње не ма фи не, а она га
ис под ока гле да док је де и за ми шља ка ко у Лон до ну не ка
дру га же на пра ви ма фи не за ње ног Ми ло сла ва.

И не сме та им му зи ци ра ње. Алојз се увек жа ли кад Ата
ве жба ви о ли ну, не раз у ме ко ли ко је њи хов син та лен то ван
и ка ква ка ри је ра је пред њим.

Хај ски је са мо њој ре као због че га су Ото и Зде нек до -
шли. На кон ви ше ме се ци ис тра жи ва ња и при пре ма ња дан
ак ци је се при бли жио. До го вор је да се на кон то га ви ше не
вра ћа ју код ње, не го да се раз дво је и оду у дру ге си гур не
ку ће. Од ла зе 24. ма ја.

*

Три да на ка сни је по чи ње ха ос. Да њу хап ше ња по ули -
ца ма, ра ци је и уби ства кад не ко по ку ша да по бег не. Но ћу
угла ча не цр не по вр ши не ха у ба ау то мо би ла про ми чу ис под
про зо ра, од го ре из гле да ју као џи нов ски твр до крил ци, не -
ко ула зи у ко ла, не ко из ла зи, вој ска, по ли ци ја. Упа да ње у
ста но ве, пре трес. Ви ка, не сно сна ви ка. Да ли ти љу ди
уме ју ци ви ли зо ва но раз го ва ра ти?

Код њих ни су би ли, но она ипак стра ху је. Кад не мо же
да спа ва, ис кра де се из кре ве та, ста не по ред про зо ра и по -
сма тра иза за ве се. Со ба је на углу и има за о бљен че тво ро -
крил ни про зор та ко да гле да на две ули це. Њен по глед по
на ви ци иде пре ко пу та Би скуп цо ве, пре ма ста ну Хај ског.
Та мо је мрак. За ве се се не по ме ра ју.

Сви из ла зи ис Пра га су за тво ре ни. Нем ци зна ју да су
па до бран ци у гра ду. Зна ју и да је до шло ви ше офи ци ра са
раз ли чи тим за да ци ма, јер су пре сре ли не ке по ру ке. Но са -
да тра же пре све га њих дво ји цу.

Она но ћи ма не спа ва. Ослу шку је, при пре ма се. На шта?
Ка ко се чо век мо же при пре ми ти на та ко не што? Ако упад -
ну и про сло не пи штољ уз Ати но ли це, шта ће он да?

Кад је Алојз по бе снео што она но ћи ма ко ра ча по со би
и бу ди га, мо ра ла је не што пред у зе ти. Хај ски јој је ре као
да тра жи по моћ од Ал фре да Бар то ша, па је оти шла у Пар -
ду би це, у Пер не ро ву ули цу, код Ха не и Вац ла ва Круп ко ва.
Бар тош је про це нио да Ха на зна мно го ма ње ин фор ма ци -
ја од Ма ри је Мо рав цо ве и тра жио да њој усту пи сво ју пи -
лу лу са ци јан ка ли јем. Ма ри ја са кри ва пи лу лу у брош об -
ли ка па у ка са отво ром на ме сту тр бу ха. Те но ћи на по кон
успе ва да за спи.

Хај ски ка же да све мо ра уна пред сми сли ти и др жа ти се
то га, јер Нем ци не да ју вре ме на за раз ми шља ње. За јед но
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су све још јед ном пре тре сли. Ата не зна где су скри ве ни
Зде нек и Ото, оти шли су из њи хо вог ста на 24. ма ја, а атен -
тат је из вр шен три да на ка сни је. Он чак и не зна да је то
био њи хов за да так. Са мо по вре ме но пре но си по ру ке за
Хај ског јер је млад и не из гле да сум њив, али ни кад не по -
ста вља пи та ња. Ни је то ње гов свет.

А Алојз, он тек не ма пој ма ни о че му. Кад за вр ши оба -
ве зе на же ле зни ци, до ђе ку ћи на ру чак а по том се за тво ри
у сво ју со бу и од ма ра. Ми сли да су Зде нек и Ото са мо два
мом ка ко ји су до шли у Праг да на ђу по сао. Ни је му чак ни
сум њи во што су су ви ше до бро об у че ни за не ког ко не ма
при хо де... 

Она са ма ни је ви де ла та ко круп не нов ча ни це још од пре
ра та. Ка да су јој да ли но вац за хра ну, ни је сме ла да их по -
ка же у ба кал ни ци. Да ла је Хај ском да их пре ко сво је ве зе
по ша ље у бан ку да се усит не.

Она је је ди на ко ја зна, и ко ја би мо гла пред ста вља ти ри -
зик уко ли ко ства ри по ђу по злу. Кад год то по ми сли, де сна
ру ка кре не пре ма ке це љи да про ве ри је ли па ук у џе пу. Си -
ћу шна на да сти дљи во по ма ља гла ву: про шло је два де сет
да на, мо жда су они одав но оти шли из Пра га. Исти на, го -
во ри се да не ма из ла за јер су Нем ци сте гли обруч та ко да
ни ко не мо же иза ћи из гра да, али Хај ски и отац Пе трек су
мо жда про на шли на чин. Они ми сле на све, она са мо по ма -
же. Пра ви ма фи не и пе гла ко шу ље.

*

Скри ве не окри љем но ћи, у че ти ри са та на кон по но ћи
сен ке су ти хе. Не ма шкри пе коч ни ца ни лу па ња вра ти ма.
Шу ња ви ко ра ци оп ко ља ва ју цео кварт. На освит зо ре, упа -
да ју у стан Мо рав цо вих. Ви ше љу ди, не зна ко ли ко, раз ју -
ру ју се по со ба ма. Од мах по чи њу да ви чу. Њих тро је по -
стро ја ва ју пре ма зи ду. За бра њу ју им да гле да ју јед но у
дру го, са мо у зид. 

Ипак осе ћа на се би ис пи ти вач ки Алој зов по глед и од го -
ва ра по гле дом пу ним крив ње, пре ма ње му, не пре му де лу
ко је је учи ни ла.

Ата не мо же да за у ста ви дрх та ње ра менâ, вра та, гла ве,
они ни су ни ка кви бор ци не го обич ни љу ди ужа сну ти ко -
ли чи ном де мон стри ра не си ле ко ја се на пра сно ство ри ла у
њи хо вом мир ном до му. Ср це лу дач ки уда ра, хо ће на по ље,
из те ла, из со бе ис пу ње не ви бри ра ју ћим ужа сом као да је
са мо у њој зе мљо трес, из ку ће ко ја је по ста ла кр лет ка што
се њи ше на кра ју де бе лог лан ца.

Гру ба ру ка ди вљач ки је по вла чи за ра ме док се из бе че -
не очи уно се у ли це.

– Го во ри: где су?!
– Ко?
– Па до бран ци, офи ци ри, атен та то ри! Го во ри, где су?!
– По гре ши ли сте, ја не знам ни шта о то ме.
Уда рац у ли це је то ли ко јак да је оба ра на зе мљу. Нос

кр ва ри, усна го ри. По ла ко се ус пра вља и ин стинк тив но
ста је та ко да јој је де сна но га по ву че на уна зад, да са чу ва
рав но те жу кад је по но во уда ре. Но ви уда рац из др жа ва на
но га ма, са мо се за те ту ра ла. Но из ме ђу ра ши ре них но гу
кре ће ши шта ви млаз ко ји не мо же да за др жи. 

Не мач ки офи цир пра ви га дљив из раз ли ца и од ла зи да
ви ди је су љу ди у со ба ма на шли не ки траг. Она се окре ће
пре во ди о цу и бо ја жљи во пи та мо же ли до ку па ти ла, ма кар
на трен. Он кли ма гла вом за до во љан што је у при ли ци да

ба рем то ли ко учи ни за њу. Чех је и са мо ра ди свој по сао,
не ма дру гог из бо ра, јер је и сам упла шен.

Ле ва но га на пред, де сна за њом, по но во ле ва, још де лић
се кун де, пру жа ру ку ка вра ти ма и ула зи у ку па ти ло са ли -
цем згр че ним од стра ха.

У на ред них не ко ли ко се кун ди, од окре та ња кљу ча у
бра ви пре ла зи три ко ра ка да при ђе про зо ру, да ље од вра -
та. Грч по пу шта, страх се гу би, ли це по ста је при бра но.
Ру ка се спу шта у џеп ке це ље и док пр сти сте жу жи ча не
но ге па у ка, из ока бле сну не што на лик на три јум фа лан
осмех. Ипак ће им из ма ћи. Не ће је до би ти, му чи ти и са -
зна ти од ње где су па до бран ци. Дру гом ру ком отва ра тр -
бу шни део па у ка, ва ди скри ве ну пи лу лу ци јан ка ли ја, ста -
вља је у уста и сна жно гри зе.

Ка да је кри ми на ли стич ки ин спек тор Оскар Фле чер пр -
о ва лио вра та, го спо ђа Мо ра вец ви ше ни је би ла та мо. На
пло чи ца ма је ле жа ло ње но те ло, не по мич но и не у по тре -
бљи во.

Ма да не са свим. Ге ста пов ски ум је на шао на чин да га
упо тре би. При ли ком исле ђи ва ња Ати су по ка за ли од се че -
ну мај чи ну гла ву у ста кле ној по су ди са ал ко хо лом.

На пред на ве де но не ме ња чи ње ни цу да је го спо ђа Мо -
ра вец про шла кроз ка пи ју ко ја во ди из овог све та са осме -
хом не ма ње три јум фал ним од осме ха Бо ри са Да ви до ви ча
Нов ског док гле да кљу ча лу те ку ћу ма су ко ја ће му омо гу -
ћи ти ко на чан бег. 

(Од ло мак из ру ко пи са ЗА ГРИ ЗИ ЈА БУ КУ или 
"Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча" на жен ски на чин)

*

На да Ду ша нић (1961, Сом бор) пи сац при ча, ро ма на и есе ја,
об ја ви ла је збир ке при по ве да ка: При че у бо ји (2003), Бо је там -
них све тло сти (2005) и Ин флу ен ца – при че о до ди ри ма (2014);
ро ма не: Ку ћа са дру ге стра не (2007), Спој срећ но про на ђен
(2010), Це на стра ха (2017) и Рас кид (2019); есе је: Ку ћа пу на
сли ка (2008) и До ди ри Вир џи ни је Вулф (2014). На гра де: "Ула зни -
ца", "Шу ма диј ске ме та фо ре", "Сте ван Сре мац" и "Из ван ко ри до -
ра – Вра нац". Збир ка Ин флу ен ца би ла је у ужем из бо ру за Ан -
дри ће ву на гра ду, ро ман Це на стра ха био у из бо ру за на гра ду
"Иси до ра Се ку лић" и на гра ду Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не.
Ро ман Рас кид та ко ђе био у ужем из бо ру за на гра ду Дру штва
књи жев ни ка Вој во ди не. 
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Бог дан Мак си мо вић 

ОД ЛА ЗАК 

"Ку да но сиш овај те рет", – пи там ми сли ма свог си на,
сна жног и пле ћа тог, ко ји је те ло, не кад ди вот но, а чи ју
сна гу ви ше не осе ћам, пре ба цио пре ко сво јих ра ме на. 

Он ћу ти, али му ми сли рас по зна јем и у њи ма се ћа ње на
ње го во де тињ ство из ко га из ла зи сли ка ме не, мла дог и
жи ла вог, ка ко ње га, де ча ка од три-че ти ри го ди не, но сим
на сво јим ра ме ни ма, док он чвр сто оба ви ја ру чи це око мо -
је гла ве. Та гла ва, са да оста ре ла, са ли цем на ко ме је сва -
ка бо ра са мо траг у од врат ној љу шту ри смр ти, лан да ра и
рав но мер но га уда ра у гру ди, као да пра ти тај ри там кр ви
ко ји би је ис под ње го вих ре ба ра.

Он хо да ма ло по гу ре но, али чвр стим ко ра ком и са мо
де сном ру ком при др жа ва те ло ко је но си док у ле вој но си
на о штрен ашов. То ја, на рав но, не ви дим и не осе ћам, али
пра тим му ми сли и кроз њих му чи там по кре те.

"Са хра ни ћу те у рав ни ци, у по љу. Не во лим гро бља. Та -
мо је не из ре ци ва те ско ба. Био би окру жен ду ша ма, мо жда
не мир ним и не ис по вед ним, до сад ним и на пор ним, ду ша -
ма ко је не при па да ју твом све ту. Не ћу те ста ви ти у сан дук!
Не бих под нео то за ки ва ње по клоп ца и гу ше ње те бе, ма -
кар знао да ти је ду ша већ од ле пр ша ла и да, са од ре ђе не
при стој не ви си не, на не ки свој на чин, све ово пра тиш.

Је сен је по зна, оче. Би рао си го ди шње до ба ка да ћеш
оти ћи. Као лист си жут опао са гра не. Њи ве су по о ра не и
по се ја не ози ми цом пше ни цом. 

По ло жи ћу те у зе мљу ко ја ми ри ше на се тву. Не ћу ти ни
гроб обе ле жи ти да ти ка мен не при ти ска гру ди. Ово те ло
ко је бе ше тво је си гур но ће се, у зе мљи, из ко је сви по ста -
смо, по ла ко рас па сти на без број са сто ја ка, али сва ки од
тих де ли ћа не ка да шњег те бе зра чи ће све тлост, ко ја ће до
зве зда до се за ти и ко ју ће хва та ти де вој чи це ми сле ћи да
хва та ју сви це. 

Ду ша ће ти се пре га ња ти са пти ца ма пе ва чи ца ма. Се де -
ће и ле те ће на њи хо вим кри ли ма, ула зи ти у њи хо ва ср ца,
ути ски ва ти та мо ре чи, ко је ће пти це пре тва ра ти у пе сму.

Но ћу ће из обли жњег шу мар ка до ла зи ти ви ле. При зва -
ће их тво ја сна га ко ја ће се про пи ња ти кроз зе мљу и ва -
здух из овог са мо на о ко бе жи вот ног те ла. Ту ће ви ле ски -
ну ти сво је ла ке бе ле ве ло ве и пот пу но об на же не, баш она -
ко ка ко си ти во лео, игра ће ла ким ко ра ком сво је за но сне
игре на твом гро бу.

Из др жа ћеш ти зи му, оче. Од у век си во лео кад се ињем
оки те гран чи це, док цр вен да ћи по гр мљу кљуц ка ју смр -
зну те цр ве не и пла ве бо би це. А по том, би стре во де то пље -
ног сне га спа ва ће на тво јим гру ди ма. 

Чи та ва ова зе мља у ко ју те по ла жем и чи та во не бо – све
је то са да тво је.

У про ле ће, из те бе ће ни ћи жи то, та ла са ће те и ми ло ва -
ти ве тар, уми ва ти ки ша.

Јед ном, кад ото пли и жи то већ за кла са, на и ћи ће мла -
дић, има ће тво је очи и во ди ће за ру ку де вој ку бе ле пу ти и
там не ко се. Баш на том ме сту где си се из ни као у жи то,
на пра ви ће ле жај. И во ди ће љу бав, не жно и стра сно, и сви
ми ри си љу ба ви раз ле ћи ће се по по љу. И би ћеш сре ћан
због тог мла ди ћа и те де вој ке и сје ди ни ћеш се њи ма у њи -
хо вом љу бав ном за но су. Јер и ти си за љу бав жи вео. Зар
ни си увек го во рио, оче, да љу бав и смрт исто су, јер чо век,
ако искре но во ли, он уми ре по не ко ли ко пу та днев но, од
сре ће, од стра сти, од пат ње или ту ге све јед но? Љу бав је
са мо пре о бра жај смр ти или је обрат но. Па, ево, и ја, ни сам
те ни кад то ли ко во лео, оче, као сад кад си смрт са ма.", -
при по ве да ми ми сли ма син мој, кр шан и пле ћат, док се по -
ла ко осло ба ђа те ре та са ле ђа и ра ме на и спу шта га не жно,
као де те, на уз о ра ну њи ву.

"Не пла чи, си не!" – сти гох још да му ми сли ма по ру чим
пре не го што пр ви ашов рас тре си те зе мље па де пре ко
скло пље них очи ју јед ног те ла и за тр па по лу о тво ре на уста. 

*

Бог дан Мак си мо вић је про зни пи сац и но ви нар. Ро ђен у Бе -
о гра ду 1946. го ди не, где је, по за вр шет ку гим на зи је, за вр шио и
сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту, Од сек ју го сло вен ске и свет -
ске књи жев но сти. Још за вре ме сту ди ја ба ви се но ви нар ством
са ра ђу ју ћи у ли сту "Сту дент" и у "Ра дио и ТВ ре ви ји", а од 1970.
до 1991. го ди не ра дио је као про фе си о нал ни но ви нар у Ра дио
Бе о гра ду. Био је ау тор и во ди тељ ве о ма за па же них еми си ја из
обла сти кул ту ре "Па но ра ма кул ту ре", "Тре ну так ства ра ла штва",
"Отво ре ни сту дио кул ту ре", "Про грам у бо ји" итд. Тих го ди на
исто вре ме но је об ја вљи вао про зу у "Књи жев ним но ви на ма",
"Књи жев ној ре чи", "Ви ди ци ма", "Сту ден ту", "Вен цу" и др. Од
1991. го ди не жи ви и ра ди у Кел ну, а 2007. вра ћа се у Ср би ју и
на ста њу је се у Срем ским Кар лов ци ма. 

Об ја вље на де ла: Сен ке и смр ти (књи га при ча, 2010), Пор -
трет ве тра (ро ман, 2012), Ис ку ше ник (ро ман, 2020). 

Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Удру же ња књи -
жев ни ка Ср би је.
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Оа на Ур су ле ску Хергенретер / 
Oana Urseulesku Hergenröther

me e ting po int

Јед на уса мље на фи гу ра на пре до ва ла је спо рим ко ра ци -
ма дру мом. Ас фалт се то пио под јул ским сун цем, а, да га
је не ко ко јим слу ча јем гле дао из да ле ка, ком по зи ци ја ње го -
вих ле ђа, ве ли ког ран ца, фа та мор га не ужа ре ног ас фал та
ко ји тре пе ри и ско ро не ствар не ти ши не лет њег по дне ва,
де ло ва ли би као увод у про се чан кан три спот на MTV-ју
де ве де се тих. Са мо је у овом ас фал ту би ла по ко ја ру па ви -
ше не го не где на аме рич ком За па ду где су та кве спо то ве
сни ма ли.

От ка ко се ау то бус по ква рио на из ла зу из То ма шев ца,
као да је до био не ку чуд ну, но ву сна гу. Ње гов ду го пла ни -
ра ни од мор ни је баш ишао ка ко тре ба; до са да се већ че -
ти ри пу та из гу био; сва ки пут ка да је че као не ки ау то бус
или воз, тај би сти зао са за ка шње њем, а онај воз из Вр шца
ни је сти гао уоп ште; он да су му укра ли нов ча ник, а он да је
још и до био про лив од вру ћег бу ре ка с ме сом. Кад је ау то -
бус стао пред мо стом пре ко Та ми ша а де вој ка по ред ње га
об ја сни ла му да по вре ме но (че сто, за пра во), не ко од лу чи
да тај мост, стар ко ли ко и то по ле што су ра сле ис под ње -
га на оба ли ре ке, да нас баш и ни је за пре ла же ње, да се не
би, да бо ме, рас пао, ми слио је да ће по че ти да ври шти. Во -
зач је, ме ђу тим, на кон крат ког пре ми шља ња, отво рио про -
зор, фрк нуо по лу по пу ше ну ци га ру, опсо вао на срп ском
(псов ке је већ ра за зна вао, про вео је не де љу да на по Бе о -
гра ду и Но вом Са ду, па куд и не би), те уба цио у пр ву и
про те рао бус пре ко шкр гу та вог мо ста. Опре зно, до ду ше,
исто у пр вој, јер бо од ру па и да са ка ко је фа ле ‘оће гу ма да
пук не.

Он, ме ђу тим, ни је хтео да од у ста не од сво је за ми сли.
Ни је да су му ро ди те љи би ли пре ви ше оду ше вље ни, али
ио на ко му ни су мо гли ни шта. Се дам на ест го ди на, свој је
чо век. Бар пре ко ле та.

Ка да је ко нач но ушао у се ло из ко јег су ње го ви ба ба и
де да кре ну ли у свет пре ви ше од пе де сет пет го ди на, ни је
му се учи ни ло ни ма ло по себ ним. Исти пут пун оних ру па
као и до сад, исти кра вљи из мет по кал др ма ма на боч ним
со ка ци ма, из мет по тра ви, из мет на тро то а ру, др ве ћу, ку -
ћа ма, сву да сву да сву да.

Већ је уве ли ко био де хи дри рао, а би ло је рав но два са -
та по под не, и ни ко га у овом про кле том ме сту. Већ је по -
ла ко па дао у оча ја ње, ка да угле да ста ри цу на ма лој др ве -
ној клу пи ис пред јед не од по лу сру ше них ку ћа. Се де ла је
под ора хом и чу ва ла гу ске, ко је су се, тро ме, шет ка ле ле -
во-де сно и ка та пул ти ра ле свој про кле ти зе ле ни из мет где
су сти за ле. Је ди ни по крет у овом ме сту пот пу не ти ши не и
ми ра, би ле су гу ске и њи хо ва ну жда.

– Из ви ни те... Во де...
– Хаа?
– Из ви ни те... Во де...
Ста ри ца је ре кла још не што, али је ње гов срп ски био

су ви ше та нак да би је раз у мео.
По но вио је, на гла ша ва ју ћи 'т' и 'д', што је чи ни ло да ове

на па мет на у че не ре чи зву че још на ка рад ни је:
– Из ви ни те... Во де...
Он да се се тио пла стич не фла ше ку пов не во де, из ва дио

је из ран ца и по ка зао је ста ри ци. Схва ти ла је, нај зад, и
пру жи ла му ли ме ну шо љу ко ју је до та да др жа ла ис под
клу пе. Ис пио је во ду чуд ног уку са и ре као 'thank you', сме -
шка ју ћи јој се.

– A cui eşci tu, co pi lie?
– So rry?
Ста ри ца га је не што пи та ла, схва тио је то по ин то на -

цији.
– Ce capţ? Pră ci nie capţ?
И да ље ни је раз у мео.

Је би га–fak it (ка ко је од у век го во ри ла ње го ва мај ка у
свом слат ком, пле о на стич ном, ими грант ском ма ни ру), тре -
ба ло је ма ло па жљи ви је да слу ша на ну и де ду ка да су по -
ку ша ва ли да га на у че срп ски. Са да се се ћао још са мо оних
ре чи ко је су га зву ком, ми ри сом и уку сом још под се ћа ле
на де тињ ство про ве де но са њи ма у пред гра ђу Сид не ја:
сир, хлеб, во де, ка ка но, мле ко, го тов сам. Ни је по слу шао
ни ка да су га упо зо ри ли да ин тхе олд цо ун трy не иде све
баш као код ку ће, по чев ши од во зо ва, и да би тре ба ло да
кре не при пре мљен. И да не би тре ба ло да кре не уоп ште.
Нек иде у Ко стари ку, или Ин ди ју, или на Ал пе. К’о сва ки
нор ма лан Ау стра ли ја нац ње го вих го ди на. А не у Ба нат.

– A cui eşci?
Си гур но ме пи та шта тра жим ов де.
– Ја сам ту ри ста.
– Ha? Ce-ţ trăbă?
– Ту ри ста... To u rist... I'm a to u rist... Mic hael Mi lik.
Ста ри ца му се сме шка ла и кли ма ла гла вом, из не ког

раз ло га.
Је би га–fak it, по ми слио је, ne ver mind.
– Thanks anyway... Bye bye now...
– Sănătace, sănătace, co pi le, să fi sănătos!
Шта му је ре кла, мла дић не ће ни ка да са зна ти. Гле да ла

је за њим, ду го, ду го, а он се пар пу та освр нуо, раз ми шља -
ју ћи тре ба ли још јед ном да по ку ша да се спо ра зу ме с
њом. Ни је.

Да је сте, мо жда би са знао да је то би ла ба ба Ана, не ка -
да ве о ма ле па де вој ка. Де вој ка ко ја је пу сти ла ње го вог де -
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ду (де да Ми хај ла, по ком је до био име) да је по љу би, са -
мо јед ном, дав но, ка да су би ли мла ди, на сло ње ни о др во
шљи ве ис пред ку ће ње не тет ке. Њу ње гов де да ни ка да не
би мо гао оже ни ти. Он Ср бин, си ро ма шан, она Ру мун ка, из
бо га те по ро ди це, ко јој је по ро ди ца већ до де ли ла и мла до -
же њу и број ла на ца зе мље за ми раз и ко ју зе мљу тач но до -
би ја (ону ло ши ју, пре ма Та ми шу, јер ће бра ћа оста ти у ку -
ћи и за то до би ти нај бо љу зе мљу, да оста не у по ро ди ци).
Ми хај ло, Ср бин у се лу Ру му на, ко ји је као млад тај је зик
го во рио као свој, а он да га, слу чај но или на мер но, за бо ра -
вио, и на ње го во ме сто пу стио но ви, ау стра ли јан ски. Као
да је у гла ви и на је зи ку имао са мо два сло бод на ме ста, па
их је усту пио ма тер њем, и оном усво је ном, ен гле ском.
Ана, Ру мун ка, ко ја ни је зна ла шта се са њим до го ди ло на -
кон што се оже нио и оти шао. 

Исто та ко, мла дић не ће са зна ти да оно што је она пи та -
ла ни је мо гао раз у ме ти све да је и учио срп ски. Јер је срп -
ски ио на ко био је зик ко ји ни он ни она ни су зна ли ва ља -
но. Она, јер је цео век про ве ла у Уз ди ну, ма лом ру мун ском
се лу у Ба на ту, и зна ла срп ски тек то ли ко да ис пра ти ве сти
о Мар ша ло вој смр ти и са хра ни, да се спо ра зу ме са Сло ва -
ци ма на пи ја ци сре дом, или са же ном свог уну ка из Бе о -
гра да. А он, јер је свој мла ди жи вот про вео у Сид не ју, у
Ау стра ли ји, где је по сто јао са мо је дан је зик, ко ји су сви
го во ри ли: или као ње го ва ма ма, без ак цен та али са не бу -
ло зним кон струк ци ја ма по пут је би га–fak it, или као ње -
гов де да, с твр дим сло вен ским ак цен том и не спо соб но -
шћу да ко ри сти ен гле ске чла но ве.

Ба ба Ана је још ду го гле да ла за њим, све док ни је за ма -
као за ћо шак и скре нуо де сно, ка цен тру. Кад јој је јед на
гу ска ис тр ча ла на пут пар ми ну та ка сни је, већ је би ла за -
бо ра ви ла на ко га ју је тај мла дић био под се ти.

*

Оа на Ур су ле ску Хер ген ре тер (Hergenröther, 1987) ра ди као
пост док то ранд на Уни вер зи те ту у Гра цу, на про јек ту из обла сти
ма њин ских књи жев но сти и плу ри лин гви зма у Ју го и сточ ној
Евро пи. По ред то га, у фо ку су ње ног ис тра жи ва ња су и обла сти
сту ди ја до ба и ста ре ња, као и аме ри ка ни сти ке. Док то ри ра ла је на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду са те мом из ства ра ла -
штва По ла Осте ра и ин тер ме ди јал них аспе ка та ње го вих књи га и
фил мо ва. При ре ђи вач је не ко ли ко збир ки есе ја из обла сти аме -
рич ке књи жев но сти и кул ту ре. Осим на уч ним ра дом, ба ви се
књи жев ним пре во ђе њем са и на ен гле ски и ру мун ски. Об ја ви ла
је мо но гра фи ју "Ли ца при че: Ин тер ме ди јал но при по ве да ње По -
ла Осте ра" (Me di ter ran Pu blis hing, 2019).

Ти бор Ва ра ди / Várady Ti bor

ЈЕ ДАН СЛУ ЧАЈ СА КР МА ЧА МА 

ФА ШИ СТИЧ КОГ ПО РЕ КЛА
(Од ло мак из књи ге до ку мен тар не про зе 
ко ју ће об ја ви ти Ака дем ска књи га 2021. го ди не)

Окру жни суд у Беч ке ре ку је 1. фе бру а ра 1947. го ди не
до нео пре су ду у ко јој је ду жну па жњу по све тио јед ној
тач ки оп ту жни це ко ја те ре ти Бран ка Ђу ри ћа, ра ни јег
управ ни ка на род не мле ка ре у Мо кри ну, да је 

"при крио од на род них вла сти две кр ма че и се дам пра -
си ца фа ши стич ког по ре кла и да је при ли ком ло го ри са -
ња не ма ца фа ши ста, на не до зво љен на чин до шао до две
му шке ко шу ље, 4 га ћа, јед не сре бр не тац не". 

Кад се Бран ко Ђу рић на шао пред су дом, имао је 36 го -
ди на. За вре ме ра та ба вио се тр го ви ном, у по чет ку је имао
про дав ни цу де ли ка те са, а по том је тр го вао кре ме ни ма за
упа ља че. Ус пут је по ма гао на род но-осло бо ди лач ки по -
крет. То је сам ус твр дио у јед ном свом до пи су, али је то ве -
ро ват но и би ло тач но, и при по мо гло му је да у мар ту 1945.
го ди не бу де име но ван за управ ни ка ре он ске мле ка ре у Ја -
ша То ми ћу. Су шти на ве ћи не та ча ка оп ту жни це би ла је у
то ме да је Бран ко Ђу рић на сто јао да по мог не јед ној ло го -
ра ши ци. Зва ла се Ка та ри на Векл, и би ла је, да ка ко, Не ми -
ца. У по за ди ни се на зи ру и по слов ни од но си, мо гли би смо
ре ћи: ло гор ско пред у зет ни штво. Ко ман да ло го ра би упу -
ти ла, на и ме, ло го ра ше и ло го ра ши це на рад из ван ло го ра,
и за то је под но си ла и ра чу не. Ов де је ура чу нат и рад Ка -
та ри не Векл.

У оспо ра ва њу на ве де не тач ке оп ту жни це при по мо гла је
по твр да Упра ве на род них по љо при вред них до ба ра из Шу -
пља је, ис по ста вље на 28. ма ја 1946. го ди не, у ко јој сто ји,
ве о ма па жљи во фор му ли са но, да је Бран ко у Шу пља ји рас -
по ла гао са "два ко ма да де бе лих сви ња по ла не по зна тог"
ко је је пре дао Упра ви до ба ра. По твр ђе но је и то да је пре
се лид бе у Ја ша То мић, по ред ове две сви ње "по ла не по зна -
тог", Бран ко Ђу рић имао и дру ге сви ње, у истом обо ру. 
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Чи та ју ћи ову по твр ду, за ста јем код рас по ре да ре чи "по -
ла не по зна тог". Као да на зи рем и не ки по ет ски по лет. Би -
ло би про за ич ни је (и ви ше у скла ду с је зи ком ова квих по -
твр ди), ако би пи са ло да су сви ње би ле "не по зна тог по ла".
Али мо жда је то га да на, ре фе рент сто чар ства, пот пи сник
ове по твр де, на пу ту од ку ће до кан це ла ри је, уди сао ми рис
цве ћа (по твр да је на пи са на 28. ма ја), и ус пут срео и јед ну
де вој ку, и био је већ спре ман да јој ка же да ли чи на про -
лећ но цве ће, но ипак се уз др жао, али је онај при гу ши ва ни
по лет но сио је у се би и кад је сео за пи са ћи сто. Мо жда.

По твр да је ипак у пу ној ме ри зва нич на, снаб де ве на и
пе ча том, и на кра ју сто ји и скра ће ни ца зва нич ног по здра -
ва: С.Ф.-С.Н. (Смрт фа ши зму – сло бо да на ро ду!) 

Ако су, да кле, те сви ње за па же не у Ја ши То ми ћу, он да
су их ло ше пре гле да ли, јер ни су би ле фа ши стич ког, не го
шу пља јач ког по ре кла.

У слу ча ју сви ња фа ши стич ког по ре кла, Бран ко је био
осло бо ђен оп ту жби. У осам крат ких ре до ва је об ја шње но
да Бран ко ни је по чи нио де ло при кри ва ња од на род не вла -
сти две кр ма че фа ши стич ког по ре кла, па ни се дам пра си -
ца фа ши стич ког по ре кла. Утвр ђе но је та ко ђе "да при ли -
ком ло го ри са ња Не ма ца фа ши ста" ни је на не до зво љен на -
чин до шао до две му шке ко шу ље, че творо га ћа и јед не
сре бр не тац не. 

Ме ђу тим, суд је ува жио као до каз не ке дру ге оп ту жбе.
Бран ко Ђу рић ни је ни по ри цао баш све. Ни је не ги рао да
је узео к се би и да је по том оста вио, на чу ва ње, код сво је
ве ре ни це  Ги зе ле Тот, пред ме те ко ји су при па да ли ло го ра -
ши ца ма не мач ке на ци о нал но сти, Ка та ри ни Векл и Ире ни
Пуц – по ред оста лог два ће бе та, стол ња ке, жен ски ка пут и
"не у твр ђе ну ко ли чи ну што фо ва", као и је дан зим ски ка -
пут, те је дан "ком пле тан кре вет са пре свла ком". Овим је
пре кр шио члан 5 За ко на о за шти ти оп ште на род не имо -
ви не и имо ви не под упра вом др жа ве из 1946. го ди не по ко -
јем је сва ко ли це ду жно да при ја ви над ле жним ор га ни ма
сву ону имо ви ну ко ја као не при ја тељ ска имо ви на под ле же
кон фи ска ци ји. Сва не мач ка имо ви на сма тра ла се не при ја -
тељ ском имо ви ном, и пре ма овом ту ма че њу Бран ко и Ги -
зе ла ни су чу ва ли, не го при кри ва ли Ка та ри ни ну и Ире ни -
ну имо ви ну.

Сле де ћа оп ту жба за ди ра ла је већ и у при ват не жи во те.
Ка та ри на је би ла у ло го ру у Кни ћа ни ну, ода тле су мно ги
ло го ра ши би ли од во ђе ни на днев ни рад, на ра зна ме ста.
Та ко је до спе ла у мле ка ру чи ји је управ ник био Бран ко
Ђу рић, и ов де је ужи ва ла при ви ле ги је на но се ћи ште ту на -
род ној имо ви ни. Бран ко је до зво лио, на и ме, да се Ка та ри -
на хра ни у ку хи њи мле ка ре, уме сто да свој днев ни оброк
узи ма из ло гор ског ка за на ко ји је био до сту пан сва ком ло -
го ра шу. Ку хи ња кни ћа нин ске мле ка ре ве ро ват но ни је има -
ла Michelinevu зве зду, али је си гур но би ла по при лич но из -
над ло гор ског ни воа. Пред су дом се од мах по ста ви ло пи -
та ње (а и ја сам се пи тао), за што је Бран ко био та ко љу ба -
зан пре ма Ка та ри ни. Ту жи лац – а и су ди ја – би ли су уве -
ре ни да је Бран ко "сту пио у пол не од но се" са Ка та ри ном.
Бран ко је то по ри цао. На ђен је, ме ђу тим, је дан до каз. У
фе бру а ру 1946. На та ли ја Ђо ко вић је пред ислед ни ци ма
тај не по ли ци је (ОЗНА, ка сни је УД БА), ре кла да је ви де ла
Ка та ри ну ка ко об на же на ле жи на Бран ко вом ди ва ну у
мле ка ри. У то вре ме мно ге гра ђан ске ку ће и ста но ви би ли
су пре тва ра ни у по слов ни про стор. При сут ни ко ма ди на -
ме шта ја су ука зи ва ли на ра ни је вре мен ске пе ри о де и на

раз не ци ље ве. Та ко су у кан це ла ри ја ма за о ста ли и по ро -
дич ни ди ва ни. У сва ком слу ча ју, то што је Ка та ри на ви ђе -
на на ди ва ну, об на же на, ука зу је на при сни ју ве зу, али ту је
и оп ту жба, да је Бран ко до зво лио да се Ка та ри на од ма ра
не на по ду, не го на ди ва ну. (А ло го ра ши су исти на има ли
пра во на кра так од мор – али на по ду.) Да кле, мо жда је уи -
сти ну реч би ла са мо о пред у сре тљи во сти а не о пол ном
од но су. 

Пол не од но се (или прет по ста вље не пол не од но се), суд
ни је тре ти рао као де ло на си ља над же на ма већ као "по вре -
ду слу жбе не ду жно сти" и због то га је Бран ко осу ђен на
два ме се ца за тво ра. Стро жа ка зна му је од ме ре на због то -
га што је до зво лио да се Ка та ри на хра ни у ку хи њи мле ка -
ре. За то му је сле ди ла ше сто ме сеч на ка зна за тво ра.

На нај те жу ка зну – две го ди не за тво ра – осу ђен је због
то га што је (на вод но) по мо гао Ка та ри ни Векл и На та ли ји
Ђо ко вић да иле гал ним пре ла ском гра ни це от пу ту ју у Ру -
му ни ју. Пре ма ре чи ма ту жи о ца ра ди ло се о за јед нич кој
кон спи ра тив ној ак ци ји. Ина че, ни са На та ли јом ни је би ло
све у ре ду. Ка ко чи там у пре су ди, она је ра ни је у Цр ној Го -
ри ухва ће на у "про ту на род ном ра ду" и по сле то га је по бе -
гла у Ба нат. Ви ше пу та сам пре гле дао спи се, али ни сам на -
шао ни ка кво пре ци зи ра ње На та ли ји не про тив на род не де -
лат но сти. На пр вој стра ни тек ста пре су де на ла зим, до ду -
ше, јед ну дру гу фор му ла ци ју с ко јом се не ка же да је На -
та ли ја уче ство ва ла у не кој про тив на род ној де лат но сти,
не го се на во ди да је она "на род ни не при ја тељ". Али ни с
тим са зна њи ма ни сам да ле ко до гу рао. Што год да је ра ди -
ла, у Ба нат је сти гла 1945. го ди не, где је има ла род би ну. У
то вре ме но ва др жа ва се тек ор га ни зо ва ла, ни је би ло те -
шко из бе ћи па жњу вла сти. Осим то га, да нас је, до ду ше,
ово пре зи ме већ ши ром све та по зна то, али 1945. го ди не ни
у Ја ша То ми ћу пре зи ме "Ђо ко вић" ни је по бу ђи ва ло па -
жњу. Бран ко је по ри цао да је знао за На та ли ји ну про тив -
на род ну де лат ност, ме ђу тим, пре ма пре су ди – је сте знао.
Али ни то ни је об ја шње но. Ни је би ло спор но ни то да су
Ка та ри на и На та ли ја за јед но по ку ша ле да пре бег ну у Ру -
му ни ју. Не знам шта су, и ко ли ко су зна ли та да (у фе бру а -
ру 1946. го ди не) о при ли ка ма у Ру му ни ји. Мо гу ће је и то
да су у Ру му ни ју бе жа ле за то што су хте ле не куд да по бег -
ну. А уну тар хо ри зон та у Ја ша То ми ћу дру гог ино стран -
ства ни је би ло.

Бек ство ни је би ло успе шно. На та ли ја је ухап ше на још
на срп ској стра ни гра ни це, Ка та ри на је ус пе ла да по бег не
и ухап ше на је у Ру му ни ји.

У пре су ди је ис так ну та јед на Бран ко ва сен тен ца ко ју је
чуо је дан не и ден ти фи ко ва ни све док и ко ја ука зу је на то да
је са ра ђи вао с Ка та ри ном и са На та ли јом. Пре ма јед ној ре -
че ни ци из обра зло же ња пре су де, "Бран ко је јед ном при ли -
ком чак ре као ´ми смо сви на ши´". Ни је баш ја сно ка кве то
ве зе има са кон спи ра тив ним при пре ма ма иле гал ног пре -
ла ска гра ни це. За ни мљи во је и то да је овај сло ган за пра -
во са свим у скла ду са ти тов ском па ро лом о брат ству и је -
дин ству. То да има мо брат ство-је дин ство (или би тре ба ло
да га има мо), већ је и на по чет ку су ђе ња би ло ис пи са но
сву да по зи до ви ма. И при ли ком рас по де ле по зи ци ја у ра -
зним над ле штви ма и пред став нич ким те ли ма, во ди ло се
ра чу на да на функ ци је до ђе ви ше кан ди да та из ре до ва на -
род но сти. Али не ка ко се из гу би ло из ви да да ло кал ни
Нем ци (ко ји су на по чет ку Дру гог свет ског ра та чи ни ли
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око 20 по сто ста нов ни штва у Ба на ту) та ко ђе при па да ју на -
ма. Де ша ва се да се по не кад за пре па сти мо на кон што се
ис по ста ви да се јед но на че ло од но си и на оне, на ко је ни -
смо по ми шља ли кад смо та на че ла фор му ли са ли. Ни је
био, до ду ше, ма ли број оних ба нат ских Не ма ца ко ји су се
при дру жи ли на ци стич ком оку па то ру. По злу чу ве на ди ви -
зи ја Принц Еу ген би ла је је ди ни ца ба нат ских Не ма ца.
Али у по сле рат ним го ди на ма (не пр ви, ни ти по след њи
пут), мно ги су гор до скло пље них очи ју зу ри ли не бу под
обла ке, и пред сво јим ду хов ним очи ма ви де ли за ста ве и
сли ке се ћа ња на за ста ве, а не уи сти ну то што је би ло не -
по сред но по ред нас. На при мер то, да ни су сви ба нат ски
Нем ци исти, као што ни су ни сви Ср би исти, ни сви Ма -
ђа ри, ни Је вре ји, ни сви Цр но гор ци исти. 

Мо гу ће је и то да се не ко, ет нич ких пред ра су да ли ше -
но, ви ђе ње ствар но сти лак ше уоб ли ча ва у мле ка ри, не го у
иде о ло шким мен за ма. У мле ка ри, ви дев ши из бли за си ту -
а ци ју у ко јој су се на шле јед на Не ми ца (Ка та ри на), и јед -
на Цр но гор ка (На та ли ја), управ ник мле ка ре Бран ко (Ср -
бин), и мле ка ри та ко ђе бли ска Ги зе ла (Ма ђа ри ца), од лу -
чи ли су да им по мог ну. 

Вра тио бих се сад Бран ка, и за пи су јем да је имао 35 го -
ди на кад је по стао управ ник. Мо ра да је био по но сан, и
ве ро ват но се та ко и по на шао, кре тао ме ђу љу ди ма. Мо гу -
ће је прет по ста ви ти да се сви ма обра ћао са "дру же" или са
"дру га ри це", мо жда чак и ло го ра ши ци Ка та ри ни. На са -
стан ци ма је го во рио о ре фор ма ма и хва лио пе то го ди шњи
план ко ји се та да уве ли ко при пре мао. Ве ро ват но је осе тио
и то, да по што ва ње ко је му се ука зу је уи сти ну ни је ви ше
од јед ног љу ба зног по здра ва, у хо ду, на ули ци. Ње го ве ам -
би ци је су би ле ве ће. Да ту и та мо пре у ре ди и исто ри ју –
ко ли ко му то, на рав но, сред ства с ко ји ма је рас по ла гао,
омо гу ћа ва ју. Мо жда је же не це нио ви ше не го оп шта људ -
ска пра ва. Мо жда је хтео и да се пра ви ва жан, али без дис -
кри ми на ци је – пра вио се ва жан и пред ло го ра ши ма. Да ли
је спа вао са Ка та ри ном, из са чу ва них спи са се не мо же ви -
де ти. Не ка од лу че чи та о ци. Мо гу да би ра ју. С дру ге стра -
не, би ло би те шко де ман то ва ти да је хтео да по мог не, да је
и ри зи ко вао, и ве ро ват но ни је до но сио од по ре кла не за ви -
сне од лу ке са мо у слу ча је ви ма кр ма ча и пра си ца. У Ка та -
ри ни ни је ви део са мо "јед ну Не ми цу". Не за бо ра вља мо ни
то, да је Бран ко скри вао и де ло ве имо ви не Ире не Пуц (уз
Ги зе ли ну по моћ). Ире на је као Не ми ца би ла за то че на у ло -
го ру у Сеч њу, ни је ра ди ла у мле ка ри, и ни ту жи лац ни је
по ме нуо да је Бран ко био бли зак и са њом. Са мо јој је по -
ма гао. Ре као бих да Бран ко ни је био лош чо век.

Суд је, ме ђу тим, до шао до дру га чи јих за кљу ча ка. Осу -
ђен је на три го ди не за тво ра. У тек сту пре су де на и ла зи мо
и на не ку вр сту ре зи меа по ко јем је Бран ко био по ква ре -
њак и да је по чи нио ове не по доп шти не:

"на нео ште ту на род ном мле кар ству у вре ме ну ње го вог
ор га ни зо ва ња, да је жи вео не мо рал ним жи во том са ви -
ше же на, да је по чи нио ви ше кри вич них де ла, и на тај
на чин ја сно по ка зао сво ју по ква ре ност. Ње го ва де ла
баш у вре ме ну об но ве и из град ње пред ста вља ју на ро -
чи ту дру штве ну опа сност, па је по треб но би ло ње га на
ду же вре ме и зо ло ва ти. Он је знао да Ђо ко вић На та ли ја
не мо же да до би је ка рак те ри сти ку и не мо же да се вра -
ти у Цр ну Го ру, па ипак је учи нио све да ка ко она та ко
и Векл Ка та ри на пре ђу пре ко гра ни це, баш у вре ме ка -

да спољ ни не при ја те љи од ли ца ко ја бе же из на ше зе -
мље при ку пља ју ла жне по дат ке да би на шу зе мљу на -
па да ли."

За стао бих код зло слут них (или зло гу ких) упо зо ре ња
ти па "Баш у вре ме об но ве и из град ње" и "баш та да". Ни је
све јед но у ка кав ће мо рам ста ви ти јед ну сли ку. Јер, дру го
је кад јед но став но ка же мо "ва тро га шчи ца се шмин ка", и
са свим дру го ако ка же мо "ва тро га шчи ца се шмин ка, док
на по љу по жар ха ра". И по том се ја вља ис ку ше ње да се
што че шће по но си мо овом спек та ку лар ном по ен том – ме -
ђу тим, по жа ри ни су баш че сти. И ов де ус по ста вља мо јед -
но по моћ но ре ше ње: "ва тро га шчи ца се шмин ка баш кад
оче ку је мо да из би је по жар". Исто та ко, чак и ако се иле -
гал ни пре ла зак гра ни це ни је де сио у вре ме кад је зе мља
на пад ну та, мо же мо ре ћи да се де сио баш кад "спољ ни не -
при ја те љи (...) при ку пља ју ла жне по дат ке да би на шу зе -
мљу на па да ли". Да кле баш кад оче ку је мо на пад. Јер шта
ће би ти ако Ка та ри на и На та ли ја по тан ко ис при ча ју спољ -
ном не при ја те љу ка ква је тач на си ту а ци ја у мле ка ри у Ја -
ша То ми ћу, и шта се де ша ва ло на ди ва ну, или пак ако На -
та ли ја ис по ру чи ла жне по дат ке о Ка та ри ни ним до жи вља -
ји ма на ди ва ну (и ако евен ту ал но и Ка та ри на об зна ни не -
ко ли ко fa ke di van-news-а).

Ве о ма че сто сам чуо ту син таг му – "баш сад, кад". И за
вре ме ко му ни зма, као и ка сни је. По пра ви лу, те ре чи су
би ле знак и до каз па три от ских и струч них за бри ну то сти.
Јед ном, био сам још сту дент (ваљ да 1961.) по зва ли су ме
на је дан пар тиј ски са ста нак на Прав ном фа кул те ту у Бе о -
гра ду. По зва ли су и ви ше ван пар ти ја ца, и то је био сиг нал
да је реч о пи та њу од ег зи стен ци јал ног зна ча ја, и ко је се
не мо же огра ни чи ти са мо на пар ти ју. Ме не су по зва ли за -
то што сам во дио не ку сту дент ску ор га ни за ци ју (де бат ни
клуб или сек ци ју гра ђан ског пра ва, ако се до бро се ћам).
Се де ли смо у ам фи те а тру. Де сно по ред ме не се део је та -
ко ђе је дан ван пар ти јац, пред сед ник фа кул тет ског стре -
љач ког клу ба. С ле ве стра не се део је је дан дру гар ко ји је
био члан пар ти је. Али ни он ни је знао за што су нас оку -
пи ли. Са свим на пред по ве ћа гру па функ ци о не ра уни вер -
зи тет ског, град ског и ре пу блич ког ко ми те та, и уме сто уо -
би ча је них ће ре та ња, сме шка ња у иш че ки ва њу по чет ка са -
стан ка, сви су би ли зло слут но на тму ре ни. За тим је са ста -
нак отво рен и по че ли су да се ре ђа ју го вор ни ци. Нај пре је
у име (бе о град ског) град ског ко ми те та јед на же на одр жа -
ла увод но из ла га ње, ука зу ју ћи да се ово ни је слу чај но до -
го ди ло, и то баш сад, кад бу ја не тр пе љи вост пре ма на шој
зе мљи, кад спољ ни не при ја тељ, им пе ри ја ли сти, ре ван ши -
сти и со ци јал-им пе ри ја ли сти (ово по то ње се од но си ло на
Со вјет ски са вез), по но во ди жу гла ву. А шта се за пра во до -
го ди ло "баш сад", ис по ста ви ло се из ре чи јед ног ка сни јег
го вор ни ка. Ра ди ло се о то ме да је не по зна ти по чи ни лац у
јед ном му шком ве цеу кре дом на пи сао: ЖИ ВИО КРАЉ
ПЕ ТАР! И да се то де си ло баш сад! (Про ле ће 1961.) Го -
вор ник из пред сед ни штва ре пу блич ког цен трал ног ко ми -
те та иден ти фи ко вао је раз не уну тра шње не при ја те ље,
пре до чио об ли ке њи хо ве де лат но сти, њи хо ву злу на рав.
Да кле, не ко баш сад кли че кра љу Пе тру у му шком ве цеу
Прав ног фа кул те та, кад ови уну тра шњи не при ја те љи по -
но во ро ва ре. И да то не мо же да бу де слу чај но. Би ло је
мно го го вор ни ка. Са ста нак је по чео у по ла је да на ест, у два
је реч пре у зео је дан мој ко ле га. Ов де ћу га на зва ти Ко ле га
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К. По чео је с тим да ни кад у жи во ту ни је чуо то ли ко та -
квих за па жа ња ко ја то ли ко пре ци зно раз от кри ва ју ствар -
ност, и да се по но си што мо же да бу де ов де. Али по том је
на ста вио ти ме да је сад већ два са та, да је мен за отво ре на
са мо до по ла три и да пред ла же дру го ви ма и дру га ри ца ма
да оде мо на ру чак и да по том на ста ви мо ову рет ко ва жну
рас пра ву. За реч се од мах ја вио Сло бо дан Ми ло ше вић. Он
је та да био за го ди ну иза ме не, и био је за ме ник се кре та -
ра ко ми те та. По сле је до био јед ну дру га чи ју уло гу у исто -
ри ји. По чео је са тим, да је друг К. до бар ко му ни ста, да
зна мо и то да су се ње го ви ро ди те љи бо ри ли с пар ти за ни -
ма и да су обо је по ги ну ли. Ре као је за тим да "то ни кад не
мо же мо за бо ра ви ти, а зна мо и то да друг К. од лич но ра ди
у омла дин ским ор га ни за ци ја ма, али..." – И сад је ов де
усле ди ла јед на драм ска па у за, Ми ло ше вић је ди гао де сну
ру ку и ма ло по ви ше ни јим то ном ре као: "За бо ра вио је на
иг ман ски марш у ко јем су на ши пар ти за ни, по ду бо ком
сне гу, мра зу, по ци чој зи ми, бо ле сни, мно ги и без ка пу та
мар ши ра ли, мар ши ра ли, и ни су од у ста ли. А сад, дру га ри -
це и дру го ви, зар се ми ни јед ног руч ка не мо же мо од ре -
ћи?" Ми ло ше вић је још до дао да смо де мо крат ска зе мља,
он не же ли ни ко ме да на мет не ми шље ње, ако не ко ипак
хо ће да иде на ру чак, не ка то ка же сло бод но. Ни ко ни шта
ни је ре као. Ни сам ни ја. Ди ску си ја је на ста вље на ваљ да
до че ти ри по сле под не.

По сле све га ми па да на па мет: да је у оно вре ме уме сто
Ми ло ше ви ћа, Бран ко био за ме ник пар тиј ског се кре та ра,
мо жда би смо ипак мо гли да оде мо у мен зу на ру чак. Па би
се та ко ма ло пре у ре ди ле ства ри.

Пре вод са ма ђар ског Ар пад Виц ко

*

Ти бор Ва ра ди (Várady Ti bor) је по нај ви ше по знат као прав -
ник. Пре да вао је на мно гим по зна тим уни вер зи те ти ма у све ту,
био је уче сник зна чај них спо ро ва пред Ме ђу на род ним су дом
прав де у ме ђу на род ним ар би тра жа ма.

Пр ве ра до ве из обла сти ле пе књи жев но сти об ја вио је у но во -
сад ском ча со пи су Úј Symposion. Од по кре та ња ча со пи са (1965),
био је ње гов уред ник, од 1969. до 1971. го ди не од го вор ни уред -
ник. До са да је об ја вио 14 про зних књи га – 7 на ма ђар ском, 5 на
срп ском 1 на ен гле ском и 1 на не мач ком је зи ку. До бит ник је
књи жев них на гра да "Стра жи ло во" (1978), "Szen te leky" (2018) i
"Vándorkulacs" 2019.

Ра до ван Вла хо вић

ЗИ МА 1920. У БЕ О ДРИ

Пред сед ник ру ске Ду ме Ми ха ил Вла ди ми ро вич Род зјан ко
је по пр ви пут, од ка ко жи ви у Ка ра чо њи је вом двор цу у Бе о -
дри, за спао на кон обил ног, а та ко јед но став ног вој нич ког ба -
нат ског па су ља. Био је то сан ко ји је по след њих го ди на жељ -
но че као и за ко ји се Бо гу мо лио још од тре нут ка кад је Ни -
ки ти пред ло жио да аб ди ци ра са ру ског пре сто ла у ко рист
сво га бра та, ли бе ра ла и со ци јалде мо кра та. Род зјан ко је кроз
све ове го ди не, од уби ства цар ске по ро ди це, ти хо у се би осе -
ћао кри ви цу, осу ђи вао се, али о то ме је ве о ма рет ко го во рио
пред дру ги ма. Исти на, јед ном је, кад му се де си ло да је био у
пар ку код кри вог ен гле ског хра ста са удо вом кне ги њом Пи -
са рев, са ко јим се још од Пе тер бур га тај но са ста јао и ко ју је,
ево, по вео са сво јом по ро ди цом и оста лим пле мић ким по ро -
ди ца ма у из гнан ство, при ме тив ши да га из да је му шкост и
сна га, при знао да се осе ћа кри вим за смрт Ни ки ти не по ро ди -
це и да ни ко ни је мо гао прет по ста ви ти та ко ру жан раз вој до -
га ђа ја, а и чи та ва Евро па се та да уро ти ла про тив Ру си је и сви
као да су би ли пла ће ни да ста ну уз Ле њи на. Дво рац Ка ра чо -
њи је вих је за ду жио на ре верс и у ње га при мио чла но ве сво је
сви те, а у окол не објек те су се усе ли ли бе ло гар деј ски вој ни -
ци за јед но са ко њи ма, на о ру жа њем и опре мом ко ју је тре ба -
ло да упо тре бе за ко нач ни об ра чун са ко му ни сти ма. 

Тог по по дне ва је уснио да је на Јал ти по во дом одр жа ва ња
скуп шти не Ду ме. Ру чак је про шао и он је кре нуо пре ма
апарт ма ну ко ји ни ка ко ни је мо гао да на ђе. Осе ћао се стег ну -
то и уз бур ка но, а ујед но је де ло ва о успо ре но. Ишао је ход ни -
ци ма од со бе до со бе тра же ћи сво ју. За бо ра вио је број со бе и
број спра та, а кључ је, до бро је знао, пре руч ка оста вио у
апарт ма ну у све ча ном фра ку ко ји је тре ба ло да об у че. Ње го -
ва со ба као да је не ста ла, као да је би ла из бри са на са ли ца зе -
мље, а не ки де пу та ти су већ си шли до ле у ко чи је и ди ли жан -
се су већ би ле по стро је не, са мо се, из гле да, за њим још че ка -
ло. У ход ни ци ма је сре тао љу де ко ји ни су мо гли да му од го -
во ре ни на јед но ње го во пи та ње. Иза шао је на дру ги крај хо -
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те ла тра же ћи пут до ре цеп ци је ка ко би се та мо ин фор ми сао
о бро ју сво је со бе и спра та. Чак је по же лео хо те ли је ри ма да
ка же исти ну да је за лу тао и да мо ли, ма ка кви мо ли, да им на -
ре ђу је да га од ве ду да се бр зо об у че у све ча ни фрак. Али ни -
ка ко му ни је успе ва ло, вре ме на је би ло ма ло, а збр ка на ко ју
је на и ла зио би ла је све ве ћа. На јед ном се на шао на про план -
ку где је ви део чо пор бе лих ла ма са цр ним пру га ма пре ко ле -
ђа ко је тр че и ко је су ту би ле, ми слио је, за украс и да па су да
не мо ра око двор ца да се ко си тра ва. Кре нуо је на су прот ну
стра ну и на и шао на још је дан чо пор жу тих крат ко дла ких ро -
га тих ко за ко је су ли чи ле на ср не и га зе ле. Пре леп при зор,
али он је мо рао хит но у сво ју со бу или на ре цеп ци ју, а са да
хо да на иви ци зи да не ке твр ђа ве и ни ка ко му ни је ја сно от ку -
да он ту. И он да му је на јед ном па ло на па мет да он уме да
ле ти и за мах нуо је ру ка ма, узео ва здух пу ним плу ћи ма и по -
ле тео као што је увек до та да ле тео у сну. Али не што му ни -
је ишло. Осе ћао је да је тром, да не мо же да одр жи ви си ну и
спу стио се крај јед не ко вач ке ра ње кал де ра шких Ци га на ко ји
су пра ви ли не ке ши не за ко ла. Пи тао их је за хо тел, пред ста -
вио се ти хо и по вер љи во, али они га ни су раз у ме ли. Гле да ли
су сво ја по сла. Пљу нуо је, лу пио но гом о зе мљу и на ста вио
да ље да лу та ули ца ма не по зна тог гра да ко ји ни по чем ни је
ли чио на ру ске, већ на не ке хо ланд ске гра до ве и ули чи це ко -
је је ви ђао на сли ка ма из про шлог ве ка. Ни је ви ше имао сна -
ге да хо да и да се бо ри, већ се спу стио крај јед ног др ве та и ту
је по ку шао да за спи, она ко из му чен и на па ћен са стал ним
осе ћа њем кри ви це, јер је тре ба ло да стиг не на скуп шти ну и
да он лич но, као пред сед ник Ду ме, отво ри скуп и да увод ну
реч о то ме ка ко цар Ни ко лај Ро ма нов тре ба да аб ди ци ра. Али,
де си ло се да је пот пу но пао у сан, из мо жден од сил ног лу та -
ња тра же чи сво ју со бу и хо тел као да су укле ти.

Би ло је ка сно по под не кад се Род зјан ко про бу дио у де во -
јач кој со би бе о дран ског ка шти ља. Крај ње га је се де ла су пру -
га му Со фи ја. Ве ли ки свећ њак је био на пи са ћем сто лу, пла -
мен све ће је тре пе рио, а са про зо ра је до пи ра ла млеч но бе ла
зим ска ба нат ска све тлост. Из да љи не се чуо ла веж па са. Ори -
јент екс прес је тут њао не где пре ма Евро пи.

*

Ра до ван Вла хо вић је ро ђен 1958. го ди не у Но вом Бе че ју.
Шко ло вао се у Но вом Ми ло ше ву, Но вом Бе че ју и Ки кин ди. Сту -
ди рао је ју го сло вен ску и свет ску књи жев ност у Но вом Са ду.

Ау тор је 50 књигa. Пи ше ро ма не, крат ке при че, пе сме, есе је.
Пре во ђен је на ен гле ски, ру ски, не мач ки, ма ђар ски, сло вач ки, ма -
ке дон ски и сло ве нач ки је зик. До бит ник је ви ше на гра да за књи -
жев ни рад и кул тур но пре га ла штво. Члан је Дру штва књи жев ни -
ка Вој во ди не, Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Удр же ња пи са ца
Exil – PEN, сек ци је зе ма ља не мач ког го вор ног под руч ја, и Ма ти -
це срп ске. Осни вач је и ди рек тор пр вог при ват ног кул тур ног цен -
тра у Ср би ји ‒ Ба нат ског кул тур ног цен тра у Но вом Ми ло ше ву ‒
ко ји је 2016. го ди не обе ле жио 10 го ди на по сто ја ња, а 30 го ди на
од осни ва ња Кул тур ног дво ри шта Ра до ва на Вла хо ви ћа, пре те че
Ба нат ског кул тур ног цен тра. Вла хо вић је као уред ник из да вач ке
де лат но сти овог цен тра пот пи сао пре ко 300 на сло ва у обла сти
књи жев но сти, на у ке и умет но сти на ви ше је зика. 

Осни вач је и ви ше тра ди ци о нал них ма ни фе ста ци ја ко је Ба нат -
ски кул тур ни цен тар ор га ни зу је: Про ле ће Си ме Цу ци ћа, Да ни Те -
о до ра Па вло ви ћа, Европ ски Феј сбук пе снич ки фе сти вал, Фе сти -
вал илу стра ци је књиge Bo o kILL Fest, Сло во љуб ве на Ара чи
(прет ход но Си ја књи га мај ке Ан ге ли не у Сеч њу и Кру ше до лу),
Пе снич ка ре пу бли ка, Фе сти вал умет нич ког ства ра ла штва осо ба
са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том Сун чан дан, кроз ко је је
про шло не ко ли ко хи ља да уче сни ка из 30-ак др жа ва.

Ми клош Бе не дек / Be ne dek Miklós

УЗ ДИ ГО ШЕ СЕ ВИ СО КО

Ави о ни се уз ди го ше ви со ко.
За ко ји ми нут сти гли су до ме ђа уну тра шњег све та.
Ле те ли су из над зми јо ли ких зи до ва у прав цу се ве ра.
Док су се бли жи ли гра ду Нгса ку ва зду шни то по ви

оме та ли су им лет.
На дис пле ју ави о на па ли ле су се лам пи це за уз бу ну
Око ва зду шних то по ва по сло ва ли су му шкар ци.
На не ко ли ко се кун ди ва тра је скре ну ла па жњу на се бе.
И док су их ави о ни ло ци ра ли то по ви су већ би ли 

на су прот ном кра ју че ти нар ске шу ме.
Ша ма ни су се са де цом и же на ма са кри ли

у ло кал ну цр кву.
За па ли ли ва тру на ол та ру и те ра ли дим пре ма зво ни ма.
И зво на су за зво ни ла.
На не бу су се го ми ла ли цр ни обла ци.
На дис пле ју ави о на тре пе ри ла су све тла за уз бу ну.
Пи ло ти су пре стра ше но тра жи ли по моћ пре ко ра дио ве за.
Обла ци су би ва ли све гу шћи рас пи њу ћи гр ла пи ло та.
Ша ма ни су по че ли пе ва ти.
Уско ро су се при дру жи ла и де ца и же не.
Јед на искра из ср ца ва тре за пле са ла је у ви си не.
За о би шав зво на кре ну ла ка цр ном обла ку што је

пло вио не бом.
Не бо је пре се кла огром на му ња.
Пе сма је утих ну ла.
С не ба је по зе мљи па дао пе пео.
Још вре ле че сти це ши шта ле су па да ју ћи у снег.
Облак је још да ни ма леб део над гра дом.
Снег се ла га но ис то пио.
Де ца су кре ну ла у шко лу.

Пре ве ла Ма ри ја Ши мо ко вић

*

Ми клош Бе не дек (1984, Бач ка То по ла). Де тињ ство је про вео
у Фе ке ти ћу. Сту ди рао је ма ђар ски је зик и књи жев ност у Но вом
Са ду. Но ви нар је днев ног ли ста на ма ђар ском је зи ку Magyar Szóи
од го вор ни уред ник до дат ка за мла де Képes Ifjúság. Об ја вио је три
збир ке пе са ма у из да њу из да вач ке ку ће Фо рум из Но вог Са да.
До бит ник је ви ше књи жев не сти пен ди је и на гра де. Пре во ди по е -
зи ју са срп ског и хр ват ског је зи ка. Тре нут но жи ви на Па ли ћу.
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Све то зар Сав ко вић 

СО БА И ЧО ВЕК

Чо век у со би
ви ди зид и пла фон
ко не бо...
опа жа страх 
као на го ве штај
из да љи не...
ни шта лич но
као пре пир ку са 
про шлим...
Ди о ген се усмр тио ка жу
за др жа ва ју ћи дах.
Иза Со кра то ве про ми сли
про го во ри ли су Ки ре ња ни:
"Ка ко је уку сна ова во да."
И ево нас са на дом
и ча шом на сто лу
у со би не из ве сног
уз при зив на му дро
сми ре но изо ло ва ни.
На про шлост на сло ње ни и
Со кра то ву шет њу ће ли јом 
као што му са ве то ва ше роб...
-/-
"Кри то не не за бо ра ви да
ду гу је мо Аскле пи ју јед ног пев ца.",
ша пу тао је Со крат пре ла зе ћи ка
дру гом све ту...У со би уз
про ми сао не ствар не по де ље но сти
ко ју до но се ТВ сли ке и зву ци...
Че ка чо век се би ле ка.

*

Све то зар Сав ко вић, ро ђен 1955. го ди не у се лу Крем на код ба ња луч ког
Прња во ра у ко јем за вр ша ва сред њу шко лу. У Но вом Са ду за вр ша ва сту ди је тех -
нич ке. Об ја вљи вао по е зи ју и про зу у ве ћем де лу ча со пи са за књи жев ност и
умет ност на про сто ру Ју го сла ви је. До са да об ја вље не са мо стал не књи ге пе са -
ма: "Да се жи ви да се тра је", Но ви Сад, 1999; "Шум ске се стре", Но ви Сад, 2001.
ко је су пре ве де не на ру ски је зик 2015; "Пу тем до зве зда", КЗЈ, Бе о град; "Ра сто -
ја ња – или дис хар мо ни ја опа ког", Срп ска књи га, Ру ма, 2006; књи гу при ча:
"Нео бич не при че", Но ви Сад, 2009. и књи га при ча, "Не згод на де ца", 2015; "Ко -
ва чи ца ре ка", 2017. Би стри ца Но ви Сад. Пи ше освр те и ре цен зи је. Члан је Дру -
штва књи жев ни ка Вој во ди не. Жи вео је на ви ше ме ста и ра дио раз ли чи те по -
сло ве. Пи ше и жи ви у Бу ков цу код Но во га Са да.
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Дра ган Ба бић

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

Не кад тре ба иг но ри са ти ко мен та ре
уредника*. Че сто гре ше и су јет ни су.
5:52 ПМ - 20 Нов 2014

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

У по чет ку про шлог ра та, жи вео сам у
Итали ји. То је био дру ги свет, не стао. 
Рат је отац свих ства ри, али ја због ње га
нећу ни ко ме би ти отац. 
9:11 ПМ - 18 Феб 2015

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

Сви се пи сци ро ма на сла жу, углав ном, 
кад је реч о све ту у ком жи ви мо. Жи ви мо
на по зор ни ци, не сме мо да бе жи мо. 
Ко по ку ша, упу ца ју га чу ва ри.
8:15 ПМ - 23 Феб 2015

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

Се де за гр ље ни, пре тва ра ју се да пла чу: 
брат и же на ко ју сам во лео. По сма трам их
из ра ке. Ђу брад јед на, пот пи сао бих раз вод
да сте тра жи ли.
12:43 ПМ - 23 Маy 2015

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

Ви ше во лим про ле ће. Је сен ого ли др во
испред мог про зо ра и це ле зи ме мо рам да
гле дам у ку ћу до сво је. А та мо жи ви она.
Ви ше во лим про ле ће.
10:44 ПМ - 28 Оцт 2015

* А не кад то ни је баш па мет но. Ру ко пис од би јен
(прим. ур.).



Вје ра Бен ко ва / Viera Benková

МЕ ТА МОР ФО ЗЕ ПО БУ НЕ

ср це ми се већ одав но осло ба ђа пра зни не обе ћа ња,
као др во ису ше ног упо ко је ног ли шћа...

у мој про зор сне не очи лу не ви ше не гле да ју,
ни ти се но вим сја јем ду ги них бо ја об на вља ју...

да нас по за трав ње ном пу ту при жељ ки ва них на да,
тут ње са мо су ви, сла ба шни, тро шни да ни и не де ље;
са твр до кор но убр за ним не у кро ти вим вре ме ном...

ка да у про зрач ним и че сто рас тр за ним сно ви ма
за бо ра вљам на мно ге не до сти жне ци ље ве,
на са ви је ном, али чвр стом ср пу же ља,
пре са ви је на сам као зре ло пше нич но кла сје...

У су тон да на из по бу не жа њем за жа ре не зве зде
а но ћу бдим са љу бав ни ком – ме се цем...

*

Вје ра Бен ко ва (Vi e ra Benková, Бач ки Пе тро вац). У род ном ме сту је за вр ши -
ла гим на зи ју, за тим је у Бе о гра ду сту ди ра ла сла ви сти ку. Ра ди ла је у не дељ ни ку
Хлас љу ду и у Ра дио Но вом Са ду, у сло вач кој ре дак ци ји као уред ник кул ту ре.
Пи ше по е зи ју, про зу, есе ји сти ку, при че за де цу и пу бли ци сти ку а ба ви се и пре -
во ди ла штвом са сло вач ког на срп ски је зик и обр ну то.

По сле об ја вљи ва ња књи ге пе са ма Мај ска ома ма (Májový ošiaľ) 1964. го ди -
не, усле ди ле су, сем пе снич ких збир ки из ра зи то лир ског ка рак те ра, ње не књи -
ге про зе, те књи ге за де цу, за ко је је до би ла и ре пу блич ку на гра ду Не вен као и
низ на гра да ма тич не ку ће Об зор-Кул ту ра и дру гих књи жев них ча со пи са. Ње не
три пе снич ке збир ке Хе ро и ца сло ва ца, Жу ти пре део, цр ни дро здо ви (Žltá kra ji -
na, či er ne drozdy) као и Ре ли кви јар (Relikviár) до би ле су књи жев не на гра де а за -
па же не су и у Сло вач кој. Из да ла је 57 по ет ских књи га, три збир ке при ча, те
књи ге за де цу. Ве ли ки из бор из ње ног пе снич ког де ла Хер бар зе мље (Herbár ze -
me) иза шао јој је у Бра ти сла ви 2015. го ди не.

Огле да ла се и у ха и ку по е зи ји, драм ским тек сто ви ма за де цу, но ви нар ској
крат кој при чи, ре пор та жи. 

Но си лац је број них на гра да ме ђу ко ји ма су ме ђу на род на књи жев на на гра да
Он дре ја Ште фан ка из Ру му ни је (2012), на гра да за жи вот но де ло Дру штва сло -
вач ких пи са ца (2014) и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је (2015). Три пу та је по не -
ла на гра ду ча со пи са за књи жев ност на сло вач ком је зи ку Но ви жи вот. Члан је
сло вач ког ПЕН клу ба, Дру штва сло вач ких пи са ца, Дру штва књи жев ни ка Вој во -
ди не као и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Жи ви и ства ра у Бач ком Пе тров цу.
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Ћу тиш. Сме јеш се. Иста сли ка, пет го ди на.
Свра тим, кад мо гу, да те ви дим. Цве ће, 
и све ћа. На истом си ме сту. И ја сам.
Ћутим. Не сме јем се.
3:34 ПМ - 27 Нов 2015

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

Пре бр за го ди на. У ја ну а ру се уда је. 
У ју ну по ра ђа. У сеп тем бру до би ја
дијагнозу. У де цем бру је већ не ма. 
Он оста је сам. Са де те том, али сам.
7:10 ПМ - 23 Дец 2015

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

Оче ву пљо ску чу вао је до кра ја жи во та 
и ко ри стио сва ки дан. По ро дич но на сле ђе
бит ни је је од све га. Умро је ју трос, 
у 74. го ди ни, од је тре.
3:47 ПМ - 27 Јан 2016

Ја ко крат ка при ча @јак ократк априца

"Вра ти ми се" уме сто "Збо гом". Нај те же је
оти ћи та мо ода кле ни си си гу ран да ћеш се
вра ти ти. Али бар знам да ме че каш.
Вра ти ћу ти се.
Збо гом.
8:07 AM - 16 Mar 2016

*

Дра ган Ба бић (1987), основ не и ма стер сту ди -
је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом
Са ду, на Од се ку за ан гли сти ку а док то ри рао је са
ра дом Те ма ти за ци ја Пр вог свет ског ра та у срп -
ској и ан гло сак сон ској књи жев но сти. Пи ше крат -
ку про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је
књи гу про зе Тви тер при че (2014). Жи ви у Но вом
Са ду. Пи ше књи жев ну кри ти ку за ча со пис Злат на
гре да и По ли ти ку. 

Душко Стојановић, Сећања (детаљ)



Алек сан дар Ше во

СЛИ КА У ИЗ ЛО ГУ

Ше та ју ћи уве че ке јом, за ста дох ис пред не дав но отво ре -
не га ле ри је. По глед ми при ву че сли ка у из ло гу. Мр тва
при ро да, чи ни ја пу на во ћа, све као и увек да на ја бу ци с
ле ве стра не не би цр не сјај не му ве на сли ка не то ли ко увер -
љи во да се чо век мо гао за кле ти да је жи ва.

По што ни сам ус пео да про чи там име ау то ра, ре ших да
на вра тим ују тро и да се рас пи там о ње му. Хтео сам да по -
гле дам и дру ге ње го ве сли ке, мо жда да га по тра жим у ате -
љеу. Али сле де ћег да на му ве на сли ци ни је би ло.

НА ГО ПИ СМО

Ис пред ула за на пи ја цу чо век буд за што про да је књи ге,
из да ња из пе де се тих и ше зде се тих с пе ча том бив шег вла -
сни ка, по зна тог сли ка ра, ко ји је не дав но умро. "За што се
на след ни ци ма увек жу ри?" – про ђе ми кроз гла ву. У Ке ле -
ро вом ро ма ну И пра ва љу бав при ме тим по све ту "Сво јој
је ди ној љу ба ви" ис пи са ну цр ве ним ма сти лом и ку пим га.

Код ку ће из књи ге ис па де пи смо, ру ко пис као и на по -
све ти. По сла то је из За гре ба 9. фе бру а ра 1956. На ко вер ти

ла ти ни ца, у ко вер ти ћи ри ли цом: "Же лим са мо јед но: да
веч но сто јим у пре пу ној смр дљи вој тре ћој кла си, да ме гу -
ра ју љу ди и лу па ју кло зет ским вра ти ма, да је мрач но про -
ки сло ју тро, али да вре ме ста не, а све за то што бих др жа -
ла тво ју ру ку. Кад би ме пи та ли ко ји ми је био нај срећ ни -
ји тре ну так у жи во ту, ср це би без пре до ми шља ња од го во -
ри ло: то ју тро..."

Се тих се Де сан ки них сти хо ва: "Ми ло сти, ца ре, / за љу -
бав на пи сма ко ја пре жи ве / ср це и ру ку што их пи са / кад
се на га / на ђу на ту ђем хлад ном дла ну..." и по ди ђе ме је за.
По жу рих да учи ним оно што при ма лац пи сма ни је мо гао
или ни је сти гао – спа лих га.

ЗНАК

Жу рим на по сао. Из ру ке ми ис кли зну ци пе ла и па де с
те ра се у снег.

Одем да је узмем, она окре ну та пре ма ку ћи при ја те ља
код ко јих одав но ни сам био.

ЗИ МА У ДУ ШИ

Ле де не ја ну ар ске но ћи по гле дах слу чај но кроз про зор и
ви дех псе лу та ли це ка ко сто ма ка при пи је них уз кич му, не -
чуј но, по пут сен ки, кли зе пре ма кон теј не ру на углу. Не -
што ми се сте гло у ду ши. На пред мај ка, ма ла цр на ку ја,
иза ње отац, два пут ве ћи муж јак жу те дла ке, и на кра ју по -
том ство, три цр на ку че та, сли ка и при ли ка мај ке. Ро ди те -
љи по гну ли гла ве, мла ди још не зна ју шта је то јер им је
ово пр ва зи ма.

Се тих се да сам исти при зор већ не где ви део. Да, про -
шле зи ме, на истом ме сту, мо жда и на овај дан. Али зар је
мо гу ће да ку чи ћи ни су по ра сли за два на ест ме се ци? Ма
да, баш сам сме шан, оно је био прет ход ни окот.

По што сам у го ди на ма ка да се све по на вља с не у мо љи -
вом до след но шћу, си гу ран сам да ћу и сле де ће зи ме, мо -
жда на овај дан, слу чај но по гле да ти кроз про зор и угле да -
ти ту по ро ди цу, не по треб ну, од ба че ну, из глад не лу и про зе -
блу, ка ко бр за да што пре стиг не та мо где не ма зи ме, где
не ма бри га, где ће мо се сви на ћи јед но га да на.

*

Алек сан дар Ше во, ро ђен 1952. у гра ду Че бар куљ (Ру си ја).
Рад ни век про вео на Од се ку за сла ви сти ку Фи ло зоф ског фа кул -
те та у Но вом Са ду. Пре во де с ру ског и на ру ски је зик об ја вљу је
од 1973, пре вео и при ре дио 26 књи га и пре ко 600 књи жев них
при ло га ко ји су из ла зи ли у срп ским, ру ским и дру гим књи га ма
и пе ри о дич ним из да њи ма. Пи ше крат ку про зу, по е зи ју и есе ји -
сти ку. Ау тор књи га Де чак с бам бу со вим шта пом (2005), То ши не
при че (2014), Де ли ћи огле да ла (2019) и Ли шће под но га ма (2020).
Ра до ви су му ушли у де се так до ма ћих и стра них ан то ло ги ја и ви -
ше збор ни ка. Пре во ђен на 8 је зи ка, до бит ник 13 књи жев них на -
гра да и при зна ња. Го ди не 2013. увр шћен је у Срп ски Who is Who
– азбуч ник са вре ме них ели та у Ср би ји За во да за уџ бе ни ке у Бе -
о гра ду. Жи ви у Но вом Са ду.
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Мар тин Пре бу ђи ла / 
Martin Prebudila

МИ ГРАН ТИ НА НИ ЧИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ

У јед но сун ча но су бот ње но вем бар ско по под не 
ста ја ли смо већ ви ше од два са та
на ни чи јој зе мљи
из ме ђу два гра нич на пре ла за
на шег и њи хо вог
њи хо вог и на шег
ка да сам из су прот ног прав ца
угле дао су во ња вог мла ди ћа у лет њој тре нер ци
ка ко јед ном ру ком ву че ко фер на точ ки ћи ма
а у дру гој му по ве ћа тор ба
на ле ђи ма на би јен рук сак
пре ђе сто ти нак ме та ра па ста не
и он би ни чи ји на ни чи јој зе мљи
по но во кре не али убр зо по но во за ста не
овог пу та већ код оне ве ли ке пла ве та бле
RE PU BLIC OF SER BIA 
WEL CO ME
окре не се ле во де сно 
по гле ди нам се сре то ше као пре ко ни ша на
за тим ду бо ко удах не ва здух и на ста ви
ка на шем гра нич ном пре ла зу
да ле ко од сво га До ма и До мо ви не
не где на Бли ском ис то ку а мо жда и мно го да ље
Hun ga ri га ни су пу сти ли
а шта ако га и ови на ши Ава ри вра те
ку да ће он да ни чи ји мла дић на ни чи јој зе мљи
са оне три оте жа ле тор бе 
у ко је су ста ле све ње го ве успо ме не 
и сав ње гов име так
и уоп ште
ку да ће мо ми ни чи ји на ни чи јој зе мљи

наш шо фер из гу бив ши зад ње стр пље ње ка же 
– Сун це ти 'ебем,
ода кле са мо овол'ко ав то ва...

ни је се до го ди ло би блиј ско чу до
мла дић из бе ло га све та оста у ме ђу про сто ру
као из ме ђу два рас тво ре на дла на
а ми смо на кон пет са ти че ка ња
тре ти ра ни као сто ка и ро бље из тре ћих зе ма ља 
ко нач но пре шли ма џар ску гра ни цу 
и та ко ушли у Европ ску уни ју

Хор гош
14:10 до 19:11
10. 11. 2018.

Са сло вач ког пре вео Ла ди слав Ча њи

*

Мар тин Пре бу ђи ла (Mar tin Pre bu di la, 1960, Обре но вац),
основ ну шко лу и гим на зи ју је за вр шио у Ста рој Па зо ви (1979) а
сту ди је сло вач ког је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул -
те ту у Но вом Са ду (1987). Од 1989. го ди не је ра дио као уред ник
кул тур не ру бри ке на сло вач ком је зи ку Те ле ви зи је Но ви Сад, а од
2005. све до да нас као уред ник у Сло вач кој ре дак ци ји Ра дио Но -
вог Са да. Об ја вио је се дам збир ки пе са ма на сло вач ком је зи ку:
Ки ша у ли це (Dážď do tváre, 1983), Жи вот на плеј бек (1987), На -
у знак (Ho re značky, 1992), Уме сто ко ди ци ла (Na mi e sto ko di ci lu,
2001), Та ко ре ћи о ни че му (Tak mer o ni čom, 2010). Go di ne 2010.
iza šao je iz bor iz nje go ve po e zi je Не за кљу ча вај пра зну ку ћу (Ne -
zamkýna j prázdny dom) a 2014. го ди не збир ка пе са ма Три тач ке у
два ур ли ка... (Tri bodky v dvoch vyti ach...) у из да ва штву Дру штва
сло вач ких пи са ца у Бра ти сла ви. Об ја вио је и два ро ма на: Ре зер -
ви ста без ре зер вне ко же (Re zer vi sta bez re zer vnej ko že, 2000),
Ма, дај, на сме ши се..., (No tak, usmej sa..., 2007) kao i dve zbir ke
pri ča za de cu: Ze mlja nin Mi lan i Vin cent bez uve ta (Po zemšťan  Mi -
lan a Vin cent bez uc ha, 1996) i U Ani nom snu kr do ko nja bdi (V An -
ni nom sne čri e da koní bdie, 2007). 

Иза шла му је и збир ка крат ких при ча на сло вач ком је зи ку
При че из цр не ку ти је (Прí бехy з чи ер неј скринкy, 2013) а при ре -
дио је и об ја вио ви ше мо но граф ских из да ња а ба ви се и пре во -
ди ла штвом са сло вач ког на срп ски је зик и обр ну то. 

До бит ник је на гра де ча со пи са Но ви жи вот (2010, 2014), Злат -
не знач ке КПЗ Ср би је за 2018. го ди ну, На гра де "Злат ни круг" Бе -
о град ског афо ри сти чар ског кру га за 2018. го ди ну и Еу ри ди ки не
по ве ље на Сед мим ме ђу на род ним пе снич ким су сре ти ма "Ор феј
на Ду на ву" 2019. у Ко стол цу. Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср -
би је, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, Дру штва сло вач ких пи -
са ца и Клу ба не за ви сних пи са ца (Сло вач ка) и Сло вач ког цен тра
ПЕН у Бра ти сла ви. Жи ви и ства ра у Ста рој Па зо ви. 
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Светлана Нинковић



Ти меа Би ро / Bíró Tímea

ДУ ГАЧ КО 
(од ло мак)

уме сто да по мог не ле кар гле да мо је но ге док се ми ши ћи на пи њу
сме штам те на кре вет ље ска ми се сук ња до ди ру ју ћи тво ју плах ту 

др жим те за ру ку
нај ра ди је бих га пљу ну ла ме ђу очи због то га што бу љи али са мо 

ура њам свој по глед
у бра зде тво јих бо ра иде мо ко ли ма хит не ка ку ћи се дим на не кој ша мли ци
као на тро ну про клет ства ви дим са мо уши и че ло ко ња
и не бо ко је се над њим уз ди же раз о ча ра ње је па стел но што и да ље тр чи мо 

днев не кру го ве
и хроп ци се умно жа ва ју у ни че му
ко жа ко ја иш че ку је за во је из лу че ви не игле од шпри це ва и про гу та ни се да ти ви
умно жа ва ју се ло ши смо ти ми ан ђе ли не ће још ду го мо ћи на ша кри ла 

да др же тво ју не жну те жи ну
је два ти по кре ће мо по ти љак са ра ном-острв це том при сва ком се по кре ту
ски да је дан слој те бе ме со из твог те ла про сто ур ла да га не ди ра мо 

вре ла ла ва ко ја од би ја до дир
тех ни чар хит не др жи је дан ја дру ги крај плах те да те уне се мо у ку ћу
љу љаш се љу љаш у смрт сна га че ти ри згол ба укуп но је тво је по сто ја ње коњ
ула зи у тор и гла ве окре ну те углу че ка да пад не мрак по ле жем те
и ис пра вљам тво је но ге по пра ви ли ма че шљам те и хра ним
ко мад пи шко те љу би ча сти ла вор уз кре вет пред ста вља ње не укљу чу јем
тв ле жем по ред те бе ми лу јем ти ли це за чу ђен си до ди ром да нас ће се

де си ти по пу шта ње сти же
иза нас је ве ли ко пу то ва ње умо ри ли смо се овог не ће ср це од не ти

у угао гле да коњ

Пре вод Ма ри ја Ши мо ко вић

*

Ти меа Би ро (1989, Чан та вир). На кон за вр шет ка Фи ло зоф ског фа кул те та у Но -
вом Са ду на сме ру за ма ђар ски је зик и књи жев ност, ра ди ла је у На род ном По зо ри -
шту у Су бо ти ци као аси стент ре да те ља, ин спи ци јент и су флер. Тре нут но ра ди као
но ви нар ка у не дељ ни ку Het Nap, и са рад ни ца је ча со пи са Ke pes Ifju sag ко ји из ла зи
као до да так днев ног ли ста Magyar Szo. Пр ва збир ка пе са ма под на сло вом A
pusztítás reg ge lei иза шла је 2017. го ди не код из да вач ке ку ће Фо рум из Но вог Са да.
До би ла је књи жев ну на гра ду Ер вин Шин ко 2019. го ди не. Дру га збир ка пе са ма иза -
шла јој је 2020. го ди не под на сло вом Hosszú. Члан је умет нич ке ор га ни за ци је Híd
Kör – Кру жок Мост, и пре да је кре а ти во пи са ње сред ње школ ци ма. Тре нут но жи ви
на Па ли ћу.
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Мир ја на Мар ко вић

*

Све на из глед ти ши ном ди ше
док ноћ бес ко нач но тра је,
ко се то игра на пре сто лу
Да ви до вог спа се ња,
ко ра зу мом кро ти
за блу де на ших сно ва,
пи та ња се ко ро је ви пче ла
мно же
у бес пу ћу уза луд ног тре на,
реч се за мр зла
на усна ма
што ог њем го ре
ис пи су ју ћи
вре ме уза луд но сти
да је по че так
су ди ја кра ју,
мо жда
су
бај ке
успа ва ле
де те
у чо ве ку,
мо жда
је све
ипак
ру жан сан. 

*

Мир ја на Мар ко вић (1965, Оси је ку), ма -
стер исто ри чар и по ли ти ко лог и спе ци ја ли ста
за по ли тич ке пар ти је и из бо ре. За по сле на у
Град ској упра ви за кул ту ру и спорт у Срем -
ској Ми тро вици.

Об ја ви ла је де вет књи га по е зи је: "От кри -
ва ња ду ше" 2005, "Па у чи на ужит ка" 2006,



Ми хал Ђу га / Mic hal Ďuga

ДВА КО РА КА ИС ПРЕД СЕ БЕ

Зе мљом пре стра вљен и по но во при ко ван
за зе мљу
про ни чеш
ти хо у сан
са деч јим ли цем у огле да лу
ви со ко из над по сте ље

а у том тре ну
ка да се окре неш
опет си пре пу штен тој ко ло те чи ни
у ко јој си и до са да
уми рао
и не ћеш смо ћи хра бро сти да при ђеш бли же 
да не би про ни као до са мог дна

и не пре ста но ћеш
би ти при ну ђен да од ла зиш
иа ко су пу те ви тек при вид
оти ћи ћеш
иа ко са мо два ко ра ка ис пред се бе

*

Ми хал Ђу га (Mic hal Ďuga, 1951, Кул пин). За вр шио је сту ди је фи ло зо фи је на
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та Ко мен ског у Бра ти сла ви (1969–1974). Ра дио
је као про фе сор гим на зи је у Бач ком Пе тров цу, као уред ник РТВ Но ви Сад и као
уред ник Из да вач ког пред у зе ћа Об зор у Но вом Са ду. Био је в. д. од го вор ног уред -
ни ка ча со пи са за де цу Пи о ни ри, глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са за књи жев -
ност и кул ту ру Но ви жи вот, глав ни и од го вор ни уред ник сло вач ког ма га зи на Рав -
ни ца, као и од го вор ни уред ник не дељ ни ка на сло вач ком је зи ку Хлас љу ду. 

Из дао сле де ће књи ге по е зи је: Успа ва ни леп ти ри Spi a ce motýle, 1976), Ко рак
(Krok, 1979), Про ме теј (Pro me te us, 1979), Зе мља (Zem, 1986), Ту ма че ње сно ва (Vý-
klad snov, 2001), Ру и не ти ши не (Trosky tic ha, 2008), Зе мља ди вљих ја бу ка (Kra ji na
divých jabloní, 2010), По гле да ти сун цу у очи (Po zrieť slnku do očí, 2011) и Не бе ски
пла мен (Ne beský oheň, 2018). Ње го ве пе сме се на ла зе и мно гим ан то ло ги ја ма, из да -
тим код ку ће и у ино стран ству. По ред по е зи је пи ше и про зу а ба ви се и књи жев ном
кри ти ком и пре во ђе њем. Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не од 1979. го ди не
и Дру штва сло вач ких пи са ца од 1990. го ди не.

До бит ник је књи жев не на гра де ча со пи са Но ви жи вот за 1979. го ди ну. Жи ви и
ства ра у Бач кој Па лан ци.
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"Бу ди ми ју тро" 2007, дво је зич ну књи гу ром -
ских пе са ма штам па ну на срп ском и ром ском
је зи ку "Ве ли ке ва тре – Ба ре ја га" 2008. го ди -
не чи је штам па ње је по др жа ло Ми ни стар ство
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, "Ноћ бо јим у пла -
во" 2009, дво је зич ну књи гу пе са ма на срп -
ском и ја пан ском је зи ку "Ин фи ци ран љу ба -
вљу", књи гу по е зи је "Ва јар" 2012, "Чо ко ла да
и ви но" 2017, "Моћ не же не љу ба вљу збо ре"
2017. чи је штам па ње је по др жао По кра јин ски
се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и
од но се са вер ским за јед ни ца ма и ро ма не "
Ин три гант но шка кљи во" 2011, "Клик" 2015. и
"Ша хи ста" 2018. го ди не. 

Ре жи ра ла мно го број не по зо ри шне пред -
ста ве и во ди ла драм ски сту дио "Арс" при цен -
тру за кул ту ру Сир ми јум арт. Та ко ђе би ла ау -
тор и ме на џер про је ка та ко ји су ре а ли зо ва ни
пре ко Фон да за отво ре но дру штво, Sa vet hec -
hil dren, EAR, Хелп, Аген ци је за енер гет ску
ефи ка сност Ср би је и др. Би ла ге не рал ни се -
кре тар Ло кал ног ве ћа Европ ског по кре та у
Срем ској Ми тро ви ци. Уве ла фа кул та тив ну
на ста ву на ром ском 2001. у шко ли "До бро сав
Ра до са вље вић На род" у Ма чван ској Ми тро -
ви ци у ко јој је би ла ди рек тор, а на ста ва се и
да нас из во ди. Ре жи ра ла је мно ге по зо ри шне
пред ста ве, по себ но са мла дим оми ма.

Пред сед ник је Књи жев не за јед ни це Срем -
ска Ми тро ви ца, члан Управ ног од бо ра Дру -
штва књи жев ни ка Вој во ди не.

По е зи ја јој је пре ве де на на не мач ки, тур -
ски, ен гле ски, швед ски, фран цу ски, бу гар ски,
ја пан ски, ру син ски, пор ту гал ски, бен гал ски,
ром ски и ур ду је зик. До бит ник на гра де "Ми -
са о ник", на гра де "Лир ски пе чат" за књи гу по -
е зи је "Ва јар" и на гра де за очу ва ње књи жев не
ба шти не "Злат ни сло во вез" Дру штва умет ни -
ка "Сла ва" из Ни ша.

Андреја Баћо Васиљевић, Сова



Пе тар То мић

ХЕР ТА МИ ЛЕР – НО ВО ИМЕ 

СВЕТ СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ
Од ма њин ца до Но бе лов ца

Но бе ло ва на гра да за књи жев ност за 2009.го ди ну до де -
ље на је Хер ти Ми лер, Не ми ци ро дом из Ру му ни је. Ње но
се име на шло и ра ни је ме ђу но ми но ва ним пи сци ма, али се
2009. го ди не ства ра ла штво Хер те Ми лер пот пу но укло пи -
ло у кон цеп ци ју Ко ми те та за до де лу Но бе ло ве на гра де.
Би ла је то го ди на обе ле жа ва ња две де це ни је од па да ко му -
ни зма и по нов ног ује ди ње ња по де ље ног не мач ког на ро да.
Ства ра ла штво Хер те Ми лер ја сно, без око ли ша ња, го во ри
упра во о го ди на ма хлад ног ра та у иде о ло шки по де ље ној
Евро пи.

Вест о но вом пи сцу свет ске ва жно сти, де ло ва ла је као
гром из ве дрог не ба. По е зи ја и про за Хер те Ми лер још је
би ла не до вољ но пре во ђе на на ен гле ски је зик, та ко да је
ве ћи на пр вих ко мен та ра, на ро чи то пре ко оке а на у САД и
Ка на ди, оба ве зно по чи ња ла пи та њем: "Хер та Ко...? Ка -
ко?" Из да ва чи су би ли у чу ду, јер су они увек за ин те ре со -
ва ни да за ра де што ви ше, док су књи жа ри с гор ким уку -
сом у усти ма при зна ли ка ко им је про ма кла ак тив ност Но -
бе ло вог ко ми те та и ка ко су про пу сти ли шан су да бла го -
вре ме но прог но зи ра ју име но вог но бе лов ца.

Хер та Ми лер је у зе мљи ро ђе ња Ру му ни ји би ла ви ше
по зна та као мла да ин те лек ту ал ка ко ја је ви ше пу та има ла
про бле ме с Ча у ше ску о вим ре жи мом, због че га је од лу чи -
ла да еми гри ра у За пад ну Не мач ку. На вест о на гра ди јав -
ност и кул тур на гла си ла Ру му ни је су раз ли чи то ре го ва ла.
Ства ра ла штво Хер те Ми лер ни је би ло не по зна то ру мун -
ским из да ва чи ма, али је за њих то би ла кре а ци ја јед не
бун тов не ма њин ке ко ја ни је мо гла да при хва ти дик та ту ру
и стро ги на џор ор га на без бед но сти ,,Се ку ри та те" те је
еми гри ра ју ћи по ку ша ла да се сми ри у зе мљи по ре кла. И
по ред ја ке дик та ту ре у Ру му ни ји су по сто ја ли из да ва чи
ко ји ни су де ли ли вред но сти ко му ни стич ког кон цеп та кул -
ту ре па су штам па ли чак шест књи га Хер те Ми лер. Оне

су, ме ђу тим, до об ја вљи ва ња од лу ке жи ри ја Но бе ло ве на -
гра де, сма тра не осред њим шти вом. Про да ва ле су се по це -
ни знат но ис под рал не вред но сти, а ка да је са оп ште на од -
лу ка Но бе ло вог ко ми те та, пре ко но ћи су по ста ле бест се -
ле ри. 

Об ја вљи ва њем име на но вог но бе лов ца на ро чи то су из -
да ва чи и књи жа ри по ста ли ак тив ни, по че ли су на све
стра не да ис тра жу ју и са ку пља ју по дат ке о но вом ла у ре а -
ту ка ко не би про пу сти ли ко њук ту ру про мо ци је но ве зве -
зде. Па жљи ви ја ана ли за по ка зу је да су до про гла ше ња до -
бит ни ка го то во у сва кој зе мљи по сто ја ли пре во ди Хер ти -
них пе са ма или про зе. Код нас је лист ,,По ља" пр ви об ја -
вио пре вод ци клу са пе са ма Хер те Ми лер и то мно го пре
не го што су књи жев ни ца или би ло ко од кри ти ча ра мо гли
ра чу на ти на свет ско при зна ње.

Ру мун ски ча со пис у Но вом Са ду "Евро па" је у пред ста -
вља њу но вог но бе лов ца пре у зео ре до след и ме то до ло ги ју
ко јом се и са ма Ми ле ро ва пред ста вља ла ши рој јав но сти –
по чев од би о гра фи је. Опис де тињ ства и жи вот у усло ви ма
Ча у ше ску о ве дик та ту ре је упе ча тљив, и то су по тре сне те -
ме ства ра ла штва Хер те Ми лер. Ру му ни ја по се ду је огром -
ну би бли о гра фи ју о ку му ни стич ким зло чи ни ма и ре пре -
си ји над обич ним љу ди ма ко ји су се опи ра ли ре жи му и ко -
му ни стич кој иде о ло ги ји. 

У Ру му ни ји су ре пре са ли је над на ро дом, по себ но не -
мач ком ма њи ном, вр ши ли ру мун ски, али и со вјет ски ко -
ме са ри, ко ји су све до ше зе де се тих го ди на над гле да ли
раз вој со ци ја ли зма. На жа лост, ис тра жи ва њем тих фе но -
ме на се још увек ви ше ба ве ме мо ри ја ли сти или исто ри ча -
ри, а знат но ма ње има књи жев них осми шља ва ња чи ње ни -
ца. Сви ми до бро зна мо да је исто ри ја као на у ка ве о ма ре -
ла тив но све до чан ство, по што је увек пи шу по бед ни ци ко -
ји зна ју че сто да пре ћу те де ло ве о гре шка ма де ли ла ца
прав де. Ка да по сле од ре ђе ног вре ме на, по бе ђе ни по ста ну
по бед ни ци, та да они из но ва пи шу исту исто ри ју.Та се се
ци клич на сме на ту ма ча про шло сти прав да де мо кра ти јом
и у том про це су, опет исто риј ски гле да но, ства ри се ни ве -
ли шу, а зло де ла ре ла ти ви зу ју! 

Хер та Ми лер ка да је по че ла да за пи су је све оно што јој
се де ша ва ло, док је би ла де те, ти неј џер ка и ка сни је мла да
ин те лек ту ал ка ни је то чи ни ла да би јед ног да на би ла на -
гра ђе на. Би ло је то, као код свих пи са ца не ка вр ста рас те -
ре ће ња, осло ба ђа ње од уну тра шњег не ми ра ко ји ју је сте -
зао по пут спа зма. Пи са ла је да олак ша ду шу. У за пи са ним
фра за ма има кри ти ке, она не ке по ја ве осу ђу је, по је ди не
бра ни, а нај ви ше тра жи од го во ре и об ја шње ња за не из -
мер ну ко ли чи ну зло бе код љу ди.

Са та квим при сту пом жи во ту, де ло Хер те Ми лер по ста -
је ва жно све до чан ство о ло го ри ма у Ру му и ји, ко ји су би ли
дру га чи ји од оних опи си ва них код Сол же њи ци на или
Имреа Кер те са, до бит ни ка истог при зна ње пре Хер те Ми -
лер. Об је ди ња ва њем свих ли те рар них за пи са, ло го ри, по -
ста ју ва жно по гла вље књи жев них све до чан ста ва Но бе ло -
ва ца о људ ском без у мљу. У има ги нар ном обе ли ску свет -
ске књи жев но сти де ла до бит ни ка Но бе ло ве на гра де, чи не
не из о став ни мо зајк зла, људ ске пре вр тљи во сти, не то ле -
ран ци је и ли це мер ја и све га не чо веч ног у чо ве ку, ја ко би -
тан за на ук по том ци ма.

Опи су ју ћи део све та из ко јег по ти че, Хер та Ми лер на -
сто ји да бу де ре ал на и пра вич на. Не ште ди ни сво је нај -
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бли же, оца на при мер и дру ге Ру му не не мач ког по ре кла,
ко ји су обу кли хи тле ров ске уни фор ме и по чет ком ра та се
свр ста ли на по гре шну стра ну. Ка сни је, ка да су се при ли -
ке про ме ни ле, они су због то га мо ра ли да пла те це ну уче -
шћа у рат ном ме те жу. Али пи сац ни ка ко не мо же да
прихва ти да се кри ви ца та квих љу ди пре не се и на њи хо ву
де цу и но ве ге не ра ци је. Де те не мо же би ти кри во због
свесних или не све сних по гре ша ка по ро ди це, сма тра Ми -
ле ро ва.

Да нас, ка да су ко му ни стич ке ви зи је дру штва од ба че не,
а део све та ко ји је био оп те ре ћен иде о ло ги јом и про па ган -
дом се ме ња, Хер ту Ми лер и да ље чи ни скеп тич ном. У
пост ко му ни стич ким зе мља ма она при ме ћу је да се не ка да -
шња ко му ни стич ка ели та ја ко бр зо при ла го ди ла и пре сву -
кла у де мо крат ску одо ру. Ко ли ко то мо же би ти искре но и
по у зда но, пи та се пи сац.

С об зи ром на ве ли ки зна чај Но бе ло ве на гра де, сва ку
од лу ку ко ми те та за до де лу пра ти мно штво ко мен та ра и
оту да је и у Ру му ни ји, ме ђу пи сци ма ко ји су ста са ва ли у
истом си сте му вред но сти као Хер та Ми лер, би ло оних ко -
ји су не по вољ но ре а го ва ли, твр див ши да је од лу ка о на -
гра ђи ва њу Ми ле ро ве за пра во по бе да про не мач ког ло би ја
итд. Ме ђу тим, Но бе ло ву на гра ду и пи сце но бе лов це тре -
ба сма тра ти чи ни о ци ма је дин стве ног спо ме ни ка свет ске
књи жев но сти. Сва ке го ди не, из бо ром но вог ла у ре а та, том
се спо ме ни ку до да ју но ве коц ки це ко је ја ча ју та кву ум ну
тво ре ви ну. У том сми слу се мо ра при ме ти ти да је у ју би -
лар ној 2009. го ди ни ства ра ла штво Хер те Ми лер де ло ва ло
као ци гла ко ја је не до ста ја ла да би блок о ло го ри ма био
це ло вит.

Пре вод де ла тек сто ва об ја вље них 
по про гла ше њу ла у ре а та у ,,Днев ни ку" 

и ру мун ском ча со пи су "Еу ро па" 3/2009. 

*

Пе тар То мић (1949, Ло кве, оп шти на Али бу нар), основ ну
шко лу учио је у род ном ме сту, а гим на зи ју у Вр шцу.

По сле по ли тич ких сту ди ја у Бе о гра ду, 1972. се за по слио као
но ви нар у Ру мун ској ре дак ци ји Ра дио Но вог Са да. Исте го ди не
је по стао је дан од осни ва ча пе то је зич не омла дин ске штам пе Вој -
во ди не и уред ник "Три би не мла дих" омла дин ског ли ста на ру -
му ском је зи ку. То мић је био пре све га но ви нар и том се про фе -
си јом ба вио упо ре до на два је зи ка - срп ском и ру мун ском. 

На оба је зи ка пи сао је и есе је о вој во ђан ским Ру му ни ма. Део
тих есе ја об ја вио је у књи зи "Де ку паж" у из да њу Ин сти ту та за
кул ту ру Ру му на Вој во ди не. То мић је и је дан од ау то ра срп ско-ру -
мун ског реч ни ка (два из да ња) и ра ди на при пре ма њу и ру мун -
ско-срп ског реч ни ка, ко ји са др жи око 50.000 од ред ни ца.

По чет ком 1980. го ди не пре ла зи у ју го сло вен ску но вин ску
аген ци ју Тан југ, а у вре ме па да Ча у ше ску о вог ре жи ма, де цем бра
1989. за те као се као до пи сник Тан ју га из Бу ку ре шта. По по врат -
ку у Но ви Сад, 1997. пре шао је у "Днев ник,, на ме сто уред ни ка
спољ не по ли ти ке. По след њих го ди на, до пен зи о ни са ња 2012.го -
ди не био је шеф Де ска и уред ник оба из да ња ли ста ли ста "Днев -
ник". Све ово вре ме пи сао је и за ру мун ска гла си ла и био је ду -
го го ди шњи са рад ник про гра ма Ра дио Франс Ин тер на ци о нал на
ру мун ском је зи ку са по дрч ја ЕX-YУ.

До бит ник је ви ше пре сти жних на гра да и при зна ња за свој но -
ви нар ски и пу бли ци стич ки рад.

Ми ро слав Ни ко лић

БЛУЗ

Ноћ је па ла ни кад ра ни је ни кад ни же
Ју тро раз ди ре чу па дан из ме не

Ка да бих мо гао да за бо ра вим
Ка да бих знао да пре ва рим
Де те у се би сен ку под Сун цем
Ка да бих знао...
Ка да бих зна ла...

... Да учи ниш ми услу гу и пре мо стиш
Оке ан пра зни не у мо ме оку
Треп тај сна у ста клу бол у ка ме ну

Да бу деш у ме ни веч ност и крај
По бе да про ла зно сти и по раз тре на
Крик што се не чу је не пре ста је
Да бу дем у те би за у век.

*

Ми ро слав Ни ко лић (1970, Но ви Сад), об ја вио је пет књи га
пе сама: "Пе смом про тив пе сме" (1995); "Пре ли ста ва ње вре ме -
на" (1998); "Ра не пе сме" 1988–1990 (2006); "Да нас ју че су тра"
(2012) и "Пло до ви па да" (2016).

Ха и ку по е зи ја му је об ја вље на у књи зи ју го сло вен ских рен га
пе са ма "Гле, не вре ме!" (Дру штво при ја тељ ства Ју го сла ви ја – Ја -
пан Уни вер зи тет ска сек ци ја Но ви Сад 1997. год.), за сту пљен у
ан то ло ги ји из еди ци је Тре шњев цвет, ју го сло вен ског ха и ку пе -
сни штва у пре во ду на ру ски је зик "Па ху ље ма слач ка" (Бе о град
2002). Об ја вљен у мно гим ча со пи си ма за књи жев ност, кул ту ру и
умет ност. На гра ђи ван је. Пот пред сед ник је Књи жев ног клу ба
"ДИС" из Бач ке Па лан ке. Има ста тус са мо стал ног умет ни ка.

Члан Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не од 1998. го ди не.
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Вир ђи ни ја По по вић / 
Vir gi nia Po po vić

КЊИ ЖЕВ НО СТВА РА ЛА ШТВО 

НА РУ МУН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ У ВОЈ ВО ДИ НИ

По че так бо га тог књи жев ног ства ра ла штва Ру му на у
Вој во ди ни тре ба тра жи ти у пр вим ме се ци ма 1945. го ди не,
ка да је с по чет ком на ста ве у сред њим шко ла ма у Вр шцу
"по че ла са ра дом и Књи жев на дру жи на уче ни ка у окви ру
та да шњег ин тер на та"1. Ре зул тат тог ра да је Al ma na hul
Societăţii li te ra re a ele vi lor români 1945–1946 [Алманах
Књи жев ног дру штва ру мун ских уче ни ка 1945–1946] ко ји
из ла зи 1947. го ди не. У овом ал ма на ху сво је пе сме об ја -
вљу је Фло ри ка Ште фан (Flo ri ca Ște fan). По че ци у окви ру
ове "ли те рар не дру жи не" и на стра на ма не дељ ни ка Li ber -
ta tea, као ре зул та ти из ме ње них дру штве но-по ли тич ких
усло ва ство ре них Ре во лу ци јом и да љим раз во јем ње них
те ко ви на по за вр шет ку дру гог свет ског ра та, би ли су ве о -
ма успе шни. Срећ на окол ност за мла де пе сни ке је би ла та
да су се у том пе ри о ду мо гли угле да ти на Вас ка По пу, ко -
ји је био је дан од осни ва ча ча со пи са Lu mi na. Те пр ве по -
рат не го ди не мо же мо сма тра ти пре суд ним за да љу ори јен -
та ци ју ру мун ских пи са ца у Вој во ди ни. 

Но вин ско-из да вач ка ку ћа Li ber ta tea, осно ва на 1945. го -
ди не, по че ла је са из да вач ком ак тив но шћу об ја вљу ју ћи
ис пр ва иде о ло шке књи ге са од ре ђе ном те ма ти ком. Про фе -
сор др. Ра ду Фло ра (Ra du Flo ra), у сво јој књи зи Ру мун ска
књи жев ност у Вој во ди ни, об ја вље ној у Ма ти ци срп ској
1976. го ди не, ка же да је "вој во ђан ска књи жев ност на ру -
мун ском је зи ку ро ђе на 1945. го ди не пр вим сти хо ви ма Јо -
на Ба ла на (Ion Bălan) у књи жев ном до дат ку Li ber ta tea
literară [Књижевна слобода] и у ча со пи су Lu mi na"2. Го ди -
не 1947. књи ге У зо ри (În zo ri) Ми ха ја Авра ме скуа (Mi hai
Avra me scu), Пе сма мом се лу (Cântecul sa tu lui meu) Јо на
Ба ла на и Пут кроз дан и ноћ (Drum prin no ap te şi prin zi)
Ра дуа Фло ре отво ри ли су пут бо га те из да вач ке про дук ци -
је, у ко јој до ми ни ра по е зи ја и при по вет ка / ро ман. По ја ва

ових три ју де ла по здра вље на су као истин ска от кро ве ња,
ка ко код нас, та ко и у Ру му ни ји. Од ка да је осно ван до да -
так Li ber ta tea literară, 31. де цем бра 1946. го ди не у Вр шцу,
чи ји је пр ви глав ни и од го вор ни уред ник био Вас ко По па,
кре ће раз вој ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни, пра те ћи
шта се де ша ва у ру мун ској књи жев но сти али и у књи жев -
но сти ма ју го сло вен ских на ро да. 

Гле да но из са да шњег вре ме на, књи жев но ства ра ла штво
на ру мун ском је зи ку у Вој во ди ни за у зе ло је зна чај но ме -
сто у кул тур ном жи во ту вој во ђан ских Ру му на, у скло пу
ши ро кох зах те ва ду хов ног жи во та ове ма њи не. 

За раз вој књи жев не ак тив но сти на ру мун ском је зи ку од
ве ли ког зна ча ја био је по сле рат ни раз вој школ ства, по ја ва
ве ћег бро ја ча со пи са на ру мун ском је зи ку, као и на уч на
ис тра жи ва ња о про бле ми ма ру мун ског је зи ка и књи жев -
но сти у окви ру Дру штва за ру мун ски је зик у Вој во ди ни,
осно ва ног 1962. го ди не. Ча со пис Lu mi na је од свог на -
стан ка, 1947. го ди не ори јен ти сан ка про мо ви са њу ори ги -
нал ног ства ра ла штва пи са ца на ру мун ском је зи ку. У ча со -
пи су су об ја вљи ва на де ла књи жев но сти на ро да бив ше Ју -
го сла ви је и вред на оства ре ња свет ске књи жев но сти, као и
књи жев но сти су сед не Ру му ни је. 

У пр вим де це ни ја ма ра да Из да вач ке ку ће Li ber ta tea нај -
ви ше је би ло књи га по е зи је, за тим су би ли об ја вље ни ро -
ма ни, при по вет ке и по зо ри шни ко ма ди, али у по ре ђе њу са
сто ти на ма на сло ва школ ских уџ бе ни ка на ру мун ском је зи -
ку си ту а ци ја је би ла по ра жа ва ју ћа за књи жев ни из раз:
"јед на књи га из кул ту ре и књи жев но сти на два на ест оста -
лих"3. Ин те ре сант на је чи ње ни ца да се у по сле рат ном пе -
ри о ду, ни по сле три де це ни је ни је по ја ви ло нијед но де ло
књи жев не кри ти ке, осим исто ри је књи жев но сти. Књи -
жев на кри ти ка је по вре ме но об ја вљи ва на у ча со пи си ма,
али то још ни је би ло ни си сте мат ски ни ор га ни зо ва но. Пр -
ву по де лу ру мун ског књи жев ног ства ра ла штва на ру мун -
ском је зи ку у Вој во ди ни ура дио је про фе сор Ра ду Фло ра у
сво јој књи зи Ру мун ска књи жев ност у Вој во ди ни: 1. Фа за
по ле та и афир ма ци је (1945–1955), ко ја је сна жно ан га жо -
ва на по ли тич ки и со ци о ло шки "и са при ме ном (и им пли -
ка ци ја ма) [...] кри те ри ју ма со ци ја ли стич ког ре а ли зма"4;
2. Пе ри од "стаг ни ра ња про дук тив но сти у оби му, у ма си,
али и пе ри од кон цен три са ња и из бо ра стар та ка но вом по -
ле ту [...]"5. Ово је пе ри од из ме ђу 1956. и 1965. го ди не. ка -
да ча со пис Lu mi na об ја вљу је у јед ном свом бро ју есеј та -
да мла дог пе сни ка Јо на Ми ло ша (Ion Mi loș), Шта да ра -
ди мо? [C e-i de făcut?],6 ко ји ће до ве сти до ве ли ких пре пи -
ра ња из ме ђу пи са ца тра ди ци о на ли ста и мо дер ни ста, од -
мах на кон су ко ба у срп ској књи жев но сти про у зро ко ва ног
по ја вом збир ки Ко ра Вас ка По пе и 87 пе са ма Ми о дра га
Па вло ви ћа. Есеј је био нео п хо дан сиг нал о на пу шта њу
ста рих обра за ца пи са ња и по че так про ме на у пе снич ком
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дис кур су у Вој во ди ним, на пу шта ње пр о лет кул ти стич ких
иде ја и окре та ње мо дер ни зму, што је до ве ло до ау то ег зи -
ла по је ди них пе сни ка у срп ску књи жев ност. Са мо је дан
ма њи број пе сни ка се вре ме ном вра ти ло свом је зи ку и об -
ја вљи ва ло и на ру мун ском је зи ку. Ипак, у овом пе ри о ду
пр ве збир ке пе са ма об ја вљу ју пе сни ци по врат ни ци са бу -
ку ре штан ског уни вер зи те та, ко ји до но се но ви лир ски дис -
курс у ру мун ском пе сни штву у Вој во ди ни. 

Тек у сле де ћем, тре ћем пе ри о ду би ће плод но тра га ње
за кри те ри ју ми ма, што и до во ди до по ја ве пр вих књи га
књи жев не кри ти ке. Ово је пе ри од од 1966. го ди не, "ета па
осло ба ђа ња од схе ма, ета па не прет по ста вље них по ле та,
на ро чи то у по е зи ји, али и у про зи"7. Јед на од пр вих исто -
ри ја ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, под на сло вом
Ру мун ска књи жев ност из Вој во ди не об ја вље на 2010. у
Из да вач кој ку ћи Li ber ta tea, ау тор ке Ка тин ке Ага ке (Ca tin -
ca Agac he) из Ру му ни је, го во ри о ру мун ској књи жев но сти
у Вој во ди ни по де ље ној по ге не ра ци ја ма (ге не ра ци ја пи са -
ца пе де се тих го ди на, ге не ра ци ја пи са ца ше зде се тих го ди -
на итд.) али не и по дру гим кри те ри ју ма, нај ви ше због то -
га што се раз ви ла ван ма тич не др жа ве, по ње ном ми шље -
њу без ве ћих слич но сти са ру мун ском књи жев но шћу у
Ру му ни ји, где је у том пе ри о ду био на сна зи Ча у ше ску ов
ре жим ко ји је спа љи вао књи ге ко је му ни су би ле по уку су
и ко је су би ле "прет ња др жа ви", а пи сце пр о те ри вао из др -
жа ве или за бра њи вао (та ко су би ли за бра ње ни нај ве ћи
умо ви два де се тог ве ка, као што су Ежен Јо не ско (Eu gen
Io ne scu), Емил Си о ран (Emil Ci o ran), Мир ча Ели ја де (Mir -
cea Eli a de) итд.). У том пе ри о ду ру мун ска књи жев ност је
окре ну та срп ској књи жев ној сце ни у ко јој су до ми ни ра ли
пи сци ко ји су сво јим да ром до при не ли осло ба ђа њу од по -
ли тич ког при ти ска, где то ком пе де се тих и ше зде се тих го -
ди на 20. ве ка ви ше ге не ра ци ја нео мо дер ни ста екс пе ри -
мен ти ше "у књи жев ном ства ра њу као и ли те рар ним фор -
ма ма и по ступ ци ма об ли ко ва ња" (Оскар Да ви чо, До бри ца
Ћо сић, Ми ха и ло Ла лић и мно ги дру ги). Њи ма се та да
при дру жу ју сво јим мо дер ни стич ким про до ри ма Па вле
Угри нов, Ми о драг Бу ла то вић, Вас ко По па, Бран ко Миљ -
ко вић, Сте ван Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, Бо ри слав Ра до -
вић и дру ги"8.

Од се дам де се тих го ди на на о ва мо ру мун ска књи жев -
ност у Вој во ди ни бе ле жи су штин ски бу ран пре о бра жај, а
зна чај на де ла не ких пи са ца ну де за ни мљив увид у но во
књи жев но раз до бље. Има ју ћи у ви ду да ру мун ска књи -
жев ност у Вој во ди ни не при па да шко ла ма и гру па ци ја ма,
она је у не пре ста ном отва ра њу и об на вља њу, а збир ке по -
е зи је из овог пе ри о да, Бу ђе ње клеп си дре Слав ка Ал ма жа -
на (Slav co Almăjan) (1973) и Јед ног да на у Ме си ћу (1976)
Ми ла на Узел ца и Јо на Ба ла на, све до ци су тра же ња вла -
сти тог иден ти та. Упр кос са др жај ном ша ре ни лу и од су ству
стро жих кри те ри ју ма, ове две збир ке ипак има ју књи жев -
но и сто риј ску на ме ну – оне озна ча ва ју пр ве ан то ло ги је пе -
сни штва Ру му на у Вој во ди ни. "Ње на по ја ва на ме ће и пи -
та ње пра вог кри тич ког са мо и спи ти ва ња од но са и сра зме -
ра, и то упра во да нас, ка да ова мла да ли те ра ту ра по ка зу је
зна ке зре ло сти. Или упра во да нас, ка да је ова по е зи ја јед -
на од ма ло број них ју го сло вен ских ко ја већ има сво ју, на -
пи са ну, исто ри ју књи жев но сти"9.

Ка да је 1975. го ди не на че ло ча со пи са Lu mi na био иза -
бран пе сник Слав ко Ал ма жан, ли дер ге не ра ци је пе сни ка
мо дер ни ста и по др жан од стра не мла дих пе сни ка Пе тру

Кр дуа (Pe tru Cârdu) и Јо а на Фло ре (Ioan Flo ra), ру мун ска
књи жев ност у Вој во ди ни се окре ће дру гим књи жев ним
про сто ри ма (об ја вљу ју се ре цен зи је ру мун ских кри ти ча ра
и пре ве де на де ла свет ске књи жев но сти), син хро ни за ци ји
са ру мун ском али и са свет ском књи жев но шћу, упи су ју ћи
но ву фа зу у свом раз во ју. Иа ко се у ча со пи су Lu mi na об ја -
вљу ју ра зни кри тич ки ста во ви о ру мун ској кла сич ној
књи жев но сти, или освр ти на књи жев ност на ро да бив ше
Ју го сла ви је и свет ске књи жев но сти, при ка зи де ла ру мун -
ске књи жев но сти из Вој во ди не ве о ма су рет ки, нај ви ше
због ма лог бро ја књи жев них кри ти ча ра. 

Кад је на че лу ча со пи са Лу ми на до шао но ви нар, пре во -
ди лац и пу бли ци ста Си ме он Ла за ре а ну (Si meon Lăzărea-
nu), ру мун ска књи жев ност се све ви ше окре ће ка ге не рал -
ном ру мун ском и европ ском фе но ме ну у прав цу син хро -
ни за ци је са њим. Са да се по ја вљу ју по зна та име на ру мун -
ске књи жев но сти у Вој во ди ни, пре во де се по зна та де ла
свет ске и срп ске књи жев но сти на ру мун ски је зик, а ве ли -
ка име на ру мун ске књи жев но сти об ја вљу ју сво ја де ла у
овом ча со пи су. Књи жев на кри ти ка је пр вен стве но би ла
при сут на за хва љу ју ћи пу бли ци сти ма и пи сци ма, као и
уни вер зи тет ским про фе со ри ма и ру мун ским стра ним лек -
то ри ма са бе о град ског или но во сад ског уни вер зи те та. 

Ви ше де се ти на тек сто ва срп ских кри ти ча ра о ру мун -
ској књи жев но сти из Вој во ди не или о ру мун ској по е зи ји у
пре во ду Пе тру Кр дуа, Ада ма Пу сло ји ћа, Фло ри ке Ште -
фан, Слав ка Ал ма жа на и др. об ја вље на су у срп ским или
у вој во ђан ским ру мун ским ча со пи си ма, под сти чу ћи ти ме
мла де пи сце у њи хо вом афир ми са њу као и об ја вљи ва њем
њи хо вих пр вих књи га у из да вач кој ку ћи Ли бер та теа. Ве -
ћи део пи са ца, као што су Јо ан Фло ра, Јо ан Ба ба (Ioan Ba -
ba), Па вел Га та јан цу (Pa vel Gătăianțu), Пе тру Кр ду пи шу
па ра лел но на срп ском и на ру мун ском, о че му пи ше Слав -
ко Ал ма жан у сво јом књи зи Me ta ga la xia minoritară [Ма-
њинска метагалаксија] (1996): "Ру мун ска књи жев ност из
Вој во ди не се раз ви ла у др жа ви у ко јој би лин гви зам и плу -
ри лин гви зам су би ли са свим нор мал ни фе но ме ни. Она се
ни је по ја ви ла у ди ја спо ри (...), наш ства ра лач ки је зик је
ру мун ски, а ег зи стен ци јал ни про стор Вој во ди на. Мо же мо
ре ћи да се она по ја вљу је под окри љем две ју кул ту ра, две -
ју тем пе ра мен тал них ка те го ри ја, јед на бал кан ска и дру га
европ ска, за пад на"10. 

Не по ве ре ње у "ма њин ско ства ра ла штво"11 би ло је за
Вас ка По пу и Фло ри ку Ште фан по кре тач за на пу шта ње
ма њин ског про сто ра ства ра ла штва и пре ла зак у дру ги, ве -
ћин ски – срп ски, иа ко су оба име на би ла ве о ма ва жна и
по зна та у ру мун ској кул ту ри и књи жев но сти у том пе ри о -
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ду у Вој во ди ни. Ин ва зи ја иде о ло шког је је дан од узро ка
од ла га ња при род ног то ка раз во ја ру мун ске књи жев но сти
у Вој во ди ни, што је и раз лог што се до ше сте или сед ме
де це ни је про шлог ве ка не мо же го во ри ти о ау тен тич ној
књи жев но сти на ру мун ском је зи ку на овом про сто ру.
Ипак, убр зо до ла зи до пре о кре та, до бу ђе ња и фор ми ра ња
по ет ске све сти, ка да се уве ли ко ра ди и об ја вљу је на ру -
мун ском, са тен ден ци јом по ку ша ва ња пре ва зи ла же ња ма -
њин ског ста ња и бу ђе ња ма њин ске ру мун ске књи жев но -
сти и кул ту ре. Об ја вљу ју се зна чај на де ла ру мун ске књи -
жев но сти у Вој во ди ни ства ра ју ћи се та ко, по сте пе ним
одва ја њем од цен тра (Бу ку ре шта) и по ме ра њем ка пе ри -
фе ри ји, је дан књи жев ни ми кро ко смос ко ји ни је био ни на -
лик пе ри фе риј ском: "пе сни штво Ру му на у Вој во ди ни,
ство ре но на ма тер њем је зи ку (...) по из ра зу и про дук тив -
ном до слу ху са свет ским стру ја њи ма и с не за о би ла зним и
вид ним ме стом чак и у нај стро жи јем пре гле ду по ет ских
оства ре ња на та да шњем ју го сло вен ском кул тур ном
тлу".12 Истог ми шље ња је и сам пе сник Пе тру Кр ду, ка да
је мо рао да од лу чи по ко јим ће кри те ри ји ма иза бра ти пе -
сни ке (јер до та да, због ма лог бро ја књи жев них кри ти ча -
ра, ни ко ни је го во рио о ма лим или ве ли ким пи сци ма или
о бо љим или ло ши јим пе сни ци ма, нај ве ћи успех за јед ног
Ру му на у Вој во ди ни је да бу де об ја вљен, што је сма трао
као до во љан знак да не што вре ди) за сво ју ан то ло ги ју пе -
са ма вој во ђан ских Ру му на. Он ка же да "би ти пе сник у
"ма лим" ли те ра ту ра ма пред ста вља за бу ну. Ко је пе сник, а
ко то ни је? На пи са ти и штам па ти књи гу зна чи би ти њен
ау тор. Но, зна чи ли то би ти тво рац пе снич ког опу са или
по е ти ке? Глав на бри га "ма лих" и "мла дих" књи жев но сти
тре ба да бу де ја сно ои ви че ње си сте ма вред но сти у по ку -
ша ју ин те гра ци је ју го сло вен ских пе снич ких оства ре ња.
То зна чи да пи са ње на је зи ку јед не ју го сло вен ске на род -
но сти исто то ли ко за хвал но као и пи са ње на срп ском, ма -
ке дон ском или сло ве нач ком. Не ма бо љих и ло ши јих по ло -
жа ја. Има са мо ви ше или ма ње ства ра лач ких та ле на та ко -
ји про ди ру у ри зни цу оп ште ју го сло вен ске књи жев но -
сти."13

Пе сни ки ња и пре во ди лац Иле а на Ур су (Ile a na Ur su) пи -
ше и на срп ском и на ру мун ском је зи ку и за њу "пе сма је
ис по вед но-иро ни чан ис каз са мо по сма тра ња и див ног чу -
да по сто ја ња"14. У пред го во ру сво је Ан то ло ги је ру мун ске
про зе у Вој во ди ни ка же да се огре ши ла о мно га де ла ко ја
ни су ушла у ову ан то ло ги ју јер на ме ра јој ни је би ла вред -
но сни суд, већ лич но ви ђе ње про зе на ру мун ском је зи ку у
прет ход них по ла ве ка ње ног по сто ја ња у Вој во ди ни: "те -
мат ски низ про зних оства ре ња углав ном се за др жао у
окви ру ру мун ске за јед ни це, на ло кал ном и ре ги о нал ном
пла ну (...) тка ју ћи про зно шти во као при чу с по ру ком,
упра во за ру мун ског чи та о ца из од ре ђе ног ре ги о на. Ау то -
ри су се за др жа ли у окви ри ма сво је за јед ни це не са мо те -
мат ски, већ и је зич ки; ма ло њих је ма ри ло за то ко ве про -
зе у ши рем (књи жев ном) окру же њу"15. Ова кво раз ли чи то
ви ђе ње ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни се мо же ко -
мен та ри са ти са мо као до каз да се про за раз ли чи то раз ви -
ла од по е зи је. Ако је ру мун ска по е зи ја из Вој во ди не да ла
зна чај на име на то ком пе ри о да о ко јем го во ри мо, он да је
про за у мно го ме за о ста ла за ли ри ком. Мо жда је и то раз -
лог што се ни је ви ше го во ри ло о то ме, а још ма ње пре во -
ди ло. Про зна де ла ко ја се на ла зе у ан то ло ги ја ма или ко ја
су об ја вље на у из да вач кој ку ћи Ли бер та теа, го во ре нам

о ево лу ци ји, о тра га њи ма ру мун ског пи сца то ком се дам
де це ни ја књи жев ног ства ра ла штва. Сва ки ру мун ски ау тор
је у сво јим де ли ма и но си лац јед ног по себ ног из ра за и у
то ме ле жи ори ги нал ност ње го вог де ла. Њи хо во про зно де -
ло до жи вља ва мо и као дра го цен до при нос у про жи ма њу и
бо љем по зна ва њу раз ли чи то сти на шег мул ти кул ту рал ног
ства ра лач ког про сто ра.

Не спор на је чи ње ни ца да да нас, за хва љу ју ћи из да вач -
кој де лат но сти Из да вач ке ку ће Ли бер та теа, мо же мо го -
во ри ти о ау тен тич ној ру мун ској књи жев но сти, ко ја се по -
ја ви ла на рас кр шћу ви ше кул ту ра. Под ути ца јем срп ске
књи жев но сти с јед не стра не и дру гих књи жев но сти на ци -
о нал них ма њи на из Вој во ди не с дру ге стра не, ру мун ска
књи жев ност из Вој во ди не по ста ла је је дин стве на и сна -
жна, по зна та у Ру му ни ји, нај ви ше због мо гућ но сти сло -
бод ног ис по ља ва ња ства ра лач ког та лен та, у де це ни ја ма
ка да је у Ру му ни ји би ло за бра ње но из но си ти дру га чи ја
ми шље ња од на мет ну тих, а ча со пи си и из да вач ка ку ћа Ли -
бер та теа су отво ри ли вра та свим кре а тив ним умо ви ма,
на овај на чин очу ва ју ћи и не гу ју ћи ру мун ски је зик и пра -
ве ду хов не вред но сти.

*

Вир ђи ни ја По по вић (Po po vić, Vir gi nia, Се ле уш, 1975), ван -
ред ни про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Сту -
ди ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (1994–2000);
ма ги стар ске сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду
(2008); док то рат је од бра ни ла 2012. го ди не са те зом из ру мун ске
мо дер не књи жев но сти. Го ди не. 2000–2001. ра ди ла је као при -
прав ник на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду, оде ље ње на ру -
мун ском је зи ку у Вр шцу а 2003. го ди не се за по сли ла на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту где ра ди и да нас. Ње но ин те ре со ва ње се ба -
зи ра на про у ча ва ње ру мун ске књи жев но сти из Вој во ди не, ма да
је дан ве ли ки део ра до ва су из ста ре ру мун ске књи жев но сти и на -
род не ру мун ске књи жев но сти. У по след ње вре ме се ба ви ис тра -
жи ва њем по че та ка ру мун ске књи жев но сти у Вој во ди ни и кул -
тур ном ве зом Ру му на са дру гим на ро ди ма из Вој во ди не. Оба -
вља ла је функ ци ју за ме ни ка ше фа Од се ка за ру му ни сти ку
(2013–2016. го ди не), члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и
при дру же ни члан Ру мун ске ака де ми је на у ка из Бу ку ре шта, Де -
парт ман за исто ри ју и фи ло зо фи ју на у ке, од 2014. го ди не. Суд -
ски је пре во ди лац за ру мун ски је зик али се ба ви и књи жев ним
пре во дом са срп ског на ру мун ски је зик и обр ну то. Пре ве ла је
збир ку по е зи је са срп ског на ру мун ски је зик: – Не дељ ко Тер зић,
Про зор са огле да лор/ Fe re a stra cu oglindă, "Сирм" Срем ска Ми -
тро ви ца & Ме ђу на род на ака де ми ја "Ми хај Еми не ску" Кра јо ва,
Ру му ни ја (2014) ко ја је на гра ђе на спе ци јал ном на гра дом на ме -
ђу на род ном фе сти ва ку по е зи је "Ми хај Еми не ску", 16–19. сеп -
тем бра 2014. го ди не у Кра јо ви и збир ку пе са ма са ру мун ког на
срп ски је зик – Ва си ле Ман, Ру ка ис пру же на ка не бу/ О mână
întinsă sprе cer, Фон да ци је Евро па, Но ви Сад & Va si le Gol diș
Uni ver sity Press, Арад, Ру му ни ја (2015). Ау тор је че ти ри књи ге
књи жев не кри ти ке и 3 мо но гра фи је. Уче ству је у уре ђи ва њу три
на уч на збор ни ка и два на уч на ча со пи са. 
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12 Аћин, Ј. (1983). По го вор, По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој -
во ђан ских Ру му на. Вр шац: КОВ, стр. 93. 

13 Кр ду, П. (1983). Пред го вор, По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма
вој во ђан ских Ру му на. Вр шац: КОВ, стр. 13.

14 Кр ду, П. (1983). По под не у гра ду. Ан то ло ги ја пе са ма вој во ђан ских
Ру му на. Вр шац: КОВ, стр. 16.

15 Ур су, Иле а на (2012). Ан то ло ги ја ру мун ске про зе у Вој во ди ни. Из -
бор и пре вод: Иле а на Ур су. Пан че во, Ли бер та теа, 5–6.



Звон ко Са рић

УПЕ ЦА НЕ СТРИ ЈЕ ЛЕ

не мој се ше та ти уса мље на у ти ши ни ор ке стра 
тра же ћи из гу бље ни акорд-фа во рит Joe Ra mo nea, 
на ото ку с бла гом тре пе ра вом од стро бо свје тла 
100 де ци бе ла по ста ви ло је на но ге по нос тан га, 
има ства ри за ко је ти ма ма и та та 
ни ка да не ће ре ћи да по сто је ис под Ти хог оце а на 
мо рат ћеш их по тра жи ти са ма на сло вом ори ги на ла; 
уз ро ми ња ње ки ше из те пи ха ра сту сло ва 
уро ни у про ток ку ри ра на мо то ци клу, јер 
му зи ка је на сли ка на у днев ни ку Гор до на Пи ма, 
знаш – по не кад је овај сви јет опа сан хе ро ин ски шут 
и ми са да с мрач ним за до вољ ством ула зи мо 
у твој дје ви чан ски сви јет, гдје све из гле да мо гу ће 
јер, сен ти мен тал ност и пор но гра фи ја су се стре бли зан ке 
и на рав но, Ma don na је већ на пи са ла твој пу бер тет: 
ти не во лиш дро ге, али дро ге во ле те бе 
и у сло бо ди по тро ша ча че ка те ли те ра ту ра ис пу ње но сти, 
а ја из мје рих твој жи вот при мље ним e-mail по ру ка ма 
ко је ми ша љеш но ћу, уви јек у 23 и 30, уви јек та да, 
али у 23 и 30 ди ги тал ни цр ве ни бро је ви 
олу пи не су вре ме на, 
све јед но – раз ми сли на кон од и гра не игри це 
Tomb Ra i der 
ко ли ка је са мо ве ли чи на ру ка ви це злоб ног оште ће ња 
све док не пук не не из го во ри во 
је дри ма на кра ју сви је та 
и ко ли ко при ја те ља при ја те ља има но ва пје сма?

тај ном лу ба ње ко ја го во ри иза бе ри сми јех 
и ма ло ле гал не ње жно сти с вје чи тим мла до же њом 
из ге не ра ци је ка тод них ци је ви и ди ги тал них ка ле мље ња
и играј док ти ци пе ле на угри је Ла Стра да,
а за тим га оста ви да бу де сре тан По сеј до нов вр тлар 
и с упе ца ном стри је лом уо чи Да на по бје де 
по ђи срет на и по љу би дје ча ка с пје шча них бре жу ља ка 
по ве ди га да про на ђе те бла го из Сре бр ног је зе ра.

*

Звон ко Са рић (Су бо ти ца, 1963), бач ки је хр ват ски књи жев -
ник, из да вач, уред ник и књи жар. 

Пи ше по е зи ју, крат ке при че, есеј, но ве ле, а об ја вио је три ро -
ма на. Ба ви се и ви зу ал ном по е зи јом и из ла га њем mail ар та на ви -
ше груп них ме ђу на род них из ло жа ба.

Пе вач је и тек сто пи сац rock-гру пе "Sher bet un der gro und".
До бит ник је Ди зда ро ве на гра де за пр ву нео бја вље ну збир ку

пе са ма 1988. го ди не.
Об ја вио је пет књи га пе са ма.
Пре во ђен је на ен гле ски и ма ђар ски.
Уре ђу је кул тур ну ру бри ку у су бо тич ком не дељ ни ку "Хр ват -

ска ри јеч".
Члан је над зор ног од бо ра ХНВ Ср би је.
Ва жни је ње го ве књи ге су: Опе ри зу бе и кре ни (по е зи ја), 1989;

Укро ти те љи (крат ка про за), 1995; Ан ђе ли на оштри ци сна (ро -
ман), 1997; Же ли те ли да бес плат но ле ти те (ви зу ал на по е зи ја,
за јед но с Или јом Ба ки ћем) – 1997; Ши њел до сва ну ћа (по е зи ја),
2001; Хва тач ду ше (ро ман), 2003; Нео н ски за вр тањ (збир ка пе -
са ма), 2004, у на кла ди Хр ват ске чи та о ни це Су бо ти ца; Про сјач -
ки бан кет (ро ман), 2007. и др.
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Ђор ђе Не шић

ГРЕ ШКЕ

Исто ри ја све та је па но ра ма гре ша ка
ко је су се из ли ле у ве ко ве про стра не;
про ма шен је њи хов пут, на лик хо ду пе ша ка:
пред о дре ђен, а ни кад кра љи ца да по ста не.

Гре шке тај ном за во де, ву ку на стран пу ти цу;
за лу дан је по ку шај опи ра ње жи ла во.
Ко се јед ном за ка чи на ова кву уди цу,
не вра ћа се у во ду у ко јој је пли вао.

По не ка се оте ла још од Ари сто те ла,
ви со ко се про пе ла и до нас до ле те ла.
Не по ма жу ис прав ке, не сми ру ју те ше ња.

На го ми лу го ле ми на ле гли су про бле ми;
гре шка кад не за не ми, на дру гу се ка ле ми
и ни кад се не диг не до ми ло сти ре ше ња.

*

Ђор ђе Не шић (1957. Би је ло Бр до код Оси је ка) ди пло ми рао
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (гру па ју го сло вен ске
књи жев но сти и срп ско хр ват ски је зик). 

Об ја вље на дје ла: Црв сум ње у ја бу ци раз до ра, пе сме, Рад,
Бео град, 1985; Су ро га ти, пе сме, Рад, Бе о град, 1990; Че ка ју ћи
Ство ри те ља, пе сме, Сло во, Вр бас, 1995; Ха ро нов ча мац, пе сме,
Рад, Бе о град, 1998; Про зор кроз ко ји Ду нав те че, иза бра не и но -
ве пје сме, СКД Про свје та, За греб, 2000; Лук и во да, за ви чај ни
рјеч ник, СКД Про свје та, За греб, 2004, 2. из ми је ње но и до пу ње -
но из да ње 2012. Год; Гра ни ца, пје сме, СКД Про свје та, За греб,
2006; Бо ље је би ти у ма њи ни, иза бра не и но ве пе сме, Срп ска
књи жев на за дру га, Бе о град и СКД Про свје та, За греб, 2015; По -
лог, иза бра не и но ве пе сме, За ду жбин ско дру штво "Пр ви срп ски
уста нак", Аран ђе ло вац, 2016; Сун це и лед, иза бра не и но ве пје -
сме, Град ска би бли о те ка "Вла ди слав Пет ко вић Дис", Ча чак,
2018; Пр ви ци клус, мо но гра фи ја, Кул тур ни и на уч ни цен тар
"Ми лу тин Ми лан ко вић" Даљ, 2019 и Окап ни це, есе ји и кри ти ке,
Ди јак, При бој, 2020.

Члан је Од бо ра СА НУ за ди на ми ку кли мат ског си сте ма Зе -
мље и дје ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. Управ ник је Кул тур ног и
на уч ног цен тра "Ми лу тин Ми лан ко вић" у Да љу. 

Жи ви у Би је лом Бр ду и у Сом бо ру.

Ла ди слав Ча њи / La di slav Čáni

ПРО ПАСТ ХРА МА

тај слав ни храм
у ко јем је ја то ду ша
ма ха ло кри ли ма ис под ку по ле
и уда ра ло у ви тра же пу не све та ца
у ко јем су од је ки ва ле не из ре че не мо ли тве
и све тлу ца ла ме та фи зич ка све тлост
сто ле ћи ма го ми ла них пла ме но ва све ћа
та ве ли чан стве на ка те дра ла
ко ја је се би де ма те ри ја ли зо ва ла зи до ве
из ло мље не лу ко ве ро зе те
три фо ри ју ме и кон тра фо ре
да би сво је спа со но сне бро до ве
пре пу не бре ме ни тог про сто ра
усме ри ла у ви си не ка не бу
та не ве ро ват на гра ђе ви на
кон струк ци ја на де
на да кон струк ци је
ма те ма ти ка по е зи је
му зи ка ти ши не
ка мен
све тло
тај храм
умо ран од вла сти те те жи не
сру шио се
ње гов злат ни пре сек се рас пао
за јед но са тај ним ал хе миј ским сим бо ли ма
и ши фра ма ро зен крој це ра
и ви ше се цео не мо же сме сти ти
у про стор ни јед не ми сли
ње го ва сли ка још сто ји у ва зду ху
али и њу ви де још са мо сле пе очи
али и она ће се вр ло бр зо рас пли ну ти

*
Ла ди слав Ча њи (1961, Сремскa Митровицa), ди пло ми рао је

Сло вач ки је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ског фа кул те та у Но -
вом Са ду. Ра дио је као учи тељ сло вач ког је зи ка у основ ној шко -
ли у Ер де ви ку и као но ви нар сло вач ке ре дак ци је ТВ Но ви Сад.
Об ја вио је збир ке пе са ма: Гло со ла ли ја (Glosolália, 1992), Про -
паст хра ма (Zánik chrámu, 1997), На кон љу ба ви (Po milovaní,
2004), Ка мен на дла ну (Kameň na dla ni, 2005), Со ба о ко јој ку ћа
ћу ти (Иzba o kto rej dom mlčí, 2015), Ве тро вит пса лам (Ve terný
žalm, 2017), Ни пе пео ти не ће за ме сти траг (2018), Де вет кру -
го ва но ћи (Deväť kru hov no ci, 2019). Жи ви у Бач ком Пе тров цу.
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Ни ку Чо ба ну / Ni cu Ci o ba nu

ЈА ЈЕ ТРА ЖИ ПТИ ЦУ

Шта тре ба да учи ним за те бе,
цр на пти цо – 
пи та ја је из раз не тог гне зда.

Ни овај свр ше так ми ле ни ју ма,
са то ли ким за блу да ма
ви ше ме не оча ра ва.

Мо же ли сан би ти исти ни ти ји
од са ња ре ња?

Све те же ми је да по ве ру јем у чу да.

Пла шим се да опет ни шта схва ти ли ни смо
а про ми ну ће још ко ји људ ски жи вот,
по пут оста лих
ко ји су би ли и ко ји ће тек до ћи.

Шта још тре ба да учи ним за те бе,
цр на пти цо – 
да би схва ти ла да је лет из ли шан,
пи та се ја је ло вац.

*

Ни ку Чо ба ну (Ni cu Ci o ba nu, 1960), пе сник, дра ма тург, пу -
бли ци ста, из да вач. Ди пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ау тор је ви ше књи га по е зи је и пу бли ци сти ке. Де би то вао је
1981. год. књи гом по е зи је Păsări neînşeu a te ("Нео се дла не пти -
це"). Био је уред ник 15 го ди на ра дио дра ме на ру мун ском је зи ку
Ра дио Но вог Са да, од пр вих еми то ва ња до 2000. год. У пе ри о ду
1993–2000. год. оба вља функ ци ју глав ног уред ни ка из да вач ке
де лат но сти "Ли бер та теа", по том од 2001–2020. ди рек то ра НИУ
Ли бер та теа (2003–2006. и од го вор ног уред ник не дељ ни ка "Ли -
бер та теа"). На гра ђи ван је ви ше пу та за но ви нар ски рад, ра ди о -
фон ска оства ре ња, филм и књи жев но ствра ла штво. Са ста вља и
пре во ди 2010. год. ан то ло ги ју ру мун ске крат ке про зе XX ве ка,
"На до мак Ви тле је ма". Са Сла во ми ром Гво зде но ви ћем са ста вља
дво је зич ну ан то ло ги ју ру мун ско-срп ске ли ри ке у Ср би ји/Ру му -
ни ји (ру мун ске и срп ске на ци о нал не ма њи не), об ја вље на 2020.
го ди не од стра не НИУ Ли бер та теа из Пан че ва.

Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Са ве за књи жев ни -
ка Ру му ни је.

Сла ђа на Ми лен ко вић

ПОР ТРЕТ ВЕ ТРА

Жи во пис су је те ис пи су је ве тар
Мр се ћи ду гу ко су пла ву

Ру ко пис ки ше оста вља траг на ли цу
и бри ше се мо за ик шмин ке
из би ја ко лаж се ћа ња
портрeт пра ви се да спа ва

фан та зам са пут ник бу ђе ња
сли ка не ка кав спо ме нар по ку ша ја

бу ди за бо ра вље ни ар хе тип
пре ла ма ју ћи ка пи ки ше по плат ну
и 
из ра стао је лик
та шти ном двој ни ка
зра чи ће охо ло кроз опус по кре та
све до ара бе ске ро до сло ва

игра се то са мо
са мо сну је
сну је мр се ћи
мр се ћи ко су
ко су су јет ну ко су пла ву
пор трет ве тра

*

Сла ђа на Ми лен ко вић (1974, Срем ска Ми тро ви ца), oбјавила
је са мо стал не збир ке по е зи је: "Ју тро за спа ле ср не" (1994), "Го -
ни чи сно ва" (1995), "Пот пис сна" (1997), "Дру гим ре чи ма"
(2014), "Ho unds of Dre ams" (2016), "Sep tem bar City" (2019). 

Пи шее есе је, књи жев ну кри ти ку, на уч не и струч не књи ге и
сту ди је. Ње на по е зи ја ви ше пу та је на гра ђи ва на на књи жев ним
ма ни фе ста ци ја ма, а пе сме су јој пре ве де не на ен гле ски, не мач -
ки, тур ски, пољ ски, ја пан ски, ру мун ски, бу гар ски, шпан ски, ма -
ке дон ски и дру ге је зи ке. 

Глав на је и од го вор на уред ни ца Ча со пи са за на у ку, кул ту ру и
умет ност "Сун ча ни сат". Члан је Дру штва књи жев ни ка ој Вој во -
ди не.
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Ири на Хар ди Ко ва че вић

НЕ ПАМ ТИМ КАД САМ ПЛА КА ЛА

Све је нај бо ље ка ко је мо гло би ти!
Не по тре са ме ни ка кво про ти вље ње,
Не вре ђа ме ни ка кво од би ја ње,
Не љу ти ме ни ка кво раз о ча ре ње.

Не пам там кад сам то по след њи пут пла ка ла:
Та ко то пло, та ко је ца ју ћи
Не из ре ци во бол но, уз ди шу ћи,
Као де те кад му из уста узму дој ку,
Мла до сти пр ву љу бав, осе ћај сре ће,
Због гу бит ка не че га што се ви ше 
Ни ка да по но ви ти не ће...

Ди пло ми ра ла сам жи вот
И са вла да ла све од бра не.

Али, кад сам се то ја зад њи пут
Од ср ца на сме ја ла,
Ка да се не че му искре но ра до ва ла,
Са чим сам се то ја по себ но по но си ла
И чи ме баш она ко, за до вољ на би ла..

Има ту не ке про тив те же 
Са мо што се па ли ца ко ја је др жи
До са мог кра ја скра ти ла и за те же... 

*

Хар ди-Ко ва че вић Ири на (1944, Ру ски Кр стур), но ви нар ка,
књи жев ни ца и књи жев ни кри ти чар. На Филозо фск oм фа кул те ту
у Но вом Са ду је ди пло ми ра ла 1974. го ди не.

Издала је следеће књи ге: Зр но на дла ну, пе сме; Хи ља ду ра до -
сти, пе сме за де цу; Без и ме на ствар ност, пе сме; Игре, пе сме за
де цу; Ћо ше му дро сти, пе сме за де цу; Јед но сло жност, пе сме;
Два на ест бај ки, про за за де цу и Не бо из над Кр сту ра, над ре а ли -
стич ку про зу, књи га огле да, есе ја и кри ти ка Мре жа, 2015.
Издала је више из бора по е зи је за де цу. 

Ра ди ла је као но ви нар у "Ру ске сло во", уре ђи ва ла је и књи -
жев ни до да так "Литерaтурне сло во", а од 1974. би ла је по моћ ник
и глав ни и од го вор ни уред ник омла дин ског ча со пи са MAK, би -
ла је глав ни и од го вор ног уред ни ка не дељ ни ка "Ру ске сло во" и
уред ник кул ту ре у листу "Дневник". 

За сту пље на је у мно гим ан то ло ги ја ма. На гра ђи ва на је.

Сто јан Бер бер

ДЕ ЧА НИ

Шу ме по се че не,
ра та ри од се ље ни,
мо на си раз ју ре ни,
а Ви со ки Де ча ни
сто је.

Не ма си вих кра гу ја,
иш че зле ве ве ри це,
ни чо бан, ни мо нах
не по је,
а Ви со ки Де ча ни
сто је.

Не ста ли ко сци,
тмур ни обла ци
над на ма,
ду ша се на ша сла ма,
а Ви со ки Де ча ни
сто је.

*

Сто јан Бер бер (1942, Винорачa, Ја го ди на), по ре клом из дал -
ма тинске породице. За вр шио је и докторирао ме ди цин ске сту -
дије. 

Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Удру же ња књи -
жев ни ка Ср би је. 

Пи ше при че, ро ма не, по е зи ју, дра му и пу бли ци сти ку. 
Ва жни ја де ла су му: Пе сме: Ко ји ме пра те, пе сме (1982), Не

сан, пе сме (1982), Пу ко ти на, пе сме (1983, Ру сал ке, пе сме (1985),
Иза бра не пе сме (1987), Прах, пе сме (1996), Пе сме, иза бра не,
(Про све та, 2002); Сви ра ла и Чар но је ви ћи, иза бра не пе сме, Град -
ска би бли о те ка "Кар ло Би је лиц ки", Сом бор, 2019.

Писао је драме, студије и чланке и при ре дио сле де ће збор ни -
ке и ан то ло ги је: Све тло сна из во ри шта, ан то ло ги ја сом бор ске
по е зи је (1975, 1991), Вр ло ва жно, ан то ло ги ја сом бор ске по е зи је
за де цу (1986), Срп ске ју нач ке пе сме, ан то ло ги ја (1996), Срп ске
ју нач ке пе сме Кра ји не, ан то ло ги ја (1992, 1997), Срп ска љу бав на
по е зи ја (2002), а за Ала ма нах Учи тељ ског фа кул те та са чи нио је
из бо ре Срп ска љу бав на по е зи ја (1999), Срп ска ро до љу би ва по е -
зи ја (2000) и Срп ска по е зи ја за де цу (2001).

Пре во ђен је на ма ђар ски и сло ве нач ки је зик.
Сто јан Бер бер је до бит ник зна чај них при зна ња.
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