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Aн дреа Ал ки ја то (An drea Al ci a to)
при ка зу је про ждр љи вост сли ком-ам -
бле мом ко ја отва ра и за тва ра оде љак
о "усти ма" ње го ве Ем бле ма те (ам -
блем 90, ду бо рез, 1608). На сли ци је
му шка рац – про ждр љив ци су ма хом
му шкар ци – ве ли ког тр бу ха и ду гог
вра та, ка кав од ли ку је и га ле ба и пе ли -
ка на ко је др жи у ру ка ма. Ду го вра тост
је ре фе рен ца на по пу лар ну ле ген ду о
Фи лок се ну с Леф ка де, ко ји је са њао о
вра ту на лик ждра ло вом да би слат ко
ме со ду же кли зи ло низ ње га. По ред
то га што су и са ме ду го вра те, пти це
сим бо ли зу ју ха ла пљи вост и буч ност.
Ка ко је по ме ну то, сли ка отва ра и за -
тва ра "Уста", пр ви пут на сло вље на
као "Про ждр љи вост", дру ги пут
"Про тив бр бљи вог про ждр љив ца".1
Је де ње и го во ре ње, прем да те мељ но
раз ли чи те ак тив но сти – јед на нас ве -
же за жи во ти њу, дру га нас раз два ја од
оста лих би ћа јер смо lo go n ec hon –
увек зах те ва ју те ло, уста, ждре ло. А
пре ко мер но је де ње, пи је ње мо жда
још и ви ше, осло ба ђа го вор ко ји по -
ста је вер бо зан, бу чан, че сто и бе сми -
слен, на лик грак та њу. На то под се ћа
и Лу дост, про го во рив ши кроз Ера зма:
"Јер ка ква би сми сла има ло оп те ре ћи -
ва ти же лу дац то ли ким је ли ма, та ко
ску по це ним и та ко би ра ним по сла -
сти ца ма, ако не би исто вре ме но и очи
и уши, и сва ду ша ужи ва ли у сме -
ху, ша ла ма и до сет ка ма?"2

Gu la на ла тин ском озна ча ва и
гр ло, ждре ло, оно у че му се зби -
ва гу та ње (glut ti re). Glut to nu (ен),
glo to ne ria (шп) (gu la [пор], go la
[ит]) упу ћу је на пре ко мер но и
екс тра ва гант но пре пу шта ње апе -
ти ти ма. Дру ги је зи ци ука зу ју на
ста ње, на учин ке сла сног је де ња:
на пу ност, по пу ње ност по сле
мно гог пу ње ња (Völlerei);
lăcomie (ру), ла ко мия (бу) на жуд -
ност, же љу, стра сност; Λαιμαργία
за зи ва по жуд ност, по хле пу
(αδηφαγία пре те ри ва ње, ала вост,
ха ла пљи вост). Је де ње као ждра -
ње упи са но је у сло вен ским име -
ни ма гре ха – об жор ство (ру),

оbżarstwо (по), žra vost (че) – али и у
гер ман ским: си но ним за Völlerei је
Gеfräßig ke it (Fråtsing [нр], Frоsseri
[дн]), реч у ко јој се слу чу ју и по хле па
и на ли ко ва ње сви њи, јер еssen озна -
ча ва на чин на ко ји је ду љу ди, док је
frеssеn гла гол ре зер ви сан за исту рад -
њу жи во ти ња. Нај зад, пре жде ра ва ње
на је зи ку ко ји по себ но це ни уго ђа је
чу ла, go ur man di se (фр), тек од 18. ве -
ка уно си из ве сну пре фи ње ност у чин
про жди ра ња, одва ја ју ћи ква ли тет је -
ла од ње го ве ко ли чи не. "Гур ман" мо -
жда ви ше не ма дуг врат, али са да ја -
мач но има по ве лик сто мак. 

Ка ко је ждра ње по ста ло грех?

Све то пи смо не пре зи ре хра ну.
Шта ви ше, Хри сто во те ло на уста ула -
зи, као хлеб, као ви но. Док смо у те -
лу, док се ово рас па дљи во не об у че у
не рас па дљи вост и ово смрт но у бе -
смрт ност (1 Кор 6, 13), хра на је и ну -
жност и уго да. Ав гу сти но вим ре чи -
ма, "сва ки да шње гу бит ке на ше га ти -
је ла на док на ђу је мо је лом и пи ћем,
све док ти не уни штиш је ла и же лу -
дац, кад уби јеш мо ју по тре бу див ном
си то шћу и ово рас па дљи во ти је ло об -
у чеш у вјеч ну не ра спа дљи вост. Сад
ми је та по тре ба слат ка и ја се бо рим
про тив те слат ко ће да ме не за ро би, и

сва ки дан ра ту јем по сте ћи, че шће
под вр га ва ју ћи сво је ти је ло ро бо ва -
њу".3 Обе ћа на си тост ко јом се окон -
ча ва рат и ро бо ва ње ста ће на пут и
ку шња ма Бел зе бу ба, де мо на про ждр -
љи во сти и го спо да ра му ва ко је го збу -
ју над из ме том.

Рет ка су ме ста по пут оног у По -
сла ни ци Фи ли бља ни ма где се под не -
при ја те љи ма кр ста Хри сто ва ис ти чу
они "ко ји ма је Бог тр бух и сла ва у
сра му њи хо ву, ко ји зе маљ ски ми сле,
јер је на ше жи вље ње на не бе си ма, от -
куд и спа си те ља оче ку је мо Го спо да
сво је га Ису са Хри ста, ко ји ће пре о -
бра зи ти на ше по ни же но ти је ло да бу -
де јед на ко ти је лу сла ве ње го ве" (Фил
3, 19–21, кур зив наш). Зе маљ ско ми -
шље ње ни је са мо ми шље ње без на -
дах ну ћа, већ је та ко ре ћи ми шље ње од
зе мље, са чи ње но, као и све те ле сно,
од пра ха у ко ји ће се те ло на кон цу
вра ти ти. Та кво ми шље ње не мо же до -
се ћи да ље од тр бу ха ко ји по ста је ово -
зе маљ ски бог "зе мља ни ну",4 зе мља -
ни ну ко ји про сто ми сли од да нас до
су тра, а те ло му оста је по ни же но за
жи во та и у смр ти. Зем но ми шље ње
не ви ди веч ност ("Не бо и зе мља про -
ћи ће, а ри је чи мо је не ће про ћи"), па
је ње му по треб но за по ве ди ти: "али се
чу вај те да ка ко ва ша ср ца не оте жа ју
жде ра њем и пи јан ством и бри га ма
ово га сви је та, и да вам овај дан не до -
ђе из не на да" (Лу ка 21, 33–34). Ста ри
за вет има при зем ни је са ве те, ко ји ма
се спа ја ју бри ге овог и оно га све та:
"Слу шај си не мој, и бу ди му дар и
упра ви пу тем ср це сво је. Не бу ди ме -
ђу пи јан ци ма ни ме ђу из је ли ца ма, јер
пи ја ни ца и из је ли ца оси ро ма ши ће и
спа вач хо да ће у ри та ма" (При че 23,
19–21); те "кад на ђеш мед, је ди колико

ти је до ста, да не би на је дав ши га
се из бљу вао га" (При че 25, 16).

Све то пи смо, на чел но, оста -
вља мо гућ ност за ту ма че ње гре -
хо ва, али их у стро гом сми слу, у
ви ду по пи са, у ње му не ма. Gu la,
ла тин ско име ко је узи ма у об зир
не раз бо ри то оп хо ђе ње – та кво да
сро за ва на про сјач ки штап и иза -
зи ва по вра ћа ње – и зе маљ ско ми -
шље ње из те ла ко је огра ни ча ва
увид у веч ност, по ста је име гре ха
ко је се у на шем је зи ку ва ри ра као
не у ме ре ност у је лу и пи ћу, про -
ждр љи вост, обла пор ност и чре -
во у го ди је. У мо на стич кој тра ди -
ци ји ко ја из Све тих спи са из во ди
и по пи су је гре хе, про ждр љи вост
се у пр ва два по пи са, Ева гри је -
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вом и Ка си ја но вом, на шла на са мом
вр ху ви шеч ла не ли сте.5 За у ста ви ти се
у је лу и пи ћу, осо би то ка да га има у
из о би љу, пр ва је по бе да у ду хов ној
бор би мо на ха. Гри го ри ју Ве ли ком
тре ба да за хва ли мо на про ме ни ре до -
сле да ко ји те ле сне гре хе сме шта на
дно ле стви це гре шно сти, чи ме се по -
пис смрт них гре хо ва при ла го ђа ва жи -
во ту ван пу сти ње и дру штву ко је је
ма ње мо ре но му ка ма пло ти од мо на -
ха аске та. Та ко ђе, ти гре си се од но се
са мо на те ло, оно нај про па дљи ви је,
нај ма ње вред но у по рет ку вред но сти. 

Ка ко год се по зи ци о ни ра ло, чре во -
у го ди је има из ве сне од ли ке ко је му
да ју пре вас ход ство у хи је рар хи ји гре -
хо ва. Пре суд но је да оно про из ла зи из
са мог те ле сног устрој ства чо ве ко вог,
од но сно, да упо тре би мо је зик схо ла -
сти ке, из "при ро де". Та ко, за раз ли ку
од јед на ко те ле сне по жу де или над те -
ле сне гор до сти, про ждр љи вост не
укљу чу је ствар но или за ми шље но
при су ство дру гог чо ве ка ко ји по кре ће
на грех. На су прот сре бро љу бљу ко -
јем је из вор ван на ше при ро де, про -
ждр љи вост је, пре ма Ка си ја ну, људ -
ској при ро ди ин хе рент на. Има ти се
не мо ра, али се је сти мо ра. Да би се
ре а ли зо ва ла као страст, про ждр љи -
вост зах те ва те ло (уста, ждре ло, же -
лу дац, цре ва), дру га чи је од гор до сти,
за ви сти или гне ва за ко је ана том ске и
пер фор ма тив не спо соб но сти те ла ни -
су нео п ход не. За раз ли ку од учма ло -
сти ду ха ко ју под сти чу са мо уну тра -
шња ста ња, њу по кре ће не што што
нам је спо ља шње;6 оно је сред ство
ко јим се те ло пу ни да би га би ло са -
да, у ово ме све ту, што је тек пред у -

слов за мо гућ ност веч но сти, би ло
кроз име, би ло кроз "див ну си тост"
бу ду ћег све та. Про ждр љи вост је ве за -
на за limb, у ло ков ској фор му ла ци ји
на шу пр ву и нео ту ђи ву сво ји ну (li fe -
and limb): је ди но што се мо ра има ти.
Је де ње је нео п ход но за self-sub si sten -
ce, за са мо о др жа ње, чвр сте и ја сно
оме ђе не кон ту ре те ла, али оно мо ра
би ти огра ни че но, та ко да ста је на пут
уго ди ко ја мо же од ве сти до слов ном
гу бит ку чвр сти не, фи гу ра тив но пред -
ста вље не у пре ли ва њу сло је ва са ла
или ше ће ру ко ји из је да из ну тра. 

Да ли је је де ње ну жда или на сла -
да? Од го вор не по чи ва ни у са мом чи -
ну је де ња, ни у уго ди ко ја пра ти за ме -
ну гла ди си то шћу. "Иста је рад ња у
упо тре би хра не ка да је де мо из по тре -
бе и ка да је де мо из за до вољ ства, али
је грех у на ме ри", ве ли До ро теј Га -
ски.7 Пре ма Ева гри ју, оп се да ју нас
ми сли ко је су пр ви по кре та чи ку шње
и ко је по ни чу из трп ног де ла ду ше
(tо pathētikon), за мра чу ју ћи ра зум.
Страст те ла је страст ду ше, за о ку -
пље ност стра стве ном ми шљу ко јој је
те ло пу ко сред ство. Грех на сту па ка -
да се при ста не на за бра ње ни ужи так
ко је ми сли про из во де.8 Је де ње, да кле,
по ста је гре шно ка да во ља до пу сти
ду ху да га по ро би те ло, ка да му ду ша
по ста не слу шки ња, уме сто да је
обрат но – тој је ду ши Бог тр бух. Њој
је оквир тр зав – ко ли ко се бр зо и мно -
го пу ни, то ли ко се муч но и мно го
пра зни; она по ста је за ви сна од пу но -
ће у ко јој плу та, тро ма и мли та ва; те -
жи на те ле сних де ло ва укла ња моћ ра -
су ђи ва ња, рас те ру је смер ност. Та кав
чо век што пу шта да сто мак и очи вла -
да ју, пу шта жи во тињ ско у се би и ла -
жно га сма тра људ ским.9 Ка да је тр -
бух Бог, ср це утр не а вид за ма гли. Де -
мо ни ко ји "про ди ру у те ло кроз сва ки
отвор, на ро чи то кроз уста кад се зе ва,
или кроз нос кад се ки ја",10 у овој
обла пор ној оба мр ло сти ула зе у те ло
ка ко им се прох те. Ду го вра ти про -
ждр љив ци – ко је Ера змо ва Лу дост
то ли ко це ни – пре ма Гри го ри ју Ве ли -
ком се, оту пље ног ду ха, пре пу шта ју
бу да ла стој ве се ло сти, не чи сто ћи, бр -
бља ри ја ма,11 па ту гре хо ви вр ве, дав -
но одво је ни од чо веч јег при род ног
устрој ства. Уме сто да сво је по тре бе
ви де као сла бо сти и да тре ти ра ју
"узи ма ње хра не као узи ма ње ле ко ва"
(Ав гу стин 1973, 234),12 свр ха ду го -
вра том ни је да одр жа ва жи вот, оно
што му је да то бла же ном на ме ром ви -
шњег, не го да ужи ва и (з)гре ши. 

Схо ла стич ка тра ди ци ја сва ко са -
гре ше ње узи ма као про тив при род но.
Мо рал но зло, грех и по рок учин ци су
из о стан ка ум ног де ла ња, де ла ња у
скла ду с бо гом да ном при ро дом, а ка -
ко је Бог тво рац и ума, за по ста вља ње
ум них на ло га јед на ко је за по ста вља -
њу Бож јих на ло га: un dee jus da mra ti -
o nis est qu o dvi ti um et pec ca tum sit con -
tra or di ne m ra ti o nis hu ma nae et qu od sit
con tra le ge ma e ter nam.13 Ако је је сти
пре ма при ро ди (да би се оп ста ло), по -
сту па ње у скла ду с при род ним за ко -
ни ма и Бож јим за по ве сти ма, он да је
је сти ми мо и пре ко зах те ва при ро де,
про тив но при ро ди и у су прот но сти
пре ма ра зу му и веч ном за ко ну.
Аквин ски ка же да се про ждр љи вост
не од но си на ма кар ко ју же љу за је -
лом и пи ћем, већ са мо на ону не у ме -
ре ну. Та же ља на пу шта ум ни ред и
грех је, јер је су прот на вр ли ни. У том
сми слу, пре ко мер но је де ње из не зна -
ња о то ме ко ли ко нам је хра не нео п -
ход но, ни је гре шно: са мо ка да се, зна -
ју ћи, пре вр ши ме ра да би се неп ци ма
пру жио ужи так, кр ши се Бож ји за -
кон,14 и тр бух по ста је бог. 

Про ждр љи во је де ње је, нај кра ће
ре че но, се бич на по бу на про тив Бо га.
Пре ма Јо ва ну Хри зо сто му, упра во је
она и ис те ра ла Ада ма из ра ја ко ји је
же лео да ужи ва, упр кос за бра ни, у ја -
бу ци, сим бо лу све га чул ног; она је
иза зва ла и по топ у Но и но до ба.15 Ме -
ђу тим, чак и у ма ње апо ка лип тич ним
при ли ка ма ко је не окон ча ва ју та квом
срџ бом твор ца, пре је да ње је се бич ни
уста нак про тив ње га. Про жди ра ње
ко је мо же по ста ти са мо про жди ра ње,
ау то фа ги ја, за до во ља ва до ду ше прох -
тев жи во та за оп стан ком али исто вре -
ме но по тен ци јал но гу ши уну тра шње
пре ди спо зи ци је са мог те ла да оп ста -
не. Ту би ти за се бе по ста је би ти про -
тив се бе, што је све то гр ђе над те лом
као но са чем во ље (та да се ја вља као
све то грд на обест)16, али и над вр хов -
ним за ко но дав цем (све то грд на по бу -
на). Ждра ње и пи је ње та ко по ста је
нај про сти ји чин от по ра Бо гу, не ка вр -
ста сла до ку сног – али/и сво је/са мо-
вољ ног, ван цр кве но ау то ке фал ног –
са мо у би ја ња. 

Ждра ње и дру ги гре хо ви

Пи ја нац је, ка ко ве ли Чо сер (Cha u -
cer), по пут то вље не сви ње ко ја је из -
гу би ла је зик и све об зи ре, а дух и
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при стој ност му жи ве за гроб ним жи -
во том.17

Bit wix a man that is out of his mynde,
And a man which that is dron ke le we,
But that wo od nes se fal len in a shre we
Per se ve reth len ger than do oth 

dron ke nesse.
O glo tonye, full of cur sed nes se! 
O ca u se first of our con fu sion! 
O ori gi nal of our dam na tion, 
Til Christ had bo ught us with his 

blood again! 
Lo, how de a re, shortly for to sayn, 
Abo ught was thil ke cur sed vi leynye! 
Cor rupt was all this world for glo tonye.18

То не чу ди, јер про ждр љи вост има
шест кће ри, че ти ри у до ме ну ду ше,
две у под руч ју те ла. Ис па ре ња хра не
и пи ћа гу ше мо зак, чи ме се оту пљу је
ра зум. Бу ду ћи да ум спа ва, апе ти ти су
сло бод ни да хр ле не до лич ној ра до -
сти. Та ра дост иде за јед но с не у ме ре -
ним ре чи ма, па ве се љак гу би је зик
или га не уме др жа ти за зу би ма. У по -
гле ду де ла ња ко је је у пре те ри ва њу
за бо ра ви ло на ум, ша љи ва раз дра га -
ност ла ко се ода је ска ред но сти, а она
пак ла ко за вр ши у пр љав шти ни – не -
до лич ном ис пу шта њу зву ко ва (пр -
деж, под риг), ви шко ва те ле сних те ку -
ћи на, из ме та или се ме на.19 Та кав жи -
вот за ти че про ждр љив це и у жи во ту
по сле смр ти: у тре ћем кру гу па кла,
ка ко га опи су је Дан те, ва здух је мра -
чан, во да пр ља ва, зе мља на то пље на
смра дом ја да, све је сме ша те ла и ки -
ше (Дан те 1998, 10–12, 100).20

За раз ли ку од на шег пост фрој дов -
ског све та ко ји по жу ди при да је уло гу
основ ног по кре та ча же ље уоп ште, у
пре мо дер но до ба је де ње се сма тра ло
тек пре двор јем сла до стра сти.21

Украт ко ре че но, да би се рас па ли ла
по жу да сто мак је мо рао би ти пун. За
раз ли ку од са вре ме ног про ждр љив ца
ко јег мо же мо за ми сли ти ка ко са свим
сам та ма ни три гур ман ске пље ска ви -
це, до пре мље не на кућ ну адре су пу -
тем сер ви са за до ста ву хра не, рет ке
при ли ке за пун сто мак у до ба ка да су
све том ха ра ли ку га, глад и ра то ви, би -
ле су го збе на ко ји ма се је ло, пи ло,
ве се ли ло и дру жбо ва ло. Што је го зба
би ла рас ка ла шни ја, ве се ље не у ме ре -
ни је, то су се и при ли ке за гу би так
смер но сти умно жа ва ле. Баш она ко
ка ко се хва ли са ла Лу дост, пе ва ју ћи
се би у част. 

Ни је, ме ђу тим, са мо дру ги раз и -
гра ни те ле сни грех тик уз чре во у го -

ди је. Ка ко Чо сер ка же, оно је пр ви
узрок на ше збр ке, сâмо из во ри ште
на ше га про клет ства. Тро мост удо ва,
гла ве, из ну ре ност ждра њем бли ска је
и ле њо сти, кло ну ло сти ду ха, оном
што на сту па на ред ног ју тра с ма мур -
лу ком, муч ни ном и гла во бо љом. Та ко
оба мр лост, гу би так во ље, до жи вљај
из у зе то сти из Бож је ми ло сти – пра ти
сра мо та због пре пу шта ња ла ким за -
до вољ стви ма ко ја тре ба да от кло не
"бри ге ово га сви је та". Но, не са мо да
је ду хом учмао јер га ти шти то што
ни је у ста њу да ми сли на свет ко ји ће
до ћи, већ је про ждр љи вац че сто и
гне ван – би ло у сво јој не тре зве ној го -
вор љи во сти, би ло дан по сле ка да у
бо ло ви ма пре зи ре те ло ко је га под се -
ћа на ра ни ју нео б у зда ност. 

По бра ја ју ћи гре хе и до во де ћи их у
ве зу с про ждр љи во шћу, у из ван ред но
ин спи ра тив ном тек сту Ви ли јем Ијан
Ми лер (Wil li am Ian Mil ler) по ка зу је
да нам је за пре о ста ле гре хе – за вист,
гор дост и шкр тост – нео п ход но раз у -
ме ти и дру штве ни кон текст у ко јем се
гре си об ли ку ју. Ако су гнев, ле њост и
по жу да та ко ре ћи ван вре ме ни, пре о -
ста ли гре хо ви су у свом ис по ља ва њу
пре тр пе ли зна чај не про ме не. Прем да
зна мо по не што о пан де миј ском жи во -
ту ко ји је не рет ко, осо би то у по чет ку,
укљу чи вао ра зна ис ку ше ња (да нас
ма хом уса мље нич ка, по пут ра зних
фор ми "бин џо ва ња", не у ме ре ног гле -
да ња се ри ја јед не за дру гом, не у ме ре -
ног је де ња не здра ве хра не ко ја се
ску пља ла у за ли ха ма), не мо же мо ни
за ми сли ти ка ква су ис ку ше ња пра ти -
ла јед ну го збу око 1000. го ди не. Та за -
ми шље на го зба би ла би пра ви бин ге
(те ре вен ка, бан че ње, лум пе рај ка).
Они ма ко ји су у то до ба (мо жда?)
има ли сре ће да по жи ве, жи вот у на че -
лу ни је био од већ на кло њен. Пре ма
ана ли ма оку пље ним под име ном An -
glo-Sa xon Chro nic le, 975. го ди не ве -
ли ка глад по га ђа Ен гле ску, исто би ва
и иду ће го ди не, 986. је ве ли ки по мор
сто ке, 1005. по но во глад, 1014. мо ре
је пре пла ви ло коп но по то пив ши број -
на на се ља, а убр зо су при сти гле и
раз не ку жне бо ле сти. Пре ма ан гло -
сак сон ском за ко ну, у до ба гла до ва ња
"отац мо же про да ти си на мла ђег од
се дам го ди на као ро ба ако га ну жда
на то на гна".22 Бе да По што ва ни (Ve -
ne ra ble Be de) го во ри о пак ту из глад -
не лих: "Че сто би се че тр де сет или пе -
де сет љу ди ис по шће них гла ђу за пу -
ти ло ка ли ти ци или ру бу мор ског жа -

ла, где би се ухва ти ли за ру ке и ско -
чи ли, ба ца ју ћи се у смрт" – јер је би -
ло го ди на ка да су бу ков орах, жир,
ди вље тра ве и ко при ва за мно ге би ле
је ди но пре хра на, чак и о ус кр су или у
вре ме же тве.23 То здру же но са мо у би -
ство чуд но ват је об лик бор бе про тив
гре шно сти, зна ли се да је и пу ко пре -
пу шта ње ми сли ма о пре је да њу би ло
и оста ло рав но гре шном ужит ку. 

У та квим окол но сти ма на пра ви ти
го збу на ко јој се то чи ме до ва ча, а на
ра жњу окре ће го ве че, па чак и ма ње
це ње но ов нуј ско ме со, по зив је да се
за бо ра ве сви скру пу ли, и да се жи ви
упра во за тај дан као да дру ги не ће ни
на сту пи ти. Онај ко има до вољ но да
мо же да при ре ди го збу, ко мо же да
од лу чи ко га ће на њу по зва ти, ко ти -
ме ис ка зу је свој углед, ста тус и ве ли -
чи ну, сва ка ко је бли зак гор до сти. Они
пак што дво ре и по слу ју око сто ла, за
ко је оста ју огло да не ко сти и ко ри це
хле ба, они што кри шом то че пи ће, у
сво јој се бе ди из ла жу гре ху за ви сти.
Шкр тост је, нај зад, по тен ци јал ни
грех не са мо оно га ко је сте као и има
да го сти дру ге, већ је то и сва ки об -
лик чу ва ња хра не – би ло ње ног тро -
ше ња док дру ги гла ду ју, би ло у по сту
ка да се по је ди нац са да уз др жа ва да
би имао за ка сни је, уме сто да да је си -
ро ти њи ко ја не ма ни са да, ни ти ће
има ти ка сни је.24 Без љу ба ви пре ма
бли жњем, аpatheia је са мо уз др жа ва -
ње за се бе, шкр та ре ње, а не ра зум на
уме ре ност и жи вот у скла ду с при ро -
дом, у скла ду с Бо гом.

Хи је рар хи ја 

про ждр љи ва ца

Иа ко су гре си људ ски, те са мим
тим при ме њи ви не се лек тив но – "не -
ма ту Је вре ји на ни Гр ка, не ма ро ба ни
го спо да ра, не ма му шко га ро да ни
жен ско га, јер сте сви јед но у Хри сту
Ису су" (Гал 3, 28) – про ждр љи вост
ипак дру га чи је де лу је код оног што у
тр ку ка ли ти ци сне ва о пу ној тр пе зи,
и оног што то с про зо ра сво га двор ца
по сма тра на бре клог тр бу ха. Па скал
(Pa scal) на јед ном ме сту го во ри о по -
хле пи пу ти, по хле пи очи ју и охо ло -
сти, па дру ге две при пи су је ис тра жи -
ва чи ма и на уч ни ци ма ко ји ма је свр ха
дух, и му дра ци ма ко ји ма је свр ха
прав да. По хле па пу ти свој стве на је
они ма ко ји ма је свр ха те ло, а ти су,
1670. го ди не ка да се об ја вљу ју Ми -
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сли, са свим не дво сми сле но бо га та ши
и кра ље ви.25 Го ди не 1764, ка да Вол -
тер (Vol ta i re) об ја вљу је свој Фи ло -
зоф ски реч ник, та раз ли ка по ста је из -
ри чи та. У од ред ни ци о по сту Вол тер
ка же:

За што у да ни ма уз др жа ва ња рим -
ска цр ква сма тра зло чи ном ако се једу
зе маљ ске жи во ти ње, а до брим де лом
ако чо век на ру чи сму ђа или ша ра на?
Бо га ти па пин по кло ник на чи јем ће
се сто лу на ћи ри бе за пет сто ти на
фра на ка би ће спа сен; а си ро мах ко ји
уми ре од гла ди, ако по је де за че ти ри
гро ша пих ти је, би ће про клет! [...]

Глу пи и сви ре пи по по ви! Ко ме ви
на ре ђу је те да по сти? Да ли бо га ти ма?
Они се до бро па зе да не др же тај ред.
Да ли си ро ма шни ма? Они по сте пре -
ко це ле го ди не. Не срећ ни зе мљо рад -
ник не је де го то во ни ка да ме са и не -
ма чи ме да ку пи ри бу.26

Учи ти уме ре но сти би ло је по себ но
про би тач но ка да се фе у дал ни си стем
тек ус по ста вљао, ка да је тре ба ло уки -
ну ти вар вар ске об ли ке по сту па ња у
сфе ри тро ше ња, де мон стра тив но ра -
сип ни штво (по себ но ма сов на пи јан -
ства), па ган ске об ред не об ли ке је де -
ња као ства ри за јед ни це.27 Ме ђу тим,
иа ко се грех при пи си вао не се лек тив -
но, дру штве не прак се ме ђу ста ле жи -
ма су се ме ђу со бом то ли ко раз ли ко -
ва ле да се се лек ци ја са ма од се бе на -
ме та ла. О то ме све до чи и фе у дал на
пи ра ми да: иа ко су, пре ма Гу ре ви чу
(Гу ре вич), по ме ну те тра ди ци је го то -
во у пот пу но сти са чу ва не ме ђу ви те -
зо ви ма, пре ма Ша тле ну (Cha te la i ne),
двор ском исто ри о гра фу Фи ли па До -
брог и Кар ла Сме лог, упра во плем -
ству од Бо га при па да уло га "да ди же
вр ли ну и бри не о прав ди, да де ли ма и
при ме ре ним жи во том у ле по ти дру -
ги ма бу де узор".28 То до и ста ни су
исте вр ли не ко је се зах те ва ју од тре -
ћег ста ле жа – скру ше ност и вред но -
ћа, по слу шност кра љу и спрем ност
да удо во љи сво јим го спо да ри ма.29

Бу ду ћи да су вр ли не по ста ле ста ле -
шки обо је не, та ко и гре си би ва ју дру -
га чи ји, ако не по вр сти, оно по по ре -
клу. То спе ци фич но об ли ко ва ње раз у -
ме ва ња о на чи ну на ко ји бог по ста је
тр бух – да ли за то што је пра зан или
за то што је пун, да ли за то што, пра -
зан, на го ни на гре шну ми сао, или за -
то што, пун, под сти че да се го ми ла
још (хра не, а не ми сли) – у осно ви је,

мо гло би се твр ди ти, те мељ ног дру -
штве ног раз вр ста ва ња на пук и плем -
ство. 

Si fa ult de fa im pe rir les in no cens
Dont les gran slo ups font cha cu n 

jo ur ven trée,
Qu i a mas sent a mil li ers et a cens
Les fa ul xtre sors, c’e stle grain, 

c’est la blée,
Le sang, les os qu i ont la ter re arée
De po vres gens, don tle u re spe rit crie
Ven gen ce à Di eu, vé à la se ig no u rie...30

У есе ју "О бу на ма и не ми ри ма",
Бе кон (Ba con) упо зо ра ва да су "бу не
же лу ца нај го ре".31 Ти ко је же лу дац
на го ни на по бу ну про тив го спо да ра и
кра ља, те на за бо рав вр ли не ко ја им је
као ста ле жу до де ље на, већ су прет -
ход но ра ди да се све те Бо гу ка да им је
на ме нио да од гла ди ска па ва ју и гле -
да ју ка ко ву ци на би ја ју сто мак. На то,
у са свим дру га чи јем кљу чу и без ре -
ли гиј ских ко но та ци ја, упо зо ра ва Ха -
на Арент (Han nah Arendt) опи су ју ћи
Фран цу ску ре во лу ци ју као па ра диг -
ма тич ну ре во лу ци ју из же лу ца. "Та
раз ја ре на си ла та ква је да јој се го то -
во ни не мо же од у пре ти, јер она и жи -
ви и хра ни се од ну жно сти са мог би -
о ло шког жи во та".32 Пре ма Арент, та
се бу на ни не мо же за вр ши ти дру га -
чи је до у не мо ћи, ње но је на че ло
гнев, а све стан циљ ни је сло бо да, већ
сре ћа и жи вот као пу ки оп ста нак.33

По бу на је бед на као и бед ни ци ко ји је
из во де. 

Фран цу ска ре во лу ци ја оста је, ме -
ђу тим, че шће упам ће на као гра ђан ска
или бур жо а ска, а они ко је је у по бу ну
по вео тр бух по сле ње ни су по ста ли
ма ње бед ни, иа ко су у ре во лу ци ји па -
ли они ко ји су им по ру чи ва ли да због
мањ ка хле ба је ду ко ла че. Тре ба ис та -
ћи да је у ме ђу вре ме ну и сâмо про ми -
шља ње о про ждр љи во сти пре тр пе ло
зна чај не про ме не: све је ма ње ва жно
по ме ну ти је у "ан тро по ло ги ја ма",34

као да се ти ме на ја вљу је до ба у ко јем
вр ли не и гре си по ста ју не са мо ста ле -
шки обо је ни, већ се у ду ху но вих кла -
са те мељ но ре ви ди ра и њи хо ва со ци -
јал на про би тач ност. За вист, гор дост и
шкр тост ће по ста ти, под прет по став -
ком да ка ко да су па жљи во кул ти ви са -
ни, не ка кви та ко ре ћи до бри гре си,
оно што је до брим упра вља њем упра -
во и ство ри ло mid dling sorts. Гнев и
по жу да се пре ба цу ју на ни же сло је ве,
а ле њост и про ждр љи вост на омра же -
ну не рад ну ари сто кра ти ју ко ја је за -

слу жна без за слу га. По де бе ли Џон
Бул, ду го ве ки сим бол пра вог Ен гле за,
на стао је у ма шти 18. ве ка. Про вин -
ци ја лан, при зе ман, твр до глав, не -
склон ин те лек ту а ли зму, љу би тељ па -
са, пи ва и из да шне тр пе зе – он се
увек опи су је при де вом Sto ut, а та ста -
ме ност леп ши је из раз за "здра ву го -
ја зност". Mid dling sorts, но ви бо га та -
ши 18. ве ка, при ка зи ва ли су сво је бо -
гат ство сто ма чи на ма. За мо рал и ис -
тан ча ни ји укус 19. ве ка, та кав при зор
имућ но сти – ко ја би тре ба ло да је
про ис те кла из тре зве но сти, са мо кон -
тро ле и са мо ства ра ња – ви ше не ће
би ти не дво сми сле но при хва тљив. 

Де ли ка тан укус

Мо на си и ка сни ји хри шћан ски ми -
сли о ци под про ждр љи во шћу ни су,
исти ни за во љу, ми сли ли је ди но на
пре тр па ва ње сто ма ка. То је био са мо
нај о че вид ни ји об лик са гре ше ња у по -
љу је де ња. Уз че сте по ми сли на хра -
ну, и ужи не су, иа ко да нас про пи са не
као здрав об лик ста ра ња о се би, та ко -
ђе би ле гре шне. Ако би се те три
став ке од но си ле на ко ли чи ну же ље не
хра не, по сто ја ле су и оне ко је су ти -
ца ле ње ног ква ли те та: њи ма су об у -
хва ће не спрем ност да се на хра ну из -
два ја ју ве ли ки из да ци, жуд ња за де -
ли ци ја ма и пре ко мер на усме ре ност
на при пре ма ње јелâ.35 У са вре ме ном
све ту ко ји је за о ку пљен био-про из во -
ди ма, по зна тим ку ва ри ма, свет ском
ку хи њом, сви смо, го ја зни или не,
увек већ про ждр љи ви. 

Ме ђу тим, у до ба ин ду стриј ске ре -
во лу ци је ужи ва ње у рас ко ши – а ску -
по це но је ло ко је дра жи ра зна чу ла је -
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дан је од ње них пр вих по ка за те ља –
до би ја нов сми сао. У есе ју на сло вље -
ном "Of Re fi ne ment in the Arts " ко ји
да ле ко пре за вре ђу је на слов "О при -
ват ној и јав ној до бро би ти рас ко ши
(lu xury)", Хјум (Hu me) твр ди да му
ни ка ко не ула зи у гла ву "ка ко је мо гу -
ће за ми сли ти да је за до во ље ње би ло
ко јег чу ла или ода ва ње ужит ку [de li -
cacy] у ме су, пи ћу или оде ћи по се би
по рок".36 Хјум ни је про ти ван уме ре -
но сти. Шта ви ше, кроз чи тав есеј се
ва ри ра ју европ ски на ро ди – ме ђу ко -
ји ма ен гле ски и фран цу ски џен тлмен
(угла ђен, благ и уме рен, али не пле -
мић ког по ре кла) су ве ре но др же нај -
ви шу по зи ци ју – и ра зни вар вар ски
на ро ди ко ји пак о уме ре но сти не зна -
ју ни шта. На про сто, лук суз до би ја но -
во дру штве но ме сто: "у до ба ка да ра -
ди ност [in du stry] и умет но сти цве та ју,
љу ди су без пре стан ка за у зе ти и ужи -
ва ју, као у на гра ди, у са мом по слу, као
и у за до вољ стви ма ко ја су плод њи хо -
вог ра да. Дух до би ја но ву сна гу, уве -
ћа ва сво је мо ћи и спо соб но сти, и при -
ље жно шћу у по ште ној ра ди но сти за -
до во ља ва при род не апе ти те, те спре -
ча ва раст оних не при род них ко ји се
обич но ја вља ју ка да их пот хра њу ју
удоб ност и до ко ли ца".37 У до ба ка да
сва зна ња цве та ју, љу ди зби ља мо гу
ужи ва ти у при ви ле ги ји соп стве не ра -
ци о нал но сти чи ји је пра ви од раз па -
жљи во кул ти ви са ње ужи та ка ду ха и
те ла. У та квим окол но сти ма љу ди по -
ста ју дру штве ни ји, бли жи и спрем ни -
ји да јед ни с дру ги ма де ле сво ја зна -
ња и укус, те им и тем пе ра мент по -
ста је угла ђе ни ји, људ ски ји. Не са мо
да су по је дин ци срећ ни и про спе ри -
тет ни јер уве ћа ва ју и тро ше сва ко вр -
сну ро бу, већ то са мо по се би уна пре -
ђу је и дру штво: "За ко ни, ред, над зор
[po li ce], ди сци пли на, не мо гу се до -

вољ но уса вр ши ти пре но што је људ -
ски ум опле ме њен ве жбом и при ме -
њен на вул гар ни је ве шти не, по пут тр -
го ви не и ма ну фак ту ре. Мо же мо ли
оче ки ва ти да ће вла ду до бро об ли ко -
ва ти на род ко ји не зна ка ко да на пра -
ви ко ло врат [spin ning-whe el] или да у
соп стве ну ко рист упо тре би раз бој?"38

Има ти вла ду ко ја под сти че бла гост и
уме ре ност, што су по сле ди це пре фи -
ње но сти у ужи ва њу у свом ра ду и ње -
го вим учин ци ма, по вољ но ути че и на
број и тип по бу на у дру штву, та ко да
оне по ста ју ма ње су ро ве и ма ње че -
сте. Јед на ко та ко, та мо где рас кош
пот хра њу је раз вој, пре ста је да ва жи
про ста по де ла на пук и плем ство, и
ау то ри тет све ви ше при па да "сред -
њем сло ју љу ди [mid dlin g ran k of
men], ко ји је нај бо љи и нај чвр шћи те -
мељ јав не сло бо де".39

У слич но до ба ка да Хјум пи ше овај
есеј по ја вљу је се, ре тро спек тив но
гле да но, и је дан са свим нов фе но мен
ко ји се мо же опи са ти као "те ло-вр сту,
те ло про же то ме ха ни ком жи вота, те ло
ко је слу жи као под ло га био ло шким
то ко ви ма" (Фу ко 1982, 123).40 Дру гим
ре чи ма, баш у вре ме ка да лук суз по -
ста је дру штве на вр ли на, по ја вљу је се
и ста нов ни штво, а за те ло-вр сту
стра сти те ла по ста ју те мељ не стра сти
на ко је се усме ра ва ју но ви об ли ци
дру штве но-еко ном ског упра вља ња.
"От кри ће" ста нов ни штва, а и пе си ми -
зам у од но су на хју мов ску ве се лу ве -
ру у на пре дак, ду гу је мо Мал ту су
(Malt hus) ко ји свој чу ве ни трак тат О
на че лу по пу ла ци је за по чи ње по сту ла -
ти ма о две при род не за ко ни то сти: да
је хра на ну жна за оп ста нак и да је
страст ме ђу по ло ви ма ну жна упра во у
фор ми ка ква је сте.41 Та два по сту ла та
од го ва ра ју по ми ре но сти с чи ње ни цом
да се мо ра је сти да би по је ди нач но те -

ло оп ста ло и да се мо ра раз мно жа ва ти
да би оп ста ла вр ста. Мал тус пи ше у
вре ме ка да се де мо граф ска сли ка ње -
го ве зе мље не по врат но из ме ни ла – ва -
ро ши це по чи њу да по ста ју гра до ви,
гра не ин ду стри ја по ста ју ра зно вр сни -
је, бо гат ство зе мље уве ћа но. По ја ва
ма ши на ко је су од ли ко ва ле уз на пре -
до ва лост на родâ, по пут ко ло вра та о
ко јем с пу но хва ле пи ше Хјум, исто -
вре ме но је до ве ла до ра зно вр сних
про ме на по сто је ћих фор ми за јед нич -
ког жи во та: на при мер, ме ха нич ка же -
те ли ца је уки ну ла ду го веч ну прак су
ко ја је имућ ни ји ма да ва ла бар при вид
љу ба ви пре ма бли жњем, по што је ње -
ним раз во јем на по љи ма оста ја ло све
ма ње жи та, ко је је по сле же тве ве ко -
ви ма ску пља ла си ро ти ња, пре жи вља -
ва ју ћи це ле зи ме на та ко сте че ном
хле бу.42

Прем да Мал ту со ва бри га да мно -
же ње во ди гла до ва њу ни по че му ни -
је уи сти ну но ва, но во је ми шље ње о
то ме ко ко ли ко (тре ба да) је де и ко се
ко ли ко (и ко ли ко не кон тро ли са но)
мно жи. Но ва је, да кле, свест о дру -
штве ним ве за ма, о то ме да би и они
ко ји би услед сво је ра ди но сти тре ба -
ло да има ју, мо гли оста ти без хра не
због оних ко ји ни су рад ни, или то ни -
су у до вољ ној ме ри, а скло ни су да
из у зет но до при но се ге о ме триј ској
про гре си ји уве ћа ња ста нов ни штва. У
ду ху но ве на у ке и бен та мов ског за ко -
но дав ства ко је ће од ли ко ва ти до бар
део вик то ри јан ског до ба, по ро ци се,
за о гр ну ти еко ном ским и де мо граф -
ским је зи ком, кла сно рас по ре ђу ју:
по хо та по ста је го то во екс клу зив ни
по рок нај ни жих ре до ва, док про ждр -
љи вост – али схва ће на на хју мов ски
на чин, као ужи так у пре фи ње ним
неп ци ма – тре ба да оста не ре зер ви са -
на са мо за оне ко ји оди ста мо гу да је
при у ште. Тај но ви об лик "про ждр љи -
во сти у ква ли те ту, хи пер про бир љи -
во сти, ни је, по пут ста ре про ждр љи -
во сти ко ја се огле да ла у кван ти те ту,
грех због од ри ца ња од сво је људ ско -
сти за рад свињ ске бе сти јал но сти; она
по ста је грех јед не спе ци фич не фор ме
људ ске плит ко сти, ко ја се при па ја
гор до сти и та шти ни".43

Има ти обед на сто лу, сва ког да на,
зго то вљен у соп стве ној ку хи њи ко ју
оп слу жу ју ку ва ри ца и дру га по слу га,
а тај про цес де фи ни ше и над гле да до -
ма ћи ца (ан ђео до ма), има ти хра ну ко -
ја је ра зно вр сна, хран љи ва и уку сна,
опле ме ње на за чи ни ма из да ле ких, а
опет бли ских ко ло ни ја, по ста је знак
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при пад но сти од ре ђе ној кла си. Тро -
ши ти свој обед, сво ју ма лу, али сва ко -
днев ну го збу, у ово до ба та ко ђе по -
ста је у бит ном сми слу при ват на
ствар. Но ви ен гле ски За кон о си ро ма -
шни ма с по чет ка 19. ве ка, по се би пр -
ви ис так ну ти при мер кла сног за ко но -
дав ства, за ме нио је ста ри ели за бе тан -
ски за кон ко ји је на ло кал ну за јед ни -
цу пре ба ци вао део од го вор но сти за
оне чи ји је тр бух пра зан, ста ра ју ћи се
та ко о ис прав ној рас по де ли гре ха
про ждр љи во сти.44 "Го спо да ри цу сак -
сон ског до ма ћин ства ко ја је из ру ке
да ва ла хлеб си ро ма шни ма, због че га
је на зи ва на lef day или хле бо дав ка" –
ода кле и по ти че реч lady (Маyхеw
2005: 309)45 – за ме ни ле су та на не го -
спо да ри це при ват но сти, одво је не од
све та си ро ма шних. Они су, а ме ђу
њи ма не за по сле ни, ста ри, де ца и бо -
ле сни, би ли из два ја ни као кла са ко ја
ни је у ста њу да бу де ра ди на, али је у
оба ве зи да за се бе, без са о се ћа ња за -
јед ни це, при вре ди ру чак. Ар хи тек -
тон ски тра го ви ове но ве дру штве не
рас по де ле, ку ће за рад (wоrk ho u ses),
по ста ју та ко су ро ва стра на про цва та
ра ди но сти. Оли вер Твист је у свом
си ро ти шту мо рао да мо ли за ма ло ви -
ше, од ра сли шти ће ни ци ку ћа за рад
су за то исто мо ра ли да ра де те шке и
че сто бе сми сле не по сло ве. 

Шкр тост јед не кла се је та ко мо гла
по ста ти осно ва не са мо за њен ужи -
так у лук су зу, већ и за ње но уме ре ња -
штво и бри гу о оп штем здра вљу соп -
стве ног те ла ко је је укљу чи ва ло зна -
чај не из дат ке за хра ну, па жљи ву
усме ре ност на ње ну при пре му и по -
се бан ужи так у кон зу ми ра њу спе ци -
јал них са сто ја ка. Ве ро ват но нај про -
да ва ни ји вик то ри јан ски при руч ник,
Mrs Be e ton’s Bo o kof Ho u se hold Ma na -
ge ment, ова ко про пи су је "обич не" по -
ро дич не руч ко ве те кла се: (то ком ме -
се ца ав гу ста) на ме ни ју би, по ред
оста лог, ва ља ла да се на ђе (не де љом)
чор ба од ти кве, пе че на јаг ње ти на, сос
од на не, бо ра ни ја и кром пир, тарт од
ма ли на и бо ров ни ца, пу динг; (пет -
ком) по хо ва на ри ба лист на то пље ном
пу те ру, хлад на го ве ди на и са ла та, ја -
гње ћи ко тле ти и пи ре од кром пи ра,
кар фи ол и бе ли сос уме сто пу дин га.46

С дру ге стра не, спе ци фич но сти под -
не бља не знат но су ути ца ле на то да
ли је кром пир или хлеб основ на на -
мир ни ца јед ног дру гог по ро дич ног
руч ка. Ме со је у тој кла си по ста ло са -
став ни део обро ка тек с по чет ка 20.
ве ка, тек с кон зер ви ра њем ме сних

пре ра ђе ви на, а уз по бољ ша не про це -
се тран спор та и за мр за ва ња хра не,
от кри ће мар га ри на као за ме не за пу -
тер и кон ден зо ва ног мле ка, хлеб је
до био и из ве сне хран љи ви је до пу не.
До та да је прак тич но је ди ни де ли ка -
тес ур ба не рад нич ке кла се био хлеб
умо чен у ку пље ну маст од пе че ња.47

Ин ду стри ја ли за ци ја је до не ла ус -
ло ја ва ње чре во у го ди ја. Док је же лео
да на ли ку је на ари сто кра ти ју, mid -
dling  sorts се ни је сти део до бра но за -
о бље них сто ма ка. Ме ђу тим, но ва
свест о здра вљу, ду го веч но сти, са мо -
кон тро ли, тре зве но сти и тре зве ња -
штву, по ме ри ла је кван ти та тив ну
про ждр љи вост ме ђу пле ме ни те ко ји,
осим ти ту ле, ни су има ли ни ка квих
дру гих вр ли на. Ква ли та тив на про -
ждр љи вост сред ње кла се ни је се сма -
тра ла гре шном, већ је по ста ла ствар
ма ни ра, ис тан ча но сти, по ка за тељ до -
брог жи во та. Нај зад, "ма ли љу ди" ко -
ји су жи ве ли крат ко – и та ко ре ћи
крат ко вра ти, с об зи ром на свој menу –
оста ја ли су про ждр љи вих ми сли и
ко нач но без илу зи је да се то ши ре за -
јед ни це ика ко ти че. Не чу ди сто га
што је "џин био нај кра ћи пут из Ман -
че сте ра", ка ко је ушло и у по сло ви цу.

Осве та га стро ин те сти нал ног 
трак та

Мо жда је осу да про ждр љи во сти
не ка да и би ла из раз пуч ке омра зе на
оне ко ји су мо гли да се уз го је, је дан
ан ти бо га та шки ин стинкт. Мо жда су
де бе ла ни и де бел гу зе не ка да и би ли
сли ка ко ја иза зи ва од врат ност ко ли ко
и за вист. Не са мо да то ви ше ни је та -
ко, не го су не ка да уз ту сли ку ишле и
из ре ке да здра вље на уста ула зи; по -
сто ја ли су стра хо ви – до бро па ган -
ски, па шта? – да мр ша вост и мр ља -
вље ње на је лу сиг на ли зи ра ју бо лест
или ба рем не ја кост (ка кав на је лу та -
кав на де лу). И не са мо то. Не зна мо
баш да ли то ком чи та ве исто ри је, али
по сто ја ла је и ал тер на тив на фолк
сли ка де бе љу шка стог до бри це, ка -
сни је на зва ног "пик нич ки тип",48 ко ја
је ма кар јед на ко по твр ђе на ре ал ним
су сре ти ма ко ли ко и зло ћуд но бо гат -
ство де бе лих. 

Не во ља је кад се иде ал – вре дан
ди вље ња, аскет ски ре ци мо – пре тво -
ри у дру штве ну ди рек ти ву, про пис
или, још го ре, у (по)мод ни дик тат.
Он да и би ти де бео по ста је чин от по -
ра а про ждр љи вост ње го ва прак са.

Sautloуd – I’m fa tand I’m proud. По то -
њи по клич је, на рав но, пре пев по зна -
ти јег сло га на из ни клог у бор би за цр -
нач ка пра ва, сло га на ко ји је про сла -
вио Џејмс Бра ун (Јаmes Brown). Ни -
смо га са ми из ми сли ли, чу ли смо га
осам де се тих, ка да ви ше ни је би ло
сра мо та, ка да се по ку ша ло да не бу де
ви ше сра мо та, би ти де бео. Па ра лел но
је, се ћа мо се, ишла и про тив стру ја,
фе ти ши за ци је ма ску ли ни зо ва ног те -
ла, те ре та на и бодyбу ил дин га, Швар -
це не ге ра (Schwar ze ne ger) на спрам
Фет бој сли ма (Fat boy Slim). Осло бо -
ди лач ко на сле ђе на спрам ди сци пли -
ну ју ћег. Као и увек. И као увек, еман -
ци па ци ја је би ла на стра ни оног де ка -
дент ног, оног не здра вог, оног не нор -
мал ног, ко је је би ло ка дро или др ско
да до ве де у пи та ње дру штве ну нор му
и ис про во ци ра или де мон ти ра про мо -
те ре нор ма ли за ци је, да де на ту ра ли зу -
је, ако хо ће те, и здра вље.

Џим Мо ри сон (Jim Mor ri son) је
имао хра бро сти да са пу бли ком по де -
ли из глед свог пол ног ор га на, али не и
да отво ре но од сту пи од нор ме не де бе -
ло сти: ле ген да ка же да је, по што се
зна чај но и без бри жно уго јио, за ал бум
Mor ri son Ho tel мо ра ла да се по зај ми
ње го ва фо то гра фи ја сни мље на две го -
ди не ра ни је, кад је из гле дом још од го -
ва рао стан дар ду рок зве зде. Свих смо
се гре хо ва осло бо ди ли, све идо ле по -
ски да ли, ски ну ли све ма ске, де тро ни -
зо ва ли и кру не и ол та ре, је ди но смо
још оста ли пра во вер не ди је тал не
аске те. Ма кар јав но. Јер реч је о гре ху,
тач ни је, о жи во ту у кул ту ри ко ја је
њи ме (или њи ма) обе ле же на. Аске ти -
зам, ме ђу тим, у сво јим тра ди ци о нал -
ним и nеw аgе об ли ци ма, не мо ра је -
ди но да упу ћу је при мед бу про ждр љи -
во сти. Хе до ни зам је ту да увек од ме -
ри и уме ри, од Епи ку ра, па и medеn
аgаn на че ла, до пи ја на ца ко ји, ако
сле де упут ства "ис ку сних", не ло чу до
из не мо гло сти, до уни ште ња оно га
што омо гу ћу је за до вољ ство, до са го -
ре ва ња сто ма ка, не го са мо по ма ло до -
пи ја ју не би ли одр жа ли трај но ста ње
при пи то сти. "Гур ман ски ум"49 су -
прот ста вља се про ждр љи вом јед на ко
ко ли ко ис по снич ки.

И од бра на од ње га је јед на ка, са мо
је нео п ход ни ја ње на ра ди ка ли за ци ја.
Оно што удру жу је аскет ски и гур ман -
ски иде ал у су прот ста вља њу про ждр -
љи во сти је сте упра во на лог ме ре.
Они би да про пи шу или ма кар да ин -
стру и шу оно по жељ но, с об зи ром на
уну тра шње за до вољ ство или уз ви ше -
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но сти до стој ну бо го ли кост, све јед но.
Они би да јед но мо жда ин тер но ис ку -
ство не при јат но сти или ду хов но ис -
ку ство не до лич но сти пре о бра зе у
уни вер зал ни дик тум по на ша ња, и
етич ки и естет ски. Убог у сво јој си -
стем ској ко хе рен ци ји.

Шта је не ми нов но и не сно сно ло -
ше у без мер ју? – на то не од го ва ра ју.
Не про на ла зи ли се и ме ра, са свим
већ хе ге лов ски, тек пре ко ра че њем
гра ни ца? Уо ста лом, истин ски ис ку -
ше ни ци су пре ла зи ли мно ге гра ни це,
укљу чу ју ћи и гра ни це из др жљи во -
сти, и про жди ра ли раз ли чи те са др жа -
је. Ис ку ша ва ње гра ни ца, пу сто ло ви -
не ако се хо ће, пу то ва ња у не по зна то,
от кри ћа, ка кве све то има ве зе са ме -
ди о кри тет ством од ме ре них и при -
стој них, при клад них за дру штво, за
дру штве ни обра зац не про ждр љи во -
сти. Про жди ра ње књи га је јед на ко
не здра во као и ци га ре та, али ни смо
скло ни да пр вом при пи ше мо не до -
лич ност. Ми је смо нар ци стич ка кул -
ту ра, стал но не што тр па мо у уста, не -
у ро тич ни смо, не сми ре ни док све не
сва ри мо.50 Али от кад је па сми рај ко -
нач на вред ност – осим за оне ко ји ма
је по греб у гла ви?51

Про жди ра ње је (ве ро ват но као и
по хле па, са мо сли ко ви ти је) онај mo -
dus vi ven di ко ји је омо гу ћио мо жда,
па те тич но го во ре ћи, нај ве ћа по стиг -
ну ћа чо ве чан ства, мо жда упра во оно
по че му во ли мо да се ди чи мо да смо
љу ди. Тре ба ли ре ћи, упра во за раз ли -
ку од уме ре но сти ко ја би да их за у зда
– из да ју ћи се за су ди ште чо веч но сти.
Али, као и са дру гим пиг ма ли он стви -
ма и ви ше од то га, и про ждр љи вост је
не у ку сна за пар фи ми сан укус при -
клад но сти или са мо у ве ре не уз ви ше -
но сти. Она је оно за ле ђе ко је си сте -
мат ски од гу ру је мо, за та ју је мо, од ри -
че мо га се.52

Ре чи, ме ђу тим, ни су не ви не. Оне
су из да ји це, а не рет ко и кри ју и от -
кри ва ју исти ну. Ми ка же мо да гри зе -
мо, ми гри зе мо не што или за не што.
И то је до бра сли ка и то је сли ка за
не што до бро. Ми ва ри мо сва шта, па и
иде је, кон цеп те и кон цеп ци је. И уто -
ли ко бо ље уко ли ко ви ше успе ва мо да
про жде ре мо и сва ри мо, об ра ди мо.
Про из вод тог ва ре ња не мо ра да се у
пре не се ном зна че њу по и сто ве ћу је са
оним фи зи о ло шким, али про це ду ра је
до бро опи са на функ ци о ни са њем ди -
ге стив ног трак та.

Про ждр љи вост је гест, не на по -
след њем ме сту и на су прот уо би ча је -

ном раз у ме ва њу, ко ји сим бо ли шу ћи
тај про цес упра во про тив ре чи нар ци -
зму, ко ји је с ону стра не бри ге о се би,
гест ко ји ка рак те ри ше је де ње хра не
ко ли ко и зна ња. Он се не бри не за
кул ту ру, за би ло ко ју кул ту ру гре ха и
кри ви це. Он је осло бо ђен од ње, не -
кул ту ран или на ја вљу је не ке дру ге
кул ти ви за ци је, чак и у сво јим ком -
пул зив ним ва ри јан та ма. Ако ни шта
до не за си то сти и не ис пад не од про -
ждр љи во сти, она је чин по бу не, не -
при ста ја ња на ко до ве ко ји од лу чу ју и
о на шем би о ло шком функ ци о ни са њу.
Ње на од врат ност је див на, она је фак -
тич ност ко ја, кад зна се бе, на ра ста до
ме та фо ре упра во оног су прот ног од
се бе: ве ли ког и те мељ ног од би ја ња.
Од би ја ња све га: фи зич ких ко ли ко и
дру штве них за ко на. Уто ли ко је ве ро -
ват но, и опет на су прот до ми нант ној
ре цеп ци ји, нај пле ме ни ти ји грех, грех
ко ји је, са мо на из глед па ра док сал но,
нај бли жи оном ре ли гиј ском иде а лу
ко ји га осу ђу је: он је тек не са мо љу -
би ва (не)бри га за се бе, са мо што је то
из се бе, а не од о зго; он је ши фра мо -
гућ но сти не чег ви шег, без при ну де да
оно и бу де и не из о став но без уна пред
до зна че ног иде а ла. Украт ко, чи ста
жр тва, жр тво ва ње про пи са ног се бе,
са мо са да/уко ли ко је без ко ло пле та
гре ха и ка ја ња. Апо ло ги ја про ждр љи -
во сти ту пре ра ста у апо те о зу. 

За та кву са мо све сну и/а ор ган ску
по бу ну ка дри су ма ло број ни, ако и
они. Јер би ће да по сто ји и не што као
он то ло ги ја про жди ра ња, не ка са и гра,
у сва ком слу ча ју, ждра ња и нор ме, не -
ка, ста ри јим реч ни ком ре че но, ди ја -
лек ти ка сто ма ка и (ње го ве) кул ту ре.
Мар лон Бран до с Па влом Ву ји си ћем
– пред ста вља ју сли ку еман ци по ва них
од на ло га мње ња или, ра ди је, ра чу на -
ју са сли ком ко ја би им обез бе ди ла
са мо свој ност? Про из во де ли от пор
или су, из ну тра или од о зго сра чу нат,
про из вод од но са мо ћи? Укал ку ли са на
абе ра ци ја не ке дру штве но ка на ли са -
не над де тер ми на ци је?

Сто мак, је де ње се све ти по ку ша ји -
ма да се об у зда, за у зда, под јар ми, ди -
сци пли ну је – на раз ли чи те и на из глед
опреч не на чи не. Са вре ме ни кон текст
– под јед на ко као и сви прет ход ни, са -
мо ве ро ват но из ра же ни је – от пла ћу је
или ис ку пљу је прет ход не ду го ве и
опо ми ње па рок си зми ма. Ако је од
пам ти ве ка и, та ко ре ћи, кро скул тур но
жен ско те ло вред но ва но пре ма во лу -
ми но зно сти, ако су пло до но сност и
еро тич ност у оп штој ви зи ји не ка ко

ишли ску па, не са пе тог сто ма ка, нај -
ка сни је од Ви лен дор фске Ве не ре и
ма кар до Го ле Ма је, он да је ме та ста -
зи ра ла оп се си ја да се не по ста не де -
бе ла, па нич ни страх од аб до ми нал ног
ис пуп че ња, на пор да је два пре тек не
струк по из го ну сто ма ка, уз на пре до -
вао од кор се та до си сте мат ског из лад -
њи ва ња, до ди ри го ва не ау то фа ги је,
по пут ко ме, до ве штач ког иза зи ва ња,
ин ду ко ва ња кар ди нал но су прот ног
из гле да од оног ко ји је ре зер ви сан за
ви зу ел не по сле ди це про ждр љи во сти.
Ба рем од Тви ги (Twiggy) до са вре ме -
них ма не кен ки, на ко је би за чу до са да
све да ли че, ви ше да кле од по ла ве ка,
тра је ку ра мр ша вље ња – са ме ди цин -
ски ди јаг но сти ко ва ним учин ци ма. 

Обест аван зо ва ла до уни вер зал ног
три па, мо жда. Хте ли сте да се не пре -
је да те, кул ту ром сте ра фи ни са ли и
пар фи ми са ли обе до ва ње као струк -
тур ни еле мент "при ро де", "чо ве штва"
– ево вам бу ли ми је и ано рек си је. Уме -
сто Мон те њо ве (Mon ta ig ne) бо ги ње
Лу до сти, или на по ре до с њом, бо ги -
ња Про ждр љи во сти ме ша кар те та ко
да су о ча ва са на ка зном сли ком ио на -
ко уза луд ног от по ра. Сто ма ке са да
до де љу је они ма ко ји их тра ди ци о нал -
но ни су има ли. Епи де миј ску го ја -
зност су, на рав но, ре дов но уо ча ва ли
по се ти о ци Аме ри ке.53 Али де бе ла ни
су са да по гла ви то до не дав но вит ки
црн ци, а не на след ни ци Џо на Бу ла.
Ако се у том скло пу, тра га ју ћи за при -
руч ним об ја шње њем, по зо ве мо на
учин ке фаст и треш фу да, на не бри гу
о се би, већ смо упа ли у ма три цу лу -
кав ства про ждр љи вог ума. И опе то -
ва ли ло ги ку до ми на ци је ко ја је са мо
пре шла на стра ну мр ша вих.

Гра ни цу ових игри ра сло ја ва ња по
осно ву му ти ра них скло но сти, ка па ци -
те та и мо гућ но сти ре а ли за ци је жде -
ра ња или пре жде ра ва ња, пред ста вља,
на ма ма кар, јед на по ти ски ва на сли ка,
је дан обрт ко ји не пот па да под има ги -
на риј кул тур них мо де ла, јед но бе ло -
да но и ра ди кал но упо зо ре ње на пат њу
с ону стра ну до ми шља ња, је дан за стој
дис кур зив них опе ра то ра, при зна је мо,
ко ји про ждр љи во сти и оном су прот -
ном, ре флек си ји о њи ма, на ме ће не -
по сред ни ји на лог. Де ца тан ких ру ку и
но гу, не у хра ње на, има ју не сра змер но
ве ли ке сто ма ке, за пра во оте че не сто -
ма ке. Та сли ка ко ју обич но ве зу је мо
за ду бо ку Афри ку, не са мо да сво јом
упе ча тљи во шћу су спен ду је ла год ну
спе ку ла ци ју, не го у њу уно си мо жда
ко нач ни па ра докс: за на ду те сто ма ке
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крив је ма њак хра не. Ви ше би о хе миј -
ски го во ре ћи, де фи цит бе лан че ви на је
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КО РИ ШЋЕ НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Aqu i nas, Tho mas (1920), Sum ma Theolo-
giae, https://www.ne wa dvent.or g/sum ma/
3148.htm  (pri stu plje no 2. sep tem bra
2021).

Arendt, Han nah (1990), On Re vo lu tion.
Lon don and New York: Pen guin. 

Av gu stin, Au re li je (1973), Is po vje sti, prev.
Stje pan Ho su. Za greb: Krš ćan ska sa daš -
njost. 

Ba u dril lard, Jean (1993), Ame ri ka, prev. Mi -
la Baš tić. Be o grad: Buddy Bo oks; Kon -
tekst.

Be e ton, Isa bel la (1861), Bo ok of Ho u se hold
Ma na ge ment, http://www.mrs be e ton.
com / (pri stu plje no 20. sep tem bra 2021) 

Be kon, Fren sis (1952), Ese ji, prev. Bo ri vo je
Ne dić. No vi Sad: Ma ti ca srp ska.

Cha u cer, Ge of frey (2021 [1400]) "The Par -
do ner’s Ta le", The Can ter bury Ta les, Har -
vard’s Ge of frey Cha u cer Web si te, https://
cha u cer.fas .har vard.edu /pa ges/par do ners-
pro lo gue-in tro duc tion-an d-ta le (pri stup -
lje no 20. sep tem bra 2021)

Dan te Ali gi je ri (1998), Pa kao, prev. Dra gan
Mra o vić. Be o grad: Za vod za iz da va nje
udž be ni ka i na stav na sred stva.

De kart, Re ne (1989), Stra sti du še, prev. Mi -
lan Ta sić. Be o grad: Mo der na. 

So ra bji, Ric hard (2002), Emo ti ons and Pe a -
ce of Mind: From Sto ic Agi ta tion to Chri -
stian Temp ta tion, Ox ford: Ox ford Uni ver -
sity Press, do stup no na https://www.gif -
for dlec tu res.org /bo oks/emo tion-and -pe a -
ce-mind/23-first-mo ve ments-se ven-car di -
nal-sins-eva gri us (pri stu plje no 20. sep -
tem bra 2021). 

Ро тер дам ски, Ера змо (1998), По хва ла лу -
до сти, прев. Да рин ка Не ве нић-Гра бо -
вац. Су бо ти ца: РГЗ.

Фу ко, Ми шел (1982), Исто ри ја сек су ал -
но сти I, прев. Је ле на Ста кић. Бе о град:
Про све та. 

Gil son, Eti en ne, (1991), The Spi rit of Me di -
a e val Phi lo sophy (Gif ford Lec tu res 1931-
1932), prev. A. Dow nes. Lon don: Uni ver -
sity of No tre Da me.

Glik sman, An dre (1986),Glu post, prev. Sve -
tla na Sto ja no vić i Lju bo mir Klja kić. Be o -
grad: Rad.

Gu re vič, Aron (1987), Pro ble mi na rod ne
kul tu re u sred njem ve ku, prev. Li di ja Su -
bo tin. Be o grad: Gra fos. 

Har ri son, J. E. C., (1989), The Com mon
Peo ple. Glas gow: Fon ta na Press. 

Хобз, То мас (1991), Ле ви ја тан 1 и 2, прев.
Ми ли во је Мар ко вић. Ниш: Гра ди на. 

Хој зин га, Јо хан (1991), Је сен сред ње га ве -
ка, прев. Стра хи ња Ко стић. Но ви Сад:
Ма ти ца срп ска. 

Hu me, Da vid (1752), "Of Re fi ne ment in the
Arts", u: Es says, Mo ral, Po li ti cal, and Li -
te rary, Part 2, Hu me Texts on li ne, https://
da vid hu me.or g/texts/empl2/ra (pri stu plje -
no 9. sep tem bra 2021). 

Za ha ri je vić, Adri a na (2014), Ko je po je di -
nac? Ge ne a loš ko pro pi ti va nje ide je gra -
đa ni na. Lo zni ca: Kar pos. 

Kretschmer, Ernst (1951), Körperbau und
Cha rak ter: un ter such un gen zum kon sti tu -
ti ons pro blem und zur le hre von den tem -
pe ra men ten. Ber lin: Sprin ger.

La cey, Ro bert and Danny Dan zi ger (2000),
The Year 1000. What Li fe was li ke at the
Turn of the First Mil len ni um. Lon don:
Aba cus.

Lar chet, Jean-Cla u de (1997), Te ra pia del le
Ma lat tie Spi ri tu a li. Un’ in tro du zi o ne al la -
tra di zi o ne asce ti ca del la Chi e sa or to dos -
sa. Mi la no: San Pa o lo.

Lasch, Chri stop her (1979), The Cul tu re of
Nar cis sism: Ame ri can Li fe in an Age of
Di mi nis hing Ex pec ta ti ons. New York:
War ner Bo oks.

Malt hus, Ro bert (2008), O na če lu po pu la ci -
je, prev. Žar ko Vo di ne lić. Za greb: Iz vo ri. 

Mayhew, He nry et al. (2005 [1861]), The
Lon don Un der world in the Vic to rian Pe -
riod. Aut hen tic First-Per son Ac co unts by
Beg gars, Thi e ves and Pro sti tu tes, New
York: Do ver Pu bli ca ti ons, Inc.

Mil ler, Wil li a mI an (1997), "Glut tony", Re -
pre sen ta ti ons 60: 92–112.

Mitchell, Sally (1996), Daily Li fe in Vic to -
rian Bri tain. Lon don: Gre en wo od Press. 

Nus sba um, Mart ha C. (2004), Hi ding from
Hu ma nity: Dis gust, Sha me, and the Law.
Prin ce ton and Ox ford: Prin ce ton Uni ver -
sity Press.

Nus sba um, Mart ha C. (2003),Up he a vals of
Tho ught: The In tel li gen ce of Emo ti ons.
Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press.

Ok holm, Den nis (1997), Be ing Stuf fed and
Be ing Ful fil led. U: Ro bert Camp bell Ro -
berts and Mark R. Tal bot (ed.), Lim ning
the Psyche. Ex plo ra ti ons in Chri stian
Psycho logy, 317–338. Eerd man. 

Ok holm, Den nis (2000), "For Glut tony",
Chri sti a nity To day, Sep tem ber 4.

On fre, Mi šel (2002),Gur man ski um: fi lo zo fi -
ja uku sa, prev. Mi o drag Mar ko vić. Be o -
grad i Ča čak: Gra dac, 2002.

Pa ra cel zus (1990), Me ta fi zič ka me di ci na,
prir. To mi slav Ga vrić. Be o grad: Al fa.

Pa skal, Blez (1980), Mi sli 2, prev. Je li sa ve ta
Ibro vac-Po po vić i Mi o drag Ibro vac. Be o -
grad: BIGZ. 

Pugh, Mar tin (2007), Sta te and So ci ety. A So -
cial and Po li ti cal Hi story of Bri tain
1870–1997. Lon don: Hod der Ar nold. 

Qu en nell, Mar jo ri e and & C.H.B. Qu en nell
(1976), A Hi story of Everyday Things in
En gland. Lon don: B. T. Bats ford LTD. 

Ра сел, Џе фри (1995), Принц та ме. Ра ди -
кал но зло и моћ до бра у исто ри ји, прев.

Ми ле на Пе тро вић-Ра ду ло вић. Бе о град:
Понт. 

Спи но за, Ба рух (1959), Ети ка, прев. Ксе -
ни ја Ата на си је вић. Бе о град: Кул ту ра. 

Све то пи смо (1981), у пре во ду Ђу ре Да -
ни чи ћа и Ву ка Ка ра џи ћа. Бе о град: Из -
да ње бри тан ског и ино стра ног би блиј -
ског дру штва.

Вол тер (1990), Фи ло зоф ски реч ник, прев.
Ђор ђе Ди ми три је вић. Но ви Сад: Ма ти -
ца срп ска. 

Von Hof fmann, Vik to ria, "Glut tony in Em -
blem Bo oks", Sen sory Stu di es. https://
www.sen sorystu di es.org /pic tu re-gal lery-
glut tony// (pri stu plje no 13. av gu sta 2021).

НАПОМЕНЕ:

1 Пр ва сли ка обе ле же на је сле де ћим тек -
стом: "С вра том ждра ла и тр бу ши ном као
у во ла, чо век др жи га ле ба и пе ли ка на. Та -
ко из гле да ју Ди о ни си је и Апи ци је, а и сви
они про ждр љив ци ко ји по хлеп но ишту
по сла сти це. По хлеп ни ци хо ће дуг врат да
би што ду же ку ша ли фи не за ло га је, а про -
ждр љив ци има ју ве лик сто мак и ма стан
же лу дац"; а дру га: "Отво ре ног ждре ла и
оштрог кри ка ко ји про би ја зрак, кљу на
по пут но са или тру бе с мно го ру па, пе ли -
кан пред ста вља грак ћу ћу фи гу ру ко ја не
ми сли ни на шта сем на сво ја уста и сто -
мак. Тај је ам блем сам по се би ра зу мљив
[...] пе ли кан кре шти као што ма га рац ња -
че, и при ка зу је грак та вог про ждр љив ца
ко ји ми сли са мо на сво ју зад њи цу и тр бу -
ши ну", на ве де но пре ма Vik to ria Von Hof -
fmann, "Глут тонy ин Ем блем Бо окс", Sen -
sory Stu di es. https:// www.sen sorystu di es.
org /pic tu re-gal lery-glut tony/ (при сту пље но
13. ав гу ста 2021).

2 Ера змо Ро тер дам ски, По хва ла лу до сти,
РГЗ, Су бо ти ца, 1998, пре ве ла Да рин ка
Не ве нић-Гра бо вац, стр. 53.

3 Au re li je Av gu stin, Is po vje sti, Krš ćan ska sa -
daš njost, Za greb, 1973, pre veo Stje pan Ho -
su, str. 233.

4 "Tr buh je čul ni bog za one ko ji su ro bo vi
svo ga sto ma ka", ve li Gri go ri je Pa la ma (na -

Mi{qewe

OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2021   11

GREDA



ve de no pre ma Jean-Cla u de Lar chet, Te ra pia
del le Ma lat tie Spi ri tu a li. Un’ in tro du zi o ne
al la tra di zi o ne asce ti ca del la Chi e sa or to -
dos sa, San Pa o lo, Mi la no, 1997, str. 153). 

5 Wil li am Ian Mil ler, "Glut tony", Re pre sen ta -
ti ons 60, 1997, str. 93–94.

6 Den nis Ok holm, "Be ing Stuf fed and Be ing
Ful fil led", u: Ro bert Camp bell Ro berts &
Mark R. Tal bot (prir.), Lim ning the Psyche.
Ex plo ra ti ons in Chri stian Psycho logy,
Grand Ra pids: Eerd man, 1997, str. 321.

7 Na ve de no pre ma Lar chet, Te ra pia del le Ma -
lat tie Spi ri tu a li, str. 152.

8 So ra bji, Ric hard, Emo ti ons and Pe a ce of
Mind: From Sto ic Agi ta tion to Chri stian
Temp ta tion, Ox ford: Ox ford Uni ver stity
Press, 2002, do stup no na https://www.gif for -
dlec tu res.org /bo oks/emo tion-and -pe a ce-
mind/23-first-mo ve ments-se ven-car di nal-
sins-eva gri us (pri stu plje no 3. sep tem bra
2021).

9 Па ра цел зус, Ме та фи зич ка ме ди ци на, Ал -
фа, Бе о град, 1990, при ре дио То ми слав Га -
врић, стр. 51.

10 Џе фри Ра сел, Принц та ме. Ра ди кал но зло
и моћ до бра у исто ри ји, Понт, Бе о град,
1995, пре ве ла Ми ле на Пе тро вић-Ра ду ло -
вић, стр. 114.

11 Ok holm, "Be ing Stuf fed and Be ing Ful fil -
led", str. 321.

12 Av gu stin, Is po vje sti, str. 234.
13 Аквин ски на ве ден пре ма Eti en ne Gil son,

The Spi rit of Me di a e val Phi lo sophy (Gif ford
Lec tu res 1931–1932), Uni ver sity of No tre
Da me, Lon don, 1991, pre veo A. Dow nes,
str.328.

14 Tho mas Aqu i nas, Sum ma The o lo gi ae, New
Advent, 2017 [1920], qu e stio 148 https://
www.ne wa dvent.or g/sum ma/3148.htm  (pri -
stu plje no 2. sep tem bra 2021).

15 То ма се ме ђу тим то ме про ти ви: пр ви је
чо век про те ран из ра ја за то што је био
охол, охо лост а не про ждр љи вост га на во -
ди да је де пло до ве с др ве та са зна ња, док
је по топ био ка зна на ро ду со дом ском за
гор дост, за гре хе "по но са, из о би ља хље ба
и без бри жног ми ра" (Је зе киљ 16, 49),
Sum ma, 148. 

16 Обест или лу дост упи са на је у ста ро грч ка
име на γαστριμαργία и λαιμαργία. Све ти
До ро теј Га ски ка же да "реч Мαργαίνειν
зна чи код па ган ских ау то ра ’би ти ван се -
бе’ а без у ман је на зван μάργος. Ка да се не -
ком до го ди та бо лест и то лу ди ло да по же -
ли да на пу ни свој сто мак, то на зи ва мо га -
стри мар гиа, то јест ’лу ди ло сто ма ка’. Ка -
да се ра ди са мо о за до вољ ству уста, то зо -
ве мо ле мар ги ја, то јест ’лу ди ло уста’" (на -
вед но пре ма Lar chet, Te ra pia del le Ma la tie
Spi ri tu a li, стр. 155).

17 Ge of frey Cha u cer, "The Par do ner’s Ta le",
The Can ter bury Ta les, Har vard’s Ge of frey
Cha u cer Web si te, 2021 [1400], https://cha u -
cer.fas .har vard.edu /pa ges/par do ners-pro lo -
gue-in tro duc tion-an d-ta le (pri stu plje no 3.
sep tem bra 2021), sti ho vi 556–559.

18 Ibid., sti ho vi 208–218.
19 Sum ma, 148. 
20 Дан те Али ги је ри, Па као, За вод за из да ва -

ње уџ бе ни ка и на став на сред ства, Бе о -
град, 1998, пре вео Дра ган Мра о вић, стр.
10–12, 100.

21 Mil ler, "Glut tony", str. 96.
22 Ro bert La cey and Danny Dan zi ger, The Year

1000. What Li fe was li ke at the Turn of the
First Mil len ni um, Aba cus, Lon don, 2000,
str. 56.

23 Ibid., str. 56–57.
24 Den nis Ok holm, "For Glut tony", Chri sti a -

nity To day, 4. sep tem bar 2000, str. 64.
25 Блез Па скал, Ми сли, књи га 2, БИГЗ, Бе о -

град, 1980, пре ве ли Је ли са ве та Ибро вац-
По по вић и Ми о драг Ибро вац, стр. 23
(фраг мент 460).

26 Вол тер, Фи ло зоф ски реч ник, Ма ти ца срп -
ска, Но ви Сад, 1990, пре вео Ђор ђе Ди ми -
три је вић, стр. 288–289.

27 Арон Гу ре вич, Про бле ми на род не кул ту -
ре у сред њем ве ку, Гра фос, Бе о град, 1987,
пре ве ла Ли ди ја Су бо тин, стр. 155.

28 Јо хан Хој зин га, Је сен сред ње га ве ка, Ма -
ти ца срп ска, Но ви Сад, 1991, пре вео
Стра хи ња Ко стић, стр. 75.

29 Ibid., стр. 76.
30 Ibid., str. 78.
31 Fren sis Be kon, Ese ji, Ma ti ca srp ska, No vi

Sad, 1952, pre veo Bo ri vo je Ne dić, str. 58.
32 Han nah Arendt, On Re vo lu tion, Pen guin,

Lon don and New York, 1990, str. 112.
33 Ibid., str. 112–113.
34 При ме ра ра ди, Де карт (De scar tes) пи ше

Стра сти ду ше без ијед ног по ме на пре ко -
мер не же ље за је лом, иа ко би се она од -
лич но укло пи ла у ње го ву де фи ни ци ју же -
ље, те од но са те ла и ду ше (Ре не Де карт,
Стра сти ду ше, Мо дер на, Бе о град, 1989,
пре вео Ми лан Та сић, стр. 54 и 82). Спи -
но за под истом ру бри ком, об ра ђу ју ћи
жуд њу, са мо у јед ној ре че ни ци по ми ње да
је "обла пор ност [необу зданост] не у ме ре -
на жуд ња или та ко ђе љу бав пре ма ча шће -
њу", а од мах иза ње,јед на ко шту ро од ре -
ђе ни, сле де пи јан ство и сре бро љу бље (Ба -
рух Спи но за, Ети ка, Кул ту ра, Бе о град,
пре ве ла Ксе ни ја Ата на си је вић, 1959, стр.
169–170). Хобс (Hob bes) за по чи ње Ле ви -
ја тан по гла вљем "О чо ве ку" где па жљи во
по пи су је, по ред оста лог, и стра сти, од ко -
јих су мно ге са мо дру га име на за гре хе –
ме ђу ко ји ма уоп ште не ма оне ко ја се ти че
је ла. Иа ко је у исто ри ја ма фи ло зо фи је
остао упам ћен као ма те ри ја ли ста, Хобс не
по ка зу је пре ве лик ин те рес за те ло ко је за
ње га оста је жи во тињ ско. О то ме го во ри
Хоб со во раз у ме ва ње ра до зна ло сти као
dif fe ren tia spe ci fi ca људ ско сти ко ја сто ји
спрам на ше исто вет но сти с дру гим би ћи -
ма код ко јих пре вла ђу је прох тев за хра -
ном и чул ним за до вољ стви ма (То мас
Хобз, Ле ви ја тан, 1 и 2, Гра ди на, Ниш,
1991, пре вео Ми ли во је Мар ко вић, стр. 1,
74). У слич ном ду ху тре ба раз у ме ти и
дру го ја вља ње истог мо ти ва, овог пу та у
скло пу при че о идо ло по клон ству: "И ми
ви ди мо сва ко днев но, из ис ку ства са сва -
ко ја ким све том, да су они љу ди ко ји не
раз ми шља ју ни о че му дру гом до о сво јој
хра ни и удоб но сти пре скло ни да по ве ру -
ју у сва ку бу да ла шти ну не го да се по тру -
де да је ис пи та ју" (Ibid., стр. 2, 252). Ме -
ђу тим, Хобс не ма шта да ка же о пре је да -
њу. Ње га му чи од су ство же ље сва ко ја ког
све та да се ства ри пре и спи та ју, чак и он да
ка да је сто мак пун. 

35 Ok holm, "For Glut tony", str.64.
36 Da vid Hu me, "Of Re fi ne ment in the Arts",

Es says, Mo ral, Po li ti cal, and Li te rary, Part
2, 1752, Hu me Texts on li ne, https://da vid hu -
me.or g/texts/empl2/ra (pri stu plje no 9. sep -
tem bra 2021), RA 1, Mil 268.

37 Ibid., RA 3, Mil 269–70.
38 Ibid., RA 9, Mil 273. 
39 Ibid., RA 15, Mil 277.
40 Mi šel Fu ko, Isto ri ja sek su al no sti, knji ga I,

Pro sve ta, Be o grad, 1982, pre ve la Je le na Sta -
kić, str. 123.

41 Ro bert Malt hus, O na če lu po pu la ci je, Iz vo -
ri, Za greb, 2008, pre veo Žar ko Vo di ne lić, str.
15.

42 Mar jo rie Qu en nell & C.H.B Qu en nell, A Hi -
story of Everyday Things in En gland,: B. T.
Bats ford LTD, Lon don, 1976, str. 48.

43 Mil ler, "Glut tony", str. 107–108.
44 J. E. C. Har ri son, The Com mon Pe o ple, Fon -

ta na Press, Glas gow, 1989, str. 238.
45 He nry Mayhew et al., The Lon don Un der -

world in the Vic to rian Pe riod. Aut hen tic
First-Per son Ac co unts by Beg gars, Thi e ves
and Pro sti tu tes, Do ver Pu bli ca ti ons, New
York, 2005 (1861), str. 309.

46 Za te me ljan pre gled je lov ni ka za sve da ne i
me se ce u go di ni: Isa bel la Be e ton, Bo ok of
Ho u se hold Ma na ge ment, 1861, http://www.
mrs be e ton.com / (pri stu plje no 4. ma ja 2013);
upo re di ti Adri a na Za ha ri je vić, Ko je po je di -
nac? Ge ne a loš ko pro pi ti va nje ide je gra đa ni -
na, Kar pos, Lo zni ca, 2014, str. 170.

47 Mar tin Pugh, Sta te and So ci ety. A So cial and
Po li ti cal Hi story of Bri tain 1870–1997,
Hod der Ar nold, Lon don, 2007, str. 46; Sally
Mitchell, Daily Li fe in Vic to rian Bri tain,
Gre en wo od Press, Lon don, 1996, str. 123.

48 Ernst Kretschmer, Körperbau und Cha rak -
ter: un ter suc hun gen zum kon sti tu ti ons pro -
blem und zur le hre von den tem pe ra men ten,
Sprin ger, Ber lin, 1951, str. 124.

49 Mi šel On fre, Gur man ski um: fi lo zo fi ja uku -
sa, B. Ku kić; Gra dac, Be o grad, Ča čak, 2002,
pre veo Mi o drag Mar ko vić.

50 Chri stop her Lasch, The cul tu re of nar cis -
sism: Ame ri can li fe in an age of di mi nis hing
ex pec ta ti ons, War ner Bo oks, New York,
1979.

51 Upo re di ti An dre Glik sman, Glu post, Rad,
Be o grad, 1986, pre ve li Sve tla na Sto ja no vić i
Lju bo mir Klja kić, str. 245.

52 Na i me, naš pro ble ma tič ni od nos pre ma vla -
sti toj ani mal no sti, ka ko pri me ću je Mar ta
Nus ba um (Mart ha C. Nus sba um), pro si ja va
već i u li ce mer nom ga đe nju nad po re klom
istog onog me sa ži vo ti nja – ko je ne na la zi mo
da je od vrat no da je de mo; u bri žlji vom skri -
va nju i za ti ra nju tra go va nji ho vog kla nja,
usmr ći va nja – ko je bi nas mo glo za stra ši ti
pod se ća njem i na na šu ra nji vost i smrt nost i
vir tu el no re du ko va ti na ono po je de no (Mart -
ha C. Nus sba um, Hi ding from Hu ma nity:
Dis gust, Sha me, and the Law, Prin ce ton
Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2004, str.
115–123; Mart ha C. Nus sba um, Up he a vals
of Tho ught: The In tel li gen ce of Emo ti ons,
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge,
2003, 203–204).

53 Na pri mer, upe ča tlji vo, Jean Ba u dril lard,
Ame ri ka, Buddy Bo oks; Kon tekst, Be o grad,
1993, pre ve la Mi la Baš tić.
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Dejan Aleksi}

НАД КАТАЛОГОМ 
ЖЕЉА

Најживља међу мојим смешним жељама – 
Да ми је риђи лутак на навијање,
Саздан да вечно понавља реченицу:
Ништа ниси научио.

Да стоји тамо у углу, под сликом 
Кубанског наивца, међу цедуљама
Где се срећу стихови и дневна задужења.

Замишљам своје вечери наспрам њега, 
Отровни рефрен механике 
Лишен сувишних апстракција.

Тренутак дубоке меланхолије
Док иза цврчи уље у тигању
И сва вера у себе виси над питањем:
Поставити вечеру или изнова навити опругу? 

Најсмешнија међу мојим живим жељама –
Носити у џепу капута једну малу гнозу;
Вртети је међу прстима као привезак, 
Као писмо на алфабету за слепе.

Замишљам своја јутра испуњена журбом,
Ритмове процедура зањиханих 
Као кубански кукови у салси;
Понављања од којих вечност личи на танкоусту
Службеницу у пореском бироу.

Тренутак дубоке екстазе 
Пред осећањем да се у мени затежу опруге;
Али ниоткуда руке да покрене механизам.  
А вечера се хлади.

БРОДСКИ

Прво што Гуглов претраживач 
Понуди за одредницу Бродски
Јесте цена за бродски под.

Добри, алтруистични Јосиф,
Помиритељ снега и човечанства,
Сведок смисла који географија 
Има за песничку правду. 

Тако сам га и упознао, у веку пре Гугла,
Испружен на бродском поду

У соби једне девојке, листајући 
Књигу које се тако лако одрекла.

Узми је, биле су њене речи,
Нема ничег суморнијег од поезије.

Како је лепа била пустош улица
На путу до куће, дубока ноћ
И липе у октобарском некрологу.

И брод, насукан на спрудове језика,
Усред континенталне меланхолије.

РУБ

Успомени на Драгана Б. Ђоковића

Знали смо да Д. неће још дуго.
А он је одлазио као што се гасе 
Језици древних култура – нестанком
Говорника и падом старих теогонија.

Још само нас тројица били смо свет 
Којем се накратко враћао 
С руба земаљског трајања.

Седели смо једне вечери и пили пиво
Причајући о женама и литератури.
Квартет гудача од којих једном 
Све време пуцају жице и расипа се партитура.

Низ улицу, названу по силном цару,
Одлазило је лишће скупа с дементним
Девицама лета, које октобар 
Изгони из свог бордела. 

Знали смо да Д. неће још дуго
И ништа у њему више није било силно.
Његов поглед повремено би залутао 
Преко оног руба, а он га је 
У разговор довлачио уздисајем, 
Налик властелину који се враћа из обиласка 
Имања изгубљеног на коцки.

Један за другим, опушци су падали
На дно пепељаре као печати
На нове уговоре с пепелом.
Речи су радиле свој посао
У божанској творници неспоразума.

Знали смо да Д. све чешће гледа преко руба,
Али смејали смо се и наздрављали с њим;
Припита стража пред капијама старог 
Света, похараног одавно по налогу
Музике, љубави, дима.

Poezija
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НЕДЕЉА. АУТО-ПУТ. НОРА

Поезија је негатив говора, 
Видљив једино под светлошћу речи.
Самољубива хуљо – 
Добацује ми неко из мрака,
Који сам једном давно
Трампио за собне папуче.
О, како мекано отада газим,
Не будећи своје мртве драге.

Никада од оваквог почетка
Неће настати песма, кажем себи,
Стежући волан при сећању
На стари лирски ћорсокак.
У ствари, само не желим да заспим
Јурећи празним ауто-путем
У недељни сумрак.

Мој волан је точак за мучење песама
Зачетих у часовима самољубља. 
Не умем да је завршим, слаб сам 
И поводљив као бирократа што погрбљено
Тоне у произвољност извештаја.
Уосталом, годинама сам писао стихове да бих
Стекао оно што се добијa рођењем:
Тишину света у који се улази с плачем.

У мојим колима пева Нора Џонс,
Иза нас остају крваве крпе
Сунчевог заласка.
Самољубива хуљо генитивних 
Метафора – добацује ми неко из мрака.
Али речи светле, сјакте као очи
Доушника који муца на саслушању.
Ја сам лирски гестапо; инквизиција
Ометена у раду дијаболичком природом 
Саобраћајних знакова. Излаз: Велика Плана.  

Велики план, имам велики план:
Да пронађем излаз из пометње
Значењских судара. 
О, како мекано газим папучицу за гас.

НЕДЕЉА МЕЂУ ЉУДИМА

Продавац лековитог биља
Прича за тезгом о крају времена
И блаженству које чека праведне

Повремено намигне на сисату
Сељанку скриту за брежуљком
Од наслаганих јаја

Осе надлећу располућено воће
Презент је пун глатких коштица

Идеш старим светом
Пљуцкаш и мислиш:

Има нечег ђаволског 
У моћи да усрећујеш људе 

ПАРАЛАКСА

Бити паук у тами винског подрума
Цео живот на нити између
Два зидна острва влаге

Сам и нем над благом
О којем не знаш ништа
Јер твоје је само да живиш
И чиниш да тајна о благу
Буде дубља и потпуна

Повремено неко сиђе 
У таму по драгуљ
Зањише се нит
И сунчеви језици олижу
Твој родни архипелаг

Овако то каже светлост:
Прави свет је твој
Не у власти усана што дотичу
Рубове винских чаша

ВИЂЕНО

Киша је падала целог дана
На бронзаним главама хладила се историја
Портири су попут мистика жмиркали
Кроз замагљена окна установа
Није било лако умаћи осећању
Да време тражи нешто заузврат
Улична геометрија затварала се 
У бесмисао посматрачеве журбе 
Тајна знања сишла међу таксисте
Говор повучен у своје наглуве црквице
Гране – укрштене на ветру
Као да почиње биљни крсташки рат
На тренутак свет је био кључаоница
На тешким вратима иза којих је неко сам

Видео сам то једног четвртка
Изводећи у шетњу сестру главобољу
И пожелео да је поезија могућа
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Milan \uri}

СПОКОЈАН 

Потпуно спокојан седим  
наша мајка од блата 
ме упорно држи
близу себе, на свом длану.
Гледам кроз тебе, људе, 
зграде, простор и време
тако чекам надолазеће доба.
У устима ми укус минулог 
као орах, пријатан и горак.
Срећан сам, 
јер поседујем себе, нас.
У правцу логичког кретања сам
правилно поређао 
све своје виталне органе,
прецизно као неку анатомску карту,
упуство за употребу.
Шта чекаш, употреби ме
Онима у предвечерју
преко рамена  за успомену
бацих свој шупаљ зуб, 
окрњке ноктију и мобилни
уз грохотан смех.

САН 

Бескрајни паперјасти зидови, ти, 
дете душа верклаш свој стално нов 
троточкаш наизглед жуто црвени.
Дахом својим охрабрујеш
линије камено урезане
у длан света,
у непроменљиво веру поседујеш
и вештине наследне 
да не поклекнеш.
За трен пред тебе стаде,
препаде мрки лик, 

човек као вране крик,
о тебе се огребе.
Звец, звец, 
трептаја стакленог рез
дубоко у савест,
оштар поглед у месо крочи
тачно у источни недоглед. 
Као  веза нека језа те враћа теби. 

ТАЛАС

Када сам био блато, цео свет ми је био 
бачен камен и бејах камен и ја са њим.
Кроз време...

Мноштво реке носе, а светови нам се
сударају и круне уз воду бивамо вода...
Кроз простор...

Од извора до ушћа, током тако бистрим,
меким и сурово сигурним ме испоручује крају...
Кроз материју...

Слутим да познајем њега јурећ ледено чистог,
колико се огледам у себи самом, духом негујем душу...
Кроз поглед...

Поштено, каткад обећам, понекад сукнем разапет 
временом као сопствено једро, бацам само 

поглед уназад...
Кроз осет...

Прошлост се чини толико себична, 
саму себе лепшим светлом вечно уображава...
Кроз тебе...

Волим данас, управо овај трен и све будуће
садашњости, 
јер свет ми је био бачен камен, бејах камен 

са њим, а бејах талас.

Милан Ђурић је рођен је у Баји (Мађарска) 1978. године.
Дипломиранo је и завршио мастер студије  на Академији умет-
ности у Новом Саду. Године 2011. изабран је за директора Кул-
турног и документационог центра Срба у Мађарској. Овом
институцијом руководио је девет година, све до њеног укидања
до јануара 2020. За то време организовао је више стотина разних
културних и научних програма од којих је најзначајнија била
манифестација Месец српске културе, која је стекла међуна-
родни карактер. У оквиру поменуте институције руководио је и
Издавачком радионицом "Венцловић", која се бавила издавањем
дела српских књижевника у Мађарској и њиховим преводима на
мађарски језик. Од 2002. године па све до данас ради као про-
фесор ликовне културе у Српској гимназији Никола Тесла у Бу-
димпешти. 

Добитник је награда: Златна значка Културно просвене за-
једнице Србије, Велика плакета Народне скупштине Србије и
Одбора за дијаспору, Пријатељи сатире коју додељује Удружење
сатиричара Србије и Повеља Матице исељеника Србије и Срба
у региону.
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Aм би ва лент ност, пред у слов за вр сту мо рал не дво знач -
но сти ко ја је исто риј ски де ли мич но фор ми ра ла то ка ко де -
фи ни ше мо књи жев ност, че сто не по сто ји у ин тер ак ци ја ма
на Тви те ру и Ин ста гра му. Тви то ви ро ма но пи са ца по пут
Џо а не К. Ро у линг или Мар га рет Етвуд и об ја ве пе сни ка са
Ин ста гра ма, од Ру пи Ка ур до Ати ку са, њи хо ви обо жа ва о -
ци и про тив ни ци кон зу ми ра ју и де ле са на из глед не за си -
тим апе ти том, чи ме се њи хо ве књи ге или про јек ти до дат -
но про мо ви шу. По јам то га да пи сац мо же да се ухва ти
уко штац са иза зов ним си ту а ци ја ма и емо ци ја ма ка ко би
их раз вр стао у не ку вр сту кон крет ног на ра ти ва ко ји чи та -
лац мо же да кон зу ми ра прет по ста вља за до вољ ство због
то га што за вре ђу је па жњу чи та о ца – што је све по жељ ни -
ји ис ход у еко но ми ји па жње.

Ре не сан са по е зи је

Ка ко Ви ли јам Деј вис ис ти че у члан ку "Ка ко су осе ћа ња
пре у зе ла свет", "Ако су по ли ти ка и јав но де ба то ва ње по -
ста ли емо тив ни ји, као што твр ди то ли ко по сма тра ча, то је
он да од раз бр зи не и без об зир но сти тре нут них ме диј ских
тех но ло ги ја као и би ло че га дру гог." Уче ста лост и бр зи на
ди ги тал них ко му ни ка ци ја, ка ко Деј вис су ге ри ше, ви ше
од го ва ра емо тив ном од го во ру не го про ми шље ном ра ци о -
нал ном. Пре о ку пи ра ност осе ћа њи ма бли ско је по ве за на
са по ли ти ком иден ти те та, ко ли ко и, ка ко Френ сис Фу ку ја -
ма су ге ри ше у члан ку под на сло вом "Про тив по ли ти ке
иден ти те та", "Дру штве ни ме ди ји и ин тер нет олак ша ли су
по ја ву са мо о др жи вих за јед ни ца, одво је них не фи зич ким
ба ри је ра ма не го де ље ним иден ти те ти ма." Сва ка ко, те ма
изо ло ва них он лајн за јед ни ца ко је нас шти те од екс тре ми -
зма на ших по ли тич ких ан ти те за фор ми ра ла је те му број -
них ја ди ков ки ис хо да ле ви чар ских ли бе рал них те шких
тре ну та ка као што су из бор Трам па за пред сед ни ка и бри -
тан ско гла са ње за из ла зак из Европ ске уни је.

"Уче ста лост и бр зи на ди ги тал них
кому ни ка ци ја, ка ко Деј вис су ге ри ше, више

од го ва ра емо тив ном од го во ру него
проми шље ном ра ци о нал ном."

Те тен ден ци је та ко ђе се од и гра ва ју у ми кро ко смич ком
све ту он лајн књи жев но сти. Ка ко ми је је дан пи сац ка зао,
"Тви тер се при ла го ђа ва пре ко мер но по јед но ста вље ним
фик си ра ним су прот но сти ма ко је ни су на ро чи то ко ри сне."

Али иа ко је то осо би на Тви те ра, ни је
та ко и на Ин ста гра му. Га бри је ла, чи ји
на лог @sighswo on ко ји има ви ше од 93
хи ља де пра ти ла ца на Ин ста гра му, об -
ја шња ва: "Из гле да да је Тви тер ви ше
за сно ван на фа ми и ве сти ма, де ље њу
ми шље ња и др жа њу истих. Ин ста грам
је раз и гра ни ји и ви ше је о есте ти ци и
сли ка ма и ин спи ра ци ји." По јед но ста -
вље но, Ин ста грам се мо же сма тра ти
ди за чем рас по ло же ња на су прот Тви те -
ру ко ји је спу штач рас по ло же ња. Ди ги -
тал но ан га жо ва ње тра жи емо тив не од -
го во ре де ли мич но због при ти ска да се

бр зо ко му ни ци ра, ко мен та ри ше, од го во ри, ка ко би се не -
што сма тра ло ре ле вант ним. По сто ји осе ћај не сно сно сти у
то ме ка ко ко ри сти мо дру штве не мре же, не ла го де због то -
га што нам то од вла чи па жњу, скри ве них он лајн ак тив но -
сти ко је се де ша ва ју у ли ми нал ном про сто ру из ме ђу оба -
вља ња оно га што сма тра мо да би тре ба ло да ра ди мо, као
што су по сао или про во ђе ње "ре ал ног вре ме на" (че сто се
и да ље вред ну је као пре ми ја у по гле ду прет по ста вље ног
ква ли те та ан га жо ва ња) у ана лог ном све ту.

По јед но ста вље но при по ве да ње по ста ло је фак тор ко ји
до при но си по ра сту тр жи шта по е зи је то ком овог пе ри о да
тех но ло шког де тер ми ни зма, о ком Ти мо ти Ју, про фе сор на
Уни вер зи те ту Ви скон син-Ме ди сон, на по ми ње да "У
мејнстрим штам пи, при мар на те ма је би ла ’ка ко је Ин ста -
грам спа сао по е зи ју’". Го ди не 2016. ча со пис Wi red из Ка -
ли фор ни је ко ји се углав ном ба ви ис тра жи ва њем то га ка ко
но ве тех но ло ги је ути чу на кул ту ру, еко но ми ју и по ли ти ку,
об ја вио је текст под на сло вом "НЕ МОЈ ТЕ ГЛЕ ДА ТИ,
АЛИ 2016. ГО ДИ НА ВАС КР СА ВА ПО Е ЗИ ЈУ". Ци ти ра ју -
ћи екс по нен ци јал ни по раст у ан га жо ва њу са по е зи јом на -
кон пред сед нич ких из бо ра у САД 2016. го ди не, жар ке пе -
сме пи са ца по пут Са ла ди на Ах ме да и Кла у ди је Ран кин
по ста ле су глав но ме сто он лајн афо ри за ма за ко лек тив ни
рас пад ли бе рал не ле ви це. Пре ма Пан де лу, ан га жо ва ње на
сај ту po ets.or g на дан из бо ра и су тра дан (8. и 9. но вем бра
2016. го ди не) знат но је по ра сло, а ви ше од 550 осо ба тви -
то ва ло је пе сме (у по ре ђе њу са уо би ча је ном ста ти сти ком
80–100 осо ба ко је су тви то ва ле лин ко ве до њи хо вих пе са -
ма и 70–100 ко ји су их ре тви то ва ли).

Не у ро ло шки ути цај ак тив но сти на
дру штве ним мре жа ма са став ни је део

из град ње он лајн за јед ни ца и фак тор ко ји
до при но си успе ху књи жев них осо ба 

од ути ца ја, као што је Ру пи Ка ур. 

За кључ ци ча со пи са Wi red за сно ва ни на по да ци ма би ли
су вест за се бе де ли мич но за то што су ико но бо рач ки. На -
по слет ку, збир ке по е зи је обич но се не про да ју у до вољ -
ним ти ра жи ма та ко да ге не ри шу про фит. У књи зи Ин ду -
стри ја адап та ци је: кул тур на еко но ми ја са вре ме не књи -
жев не адап та ци је, Си мо на Ма ри опи су је то као бор ди је -
ов ске усло ве по пут по ја ве да "гу бит ник по бе ђу је", пре ма
ком "што је умет нич ко де ло успе шни је у тр жи шним усло -
ви ма то аку му ли ра ви ше кул ту ро ло шког по што ва ња и
обр ну то."
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ПЛЕМЕНИТИ АМАТЕРИ

Ин ста грам ска по е зи ја
и по ли ти ка емо ци ја
Мо ра мо ли да сни ми мо не ку рад њу на па мет ном 
те ле фо ну да би она по сто ја ла?



Не у ро ло шки ути цај ак тив но сти на дру штве ним мре жа -
ма са став ни су део из град ње он лајн за јед ни ца и фак тор
ко ји до при но си успе ху књи жев них осо ба од ути ца ја, као
што је Ру пи Ка ур, ко ја има 3,4 ми ли о на пра ти ла ца на Ин -
ста гра му (и не пра ти ни ко га). Пре ма Ма у ри си ју Дел га ду,
ван ред ном про фе со ру пси хо ло ги је на Уни вер зи те ту Рат -
герс, до па мин се осло ба ђа ка да до би је мо но во оба ве ште -
ње. Дел га до чак твр ди да "че сто, ако има те нај ра ни ји пре -
дик тор на гра де – оба ве ште ње о ак тив но сти на дру штве -
ним мре жа ма, као што је ви бра ци ја те ле фо на – до па мин
се осло ба ђа из тог услов ног на дра жа ја." Кад се на то до -
да ју ау ра ау тен тич но сти ко ја се ге не ри ше пу тем умет нич -
ки отво ре ног дис кур са око фи зич ких и емо тив них иза зо ва
и ра њи во сти ко је се ко му ни ци ра ју пу тем сли ке, тек ста и
зву ка (пу тем го вор них звуч них за пи са) и при влач ност та -
квих све о бу хват них стра те ги ја ко му ни ка ци је по ста је ја -
сна (у по гле ду и чу ла и вре мен ског окви ра за де ље ње 24
са та 7 да на у сед ми ци), на ро чи то за оне ко ји су у по тра зи
за за па љи вим фи ло зоф ским уте ха ма у иза зов ним вре ме -
ни ма.

Пле ме ни ти ама тер

Го ди не 2018, у во де ћем бри тан ском ча со пи су по све ће -
ном књи жев но сти, PN Re vi ew, об ја вљен је чла нак Ре бе ке
Вотс под на сло вом "Култ пле ме ни тог ама те ра". Удар ни
мо ме нат тог тек ста био је у то ме да "пе сни ци ама те ри" ко -
ји сво је пе сме об ја вљу ју на дру штве ним мре жа ма под ри -
ва ју по е зи ју као об лик умет но сти. Вот со ва по ле ми ку за -
по чи ње пер ци пи ра ним тен зи ја ма из ме ђу по пу лар не и ви -
со ке књи жев не кул ту ре:

"Ми слим да по раст след бе ни ка мла дих пе сни ки ња ко -
ји ма тре нут но пе снич ки еста бли шмент опе ва сла во пој ке
за ’искре ност’ и ’при сту пач ност’ – што су жар гон ске ре чи
за отво ре ну де гра да ци ју ин те лек ту ал ног ан га жо ва ња и не -
ги ра ње уме ћа ко је ка рак те ри ше њи хо ва де ла."

Чи ни се да је чла нак при мар но по све ћен ис пи ти ва њу
не ко ли ко пе са ма кроз лу пу књи жев не кри ти ке. Тврд ња
Вот со ве да "тре нут на кул ту ра при хва ће но сти [која се

фокусира] на пи сца а не на де ло" от кри ва ши ро ко рас про -
стра ње ну за бри ну тост пи са ца (а не и нео п ход но ши ро ко
де ље ну). У књи зи Све то др во, Т. С. Ели от на пи сао је да
"пе сник не ис ка зу је ’лич ност’, већ од ре ђе ни ме ди јум, ко -
ји је са мо ме ди јум а не лич ност". Ели о то во ви ђе ње у су -
прот но сти је са пре о вла ђу ју ћом по ли ти ком иден ти те та ко -
ја је у сре ди шту де ла нај у спе шни јих пе сни ка (у ко мер ци -
јал ном сми слу) ко ји да нас пи шу, од Хе ре Линд зи Берд до
Ни ки те Ги ла. Ка рак те ри стич но не фор мал ни и са мо у пу ћу -
ју ћи стил по на ша ња мно гих пе сни ка са Ин ста гра ма у су -
прот но сти је са вр ста ма тра ди ци о нал них кри тич ких/књи -
жев них оче ки ва ња ко ја Ели от из но си, а ко ја Се ли ја Хант
и Фи о на Самп сон кон тек сту а ли зу ју у књи зи Соп ство и
ре флек сив ност пи са ња:

"Пре ма Т. С. Ели о ту, од го вор ност пе сни ка је да до при -
не се ’иде ал ном по рет ку’ ’по сто је ћих спо ме ни ка’ књи жев -
не тра ди ци је та ко што си мул та но ства ра у окви ру тог по -
рет ка и ме ња га ства ра њем но вих де ла. Та ква пер спек ти -
ва за го ва ра [ш то и Вот со ва ра ди у свом чланку] да тре ба
да по сто ји ’не пре кид на пре да ја се бе та квог ка кав је у том
тре нут ку... не че му што је још вред ни је’.

"Ста ње де пер со на ли зо ва но сти" ко је Ели от пред ста вља
мо же се ту ма чи ти као ди ја ме трал но су прот но са вре ме ном
пој му књи жев не по зна те лич но сти уоп ште и ди ги тал них
књи жев них осо ба од ути ца ја на ро чи то с об зи ром на то да
су по не кад нај гла сни ји не за ин те ре со ва ни за тра ди ци ју из
ко је је књи жев ност из гра ђе на. То та ко ђе у пр ви план ста -
вља тра ди ци о нал ни књи жев ни еста бли шмент кроз је зик
аси ми ла ци је. "Ста ње не лич но сти" при ме њу је се на ка нон,
а ка нон се пре те жно са сто ји од при ви ле го ва них му шка ра -
ца бе ле пу ти.

С об зи ром на тај иде о ло шки ис пу њен кон текст, не из -
не на ђу је то што је на кон об ја вљи ва ња чла нак Вот со ве
при ву као ве ћи ном не при ја тељ ски на стро је ну па жњу на
дру штве ним мре жа ма. У од го во ру на чла нак Вот со ве,
Мак ниш од би ја прет по став ку да при сту пач ност чи та ла ца
пу тем ди ги тал них плат фор ми озна ча ва крај ин те лек ту ал -
ног ан га жо ва ња и уме ћа, и ка же: "Сма трам... да је ве о ма
снис хо дљи во... то што се о дру штве ним мре жа ма стал но
го во ри да ’по глу пљу ју’ свет." Овај лап сус – си гур но је
хте ла да ка же љу де – мо же се ту ма чи ти као по ви но ва ње
пред ло гу Вот со ве да пе сни ци са Ин ста гра ма мо гу би ти
до не кле нар ци си. Ка да је Мак ни шо ва об ја ви ла јав ни од го -
вор на чла нак Вот со ве на свом веб сај ту, до шло је до олу -
је ко мен та ра на Тви те ру, у ко ји ма се у ве ћи ни бра ни Мак -
ни шо ва а на па да Вот со ва, и твр ди се у од ре ђе ном сми слу
да је љу бо мор на и/или ан ти фе ми нист ки ња и/или ели тист -
ки ња (упр кос чи ње ни ци да су и Мак ни шо ва и Вот со ва
сту ди ра ле на Кем брич ком уни вер зи те ту а да је Вот со ва
пе сни ки ња ко ја об ја вљу је збир ке и алу ди ра на не до во љан
број же на пе сни ки ња у ка нон ској књи жев но сти). Ко мен -
та ри на Тви те ру по пут "увре дљив, ду бо ко лич ни... ели ти -
зам об ја вљен у пре сти жном ча со пи су" пи сца бест се ле ра
Ке ри Хад сон има ли су ви ше од 80 сви ђа ња, док је пе сник
Ник Џе рард опи сао то де ло као "ру жни ма ли по вра так ре -
кон стру и са ног сно би зма".

"У кри ти ци јед не од пе са ма Хо ли Макниш,
Вот со ва су ге ри ше да »’Шљива’...  ни је

про из вод пе сни ка већ лич но сти«."

Mi{qewe

OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2021   17

GREDA

Ана Кирнан



Ве о ма бру тал на бит ка ре чи ма на дру штве ним мре жа -
ма (у про сто ру у ком Ре бе ка Вотс би ра да не бо ра ви) от -
кри ва и стра стве не обо жа ва о це по ве за не са ис по вед ним
пе сни ци ма пер фор ман са и је два по ти сну тим бе сом тих
чи та ла ца (а че сто и пи са ца) ко ји им пли цит но од би ја ју
гле ди ште да кри ти ка мо же да бу де кри тич на ка да је из -
го во ри же на ко ја се сма тра ин те лек ту ал ном ели том.

Без об зи ра на гле ди ште у ве зи са ди ску си јом Вот со ве
о пе сни ци ма са Ин ста гра ма, узи ма ње ње ног члан ка на
зуб на осно ву то га што се с њом не би сло жи ла ве ћи на
обо жа ва ла ца по е зи је мо же се сма тра ти пре ко мер ном
цен зу ром. Та кви из ли ви уз бу ђе ња има ју оно што се у
жур на ли сти ци и пра ву зо ве "ефек том отре жње ња":
обес хра бри ва ње при род ног из ра жа ва ња пу тем им пли ка -
ци ја прав них санк ци ја или – у овом слу ча ју – осу де на
дру штве ним мре жа ма.

У кри ти ци јед не од пе са ма Хо ли Мак ниш, Вот со ва
су ге ри ше да »’Шљи ва’... ни је про из вод пе сни ка већ
лич но сти«. Ка ко ка же Да ни јел Бор стин, пи сац де ла Сли -
ка: во дич за псе у до до га ђа је у Аме ри ци, слав на лич ност
је "осо ба ко ја је по зна та по сво јој по зна то сти" – а не по
сво јој лич но сти.

Ин тер нет је по му тио ја сну гра ни цу ко ја раз два ја
умет ност од тр го ви не. То је мо жда и јед на од по у ка Вот -
со ве, по што утр жи ва ње су бјек тив но сти пу тем по е зи је
на Ин ста гра му ни је ну жно по зи ти ван ис ход за чи та о це
или пи сце са крат ким ра спо ном па жње или за пра во за
кул ту ру пи са ња (раз ли чи те ис пре ки да не) це ли не.

Пре вод са ен гле ског је зи ка Ве сна Са вић

16. ок то бра 2021.
Из вор ник пре у зет са веб сај та https://the li te raryplat form.com/

sto ri es/in sta-po e try-an d -th e -po li tics-of -emo tion/ 
© Ау тор ско пра во: An na Ki er nan 2019. го ди не

Ана Кир нан – Ви ши пре да вач пред ме та Кре а тив ност и
ино ва ци је Уни вер зи те та у Екс е те ру (E&S) и про грам ски ди -
рек тор ма стер ског про гра ма Кре а тив но сти.

Ја сам про грам ски ди рек тор ма стер ског про гра ма Кре а тив -
ност: ино ва тив не и по слов не стра те ги је. Та ко ђе сам ау тор на
пе снич кој плат фор ми. Имам ис ку ства у тр го вин ском из да ва -
штву (као уред ник у из да вач кој ку ћи An dré De utsch and Si mon
& Schu ster), као и ве ли ко ис ку ство као стра тег ко му ни ка ци ја у
ме ђу ди сци пли нар ној са рад њи и парт нер ском бро кер ству. Мо -
је ис тра жи ва ње се за сни ва на прак си и цен три ма кул ту ре пи -
са ња и кул тур них вред но сти, са вре ме ном из да ва њу књи га и
кул ту ра ма он лајн кри ти ке и уре ђи ва ња.

Viktor Radun Teon

СИНЕСТЕЗИЈА КАО ЧИТАЊЕ

отићи изван сунца
инкарнирати себе
због бола
због цвиљења залуталих
измислити оргазам
изнова мирисати на улицу
сударати се о предсказани
појам који нас враћа
у слику
која нам доноси бол
преображај креће
из тачке до које
не сеже моја слабост
крик се уврће спирално
распрскавам се
у сећање
открити тунел у срцу материје
уронити у росу црне рупе
унутар себе жубор
вечно вриштање
на спиралним степеницама
сакрила си фрагменте
из сваког фрагмента
ниче књига
колико још треба
да читам

МЕЂУ СЛИКАМА

фигуре људи
метафора преображаја
уметност није тачка
жеђ за смислом
међу свим тим сликама
осетио сам те
разапету
мешам времена
разазнајем садашњост
танка је опна
стварности
шта је стварно
платно или боја
у центру круга
цветају тихе мандале
ослушкујем шифру музике
како протиче
утиснут сам у твоју кожу
твој сам печат
надомак јутра
венац непролазног
ова песма слути
гутам последњи стих
и љубим те
међу сликама
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Rajica Dragi}evi}

ЋОРАВА ТИ СТРАНА

Засрете ме Чкиљо Митров
у Странама код криве црешње
онако сав накостершен
лице му се аман руга.
– Ђе си забасо Благоване?
– Што забасао идем уџери.
Да л ти ниси забасо?
– Е нећеш да прођеш овудије.
Има да те врљнем потпут.
Не можемо ти и ја истим путем да одимо.
Виш каки си забогаљен.
Ниси таки ниђе пристао.
Виш чакшире виш каврље...

Планем  и све му опсуем по списку.
Он да ме засретне он да ме врљне?
Па нисам му приспео на праг
Да иштем да камчим ко циганка.
Имам шта имам идем куд идем.
Изгледам како изгледам нисам страшило.
Каврљам гегам се рамљем спотичем богаљам
гуремељам како знам и умијем.

А да видиш њега пусника
задриго пун силе и бијеса ко да е наредник.
Укопо се насред пута.
Испријечио се ко неки арамбаша.
На мене нашо да се истреса и татрањи.

Ће до да се поизмакнем
и дочепам један оплавак
па да га заждијем по вр тинтаре
ал не снађо се.

Унесе ми се у лице
дочепа ме сдвије руке за колир
одиже ме ко перушку
и врљну тамо наниж низ папраће.

Све ми се преврте у животу.
Све ми се завитла у тинтари.
Нађо се на дну пакла и понора.
Све сам звијезде угледо усред дана.
Онамо ђе је Немрак учиње ми се да 

е Богољубов лаз.
Сечине ми дошле на Превоју
А Рајаковина у Валози код колибе.
Како се оно звадија: Драгован Радован...
туц муц ајд сад мајчин сине.
Очију ми не знадо ништа о себе.
Мешто да ме поздрави човечански
па носио сам га у наручју кад је био мракота
испод Санковца и Немрака за говедима.
Е друкше ћемо одселе синане мајчин.
Ако оћеш лијепо оћеш
ако нећеш – ћорава ти страна.

Септембар 2020.

Рајица Драгићевић рођен је 5. маја 1956. у Мланчи код Сту -
денице. Школовао се у Мланчи, Роћевићима, Краљеву и Новом
Саду, где је дипломирао на Електротехничком одсеку Факултета
техничких наука.

Објавио је књиге песама: "Ево моје главе", "Стражилово"
1984, "У несвести", "Кровови" 1992, "Истрајавам", "Научна
књига" 1996, "А заводи ме бескрај", "Каирос", 2007. Поезију,
прозу и критику објављивао је у многим листовима и часо -
писима: "Поља", "Књижeвна реч", "Летопис Матице српске",
"Свеске", "Повеља", "Кровови", "Борба", "Политика експрес",
"Тојест", "Глас омладине", "Студент", "Младост", "Поезија",
"Сун чаник", "Златна греда" итд.

Добитник је награде "Печат вароши сремскокарловачке" за
1985. годину и Међународне награде за креативност у матерњој
мелодији, 2008. Био је уредник за поезију у "Стражилову" од
1986. до 1990. год. Песме су му заступљене у антологијама. Члан
је Друштва књижевника Војводине и Удружења књижевника
Србије.

Шест година радио је као професор у Средњој школи елек -
троструке "М. Пупин" у Новом Саду, а од 1988.  до пензио ниса -
ња радио у Електропривреди (Електромрежи) Србије на посло -
вима управљања електроенергетским системом.
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"То бе ше иста жи во ти ња ко ју
ви дех на ре ци Хе ва ру, и гле,
по ка за се као ка мен са фир."*

Је зе киљ 10, 20.

Pло вио сам ве ли ким бро дом. –
Ка ко бих из бе гао стра шну ко ло то -

чи ну лон дон ске не де ље, у Са у твор ку
сам се укр цао на па ро брод и оти снуо
се на мо ре. Би ло је ра но. До зла бо га
ра но. Док сам про ла зио кроз лон дон -
ске ули це, оне су зја пи ле пред мном
по пут ре до ва не ке не кро по ле. Ми ља -
ма да ле ко, усред Си ти ја, ја је ди ни чо -
век та мо где се ина че сја ти њих хи ља -
ду. И то је дан стра нац ко ји се ни је по -
ви но вао оби ча ји ма зе мље до ма ћи на.
А уну тра, у ку ћа ма, Лон дон ци су би -
ли за у зе ти Да ви до вим псал ми ма, де -
вој чи це с бе лим усна ма и бе лим ка па -
ма су шу шка ле, док су де ча ци у крат -
ким, цр ним не дељ ним спен сер жа ке -
ти ма мр мља ли: Gre a tis the Lord, and
high ly to be pra i sed!, а кроз без број не
цр кве бру ја ла је бес крај на, бај ко ви та
ре ци та ци ја Со ло мо на, јед но гла сно, у
квин та ма, у ок та ва ма, док ти се не -
сму ти у гла ви и не по лу диш. – Та ко
сам се оти снуо на мо ре, ка ко бих из -
бе гао тај пи је ти зам. На дао сам се да
ћу та мо на ћи ма ње ко ло то чи не и про -
ме ну спрам веч них, хе бреј ских ме ло -
ди ја.

Сун це се спу сти ло на Тем зу. Ис по -
чет ка у ла га ном, а ка сни је у све бр -
жем тем пу, за о би ла зи ли смо те гља че,
те рет не бро до ве, при ста ни шта, плу -
та че, па жљи во их из бе га ва ју ћи, и
про ла зи ли ис под мо сто ва. Сву да су,
пре ко ка би на и уре ђа ја, би ла ра за стр -
та ла ки ра на плат на. Псалм ско рас по -
ло же ње и не дељ но пра зно ва ње спу -
сти ло се на Тем зу.– Би ли смо ма ло,
ша ре но дру штво. Па ро брод нам је
тре бао слу жи ти за за ба ву. Вре ме је
би ло ле по и сјај но. Би ли смо у ју ну.
Пут не кар те јеф ти не. Али re spec ta bi -

lity је у то вре ме, ка да чи та ва Ен гле -
ска пе ва псал ме, би ла про тив то га да
се из ла зи на мо ре. И та ко смо би ли
са мо ма ла гру па ша ре ног са ста ва у
ко јој ни ко ни је по зна вао ни ког, сва ко
мер као дру го га: Шта је Твој раз лог да
да нас пло виш низ Тем зу?

Ма ло-по ма ло ши рио се ви дик.
При бли жа ва ле су се ни ске оба ле са
зе ле ним ши праж јем. Из гу био се цр -
ни, ди мом оба ви је ни Лон дон. Скром -
но се на ја ви ла при ро да са сво јим не -
из ре ци вим ду хов ним дра жи ма. Пр ви
не так ну ти све жањ тра ве нас је дир ну -
о на кон ми ли он ски на го ми ла ног ин те -
лек та ка ме ног гра да. С де сне стра не
по ја вио се Гри нич, чу вен по ен гле ској
оп сер ва то ри ји. А ка сни је, по сле по ла
са та, Ву лич, ве ли ки ар се нал. Ре ка се
ши ри ла и све ви ше ди чи ла. Су сре та -
ли смо моћ не па ро бро де ко ји су се
вра ћа ли ку ћи из зе мље по мо ран џи
или из цвет не зе мље те пи ха. Јер мо ре
не по зна је не де љу.

По не ки пут ник си шао би у ка би ну
на ужи ну; а вра тио би се на зад са
остат ком хле ба у ру ци. Га ле бо ви, ко ји
су нас пра ти ли из ве ли ке да љи не, сја -
ти ли би се за трен ока над на шом ла -
ђом у по зи ци ји Све тог ду ха, ста вља -
ју ћи нам жа ло сним, сик те ћим клик -
та јем до зна ња да су глад ни. Ове жи -
во ти ње по зна ју љу де ко ји пло ве Тем -
зом и њи хо ве оби ча је. По сма тра ју
њи хо ве ви ли це и раз у ме ју их, као
што ми раз у ме мо на ма по зна те љу де
кад се ла те за свој уну тра шњи џеп.
Оне зна ју да су љу ди, ко ји се пу ног
сто ма ка вра те из ка би не, са жа љи ви. И
он да им сви, ка ко ста ри та ко и мла ди,
ба ца ју ко ма де хра не. Рет ко кад оно
што је ба че но до спе на по вр ши ну во -
де. У ле ту, са еле гант ним по кре том
тр го вач ког пут ни ка, оне за час по сла
угра бе оно што им је по ну ђе но и по -
но во за у зи ма ју пе ре ни ра ју ћи по ло -
жај, ужур ба но се вр зма ју ћи око на -
ших гла ва.

Из ва дио сам кар ту и пре до ми -
шљао се до кле бих тре бао да се во -
зим. Имао сам јак страх од мор ске бо -
ле сти. А на до ла зе ћи та ла си на ја вљи -
ва ли су да се све ви ше бли жи мо мо ру.

Од лу чио сам да се во зим до Греј -
взен да, где се ина че Тем за ули ва у мо -
ре. Та мо сам хтео да ко ри стим же ле -

зни цу или не ки од ча ма ца ко ји су се
вра ћа ли на зад. – Ста јао сам на до њој
па лу би и гле да оу прав цу Лон до на,
гра да ко ји иш че за ва. Ухва ти ла ме је
не ка бри га: Па што ни си оти шао у
цр кву! ре као сам са мом се би. – Па ти
ио на ко не ве ру јеш у Бо га! – Не, али
иде се у цр кву! – Али че му? Ка ко би
спро ве ли "де ло", opus ope ra tum пре -
ма ме ха нич ком схва та њу ка то лич ке
цр кве, а за тим се оста так не дељ ног
да на за слу же но из ле жа ва ли? – Ма не,
иде мо у цр кву, иде мо та мо да се о ра -
спо ло жи мо. – Ах, à la bon ne he u re! –
Или иде мо по спи ри ту ал ну ко ску, ка -
ко би је гло да ли оста так да на. – Из вр -
сно! – А он да псал ми! – На рав но,
псал ми, и они се по ку пе. – Они се чак
ни не из во де та ко ло ше; тај об лик јед -
но гла сног ре ци ти ра ња, са ста вљен од
сто ти ну де во јач ких гла со ва ........ ох,
дра же сно, баш дра же сно! – Па он да,
што ипак ни си оти шао у цр кву? – Ма,
хтео сам да по бег нем на по ље, у при -
ро ду, на мо ре, ни сам хтео да ра дим
оно што дру ги ра де.– Па до бро, што
се он да ту жиш? – Уоп ште се не ту -
жим; са мо го во рим о то ме. – Не, мој
дру же, не го је пр ви удар мо ра од ма -
ло пре, пр во за но ше ње бро да са те ра ло
жуч у мо рал ност, па са да цми здриш
по пут Оди се ја и кон стру и шеш те и -
стич ке гре де ка ко би њи ма под у про
сво ју ду шу бо ле ћи ву на мо ре. –

Та ко сам се му чио на до њој па лу -
би бро да док су га ле бо ви је дри ли над
мо јом гла вом истом бр зи ном као и
брод и спо па да ли ме сво јим оштрим
кљу но ви ма. – Та ко оно га ко са мог се -
бе оп ту жу је про го ни ми сао.

Што се да ље од ми ца ло, то су се
све ви ше гу би ле оба ле. Зе ле ни по ја си
и рто ви из да ле ка. Да ле ко иза нас на
хо ри зон ту црн ка сто сме ђи облак: уза -
вре ли Лон дон. Во да и во да, са мо во -
да. Па кад ће да се по ја ви Греј взенд?
Греј взенд ле жи на ме сту где Тем за
ути че у Се вер но мо ре. Ка пе тан ће да
на пра ви ма не вар, ка ко би про на шао
до бро ме сто за при ста нак бро да.
При ста ни ште ће да бу де на ја вље но.

Гле дао сам у во ду. Ту су се ме ша ле
две бо је. Бо ја Тем зе и она мо ра. Две
стру је су се су сре та ле: низ вод ни ток
Тем зе и на до ла зе ћи о ке ан. А наш па -
ро брод се про би јао кроз обе. И ла га -
но, али ја сно пре по зна тљи во, по че ше
она са бла сна љу ља ња ко ло са на па ру
ко ја нам по ка зу ју да упр кос свој хи -
три ни, свом кре та њу уна пред, свој
па ри и пе ни, свом зви жда њу и сте ња -
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* На по ме на пре во ди о ца: Па ни ца је мо ди фи -
ко вао ци тат из Би бли је, а ка ко би био одр -
жан сми сао ње го ве мо ди фи ка ци је, реч
"жи во ти ња" ко ри шће на је ов де у јед ни ниа
не у мно жи ни, ка ко је то слу чај у срп ском
пре во ду на ве де ног ме ста из Би бли је.



њу, свим за ма си ма ло па ти цаи свој за -
глу шу ју ћој бу ци, па ро брод, на ша
стам бе на ку ћа, ни је ни шта дру го до
игра та ла са, да га јед на си ла љу ља та -
мо-ам о. Пра тио сам с је зом то њи ха -
ње. Наш брод се моћ но про би јао на -
пред, ле тео је по пут га ле ба,из ба ци вао
је су ви шну во ду, ја хао је на на до ла зе -
ћим та ла си ма го ре-до ле, по пут де чи -
јег ко њи ћа њи ха ли це, на пред-на зад,
био је ва љан и до бар. Али, по ред све -
га то га, он је сле дио и тре ћу вр сту
кре та ња, ону кру же ћу, с јед не стра не
на дру гу, ко ја бе ше не ра зу мљи ва, као
да се де бе ли труп бро да, без об зи ра
што је мах ни то на пре до вао, њи хао на
мо ру још у не кој вр сти екс тра-кре та -
ња по пут пле шу ће ора хо ве љу ске.
Кон стру и сао сам се би ту крет њу екс -
тра у ви ду те о рет ског бро да ко јег сам
убр за вао, та ко да је на ста ла гро теск -
на сли ка; као да се пи ја ни па ро брод
кли же по мо ру. – Кад ће на и ћи Греј -
взенд? –

Још увек сам ста јао на до њој па лу -
би и зу рио у во ду. – Ка да нас на дра жи
су ма истих зву ко ва и мно штво оп тич -
ких ути са ка ко ји се по на вља ју, по сле
из ве сног вре ме на спо ља шња чу ла
оту пе, а из на ше уну тра шњо сти из ви -
ре не ка вр ста "кри стал ног ви да", не ка
ау тох то на моћ, тре ћа крет ња, ко јом
ви ше не мо же мо да ко ман ду је мо, ко -
ја, ру га ју ћи нам се, као "сло бод на во -
ља" са ма сту па на сце ну, при че му чи -
та во про клет ство и бла го дат на шег
по ре кла, оно га што су на ши пре ци
ми сли ли, с не у мо љи вом при си лом
де лу је на нас, а не ви дљи ва жи во ти ња
у на ма по ста вља сво је ве ли ке зах те ве.

Кад ће на и ћи Греј взенд? – Са бла -
сна за но ше ња брод ског тру па су ме
ду бо ко и нео бја шњи во уз не ми ри ла.
Ни сам ми слио да је у пи та њу мор ска
бо лест. Ни је ме спо па ла na u sea, ни ка -
ква муч ни на. Ни је се ра ди ло о чи сто
спо ља шњој си ту а ци ји. От при ли ке ту -
цет пу та сам пло вио бро дом на мо ру.
У пи та њу је био ду бок, уну тра шњи
че мер ко јем сам се пре пу стио. То је
био ком пле мент на до ла зе ћих мор -
ских та ла са ко ји ма брод ни је мо гао
да се од у пре. А он да сам осе тио да ће
да ме са вла да ку ка вич лук.

От по за ди је на и шао је дан чо век и
за стао по ред ме не. Био је то је дан
брод ски по слу жи тељ у уни фор ми.
Хтео сам да га пи там где се на ла зи мо.
Али пре ви ше ме је сте гло из ну тра. А
са да, упра во у том мо мен ту да го во -
рим ен гле ски ја ко ми је те шко па да -
ло. Ни сам мо гао да се осло бо дим. –
Нај зад ми је ус пе ло да се са вла дам, те
га упи тах: Кад ће на и ћи Греј взенд? –
"О, дра ги мој го спо ди не – од го во ри
чо век ко ји је био ка сир – Греј взенд
ле жи че ти ри ми ље иза нас. По гле дај -
те ова мо!"

Окре нух се. Чи сти ужас! Пла ви
ужас! Ко ло сал но пла во по ље. Пла ви
хо ри зонт про сти ра о се не из мер но да -
ле ко, а у не из ре ци вој да љи ни до ди ри -
вао је та ла се. А по да мном бес циљ но,
дре че ће, ин тен зив но пла во, ме та ла -
сто по ље по це лој ши ри ни оба су то
хи ља да ма бе лих, увр ну тих ме ста, ко -
ло сал на пла во-бе ла ша хов ска та бла.
На ла зи ли смо се на пу чи ни. Сун це је у
пу ном сја ју, по пут ужа ре ног ока, од о -
зго оба сја ва ло све жи во. Ни шта се

ни је мо гло ви де ти осим пла вог не ба,
пла вог мо ра и бе лих та ла са. А наш
брод је бе со муч но ши бао на пред.

Док се та ко спо ља не ме не сру чи ло
све тло ус хи ће ње, у мо јој уну тра шњо -
сти сам се у гор ким ми сли ма вра тио
на зад у Лон дон. У се би, у свом се ћа -
њу, ви дех мно го ма лих де вој чи ца у
цр кви бол ни це за на хо чад, ка ко су за -
ди вљу ју ћом хи три но мре ци то ва ле
псал ме и та мо уко че но се де ле с бе -
лим ка пи ца ма, док им jе на тан ким
усна ма звец ка ла бо го бо ја жљи вост.А
на по љу пре да мном ле жа ло је хи ља -
ду бе лих ус та ла са лих гла ва, веч но на -
ста ју ћих и не ста ју ћих. Ов де при ро да
са сво јим не чу ве ним ен ту зи ја змом, а
та мо укро ће на, при пи то мље на, кру -
та бо го бо ја жљи вост са сво јим па ра -
ли шу ћим деј ством на ср це и ћуд.

Од јед ном же сток удар на брод ском
тру пу ко ји је чи та вог ко ло са с је зи -
вом ла ко ћом по ти снуо у стра ну, услед
че га је дим на хо ри зон ту ис пи сао ве -
ли ку кри ву. Тре ћи по крет! Ума ло не
пук нух ка ко ме из ну тра об у зе бо лест.
Не мор ска, не го ду шев на бо лест. –
Мо гао си да оста неш у Лон до ну и да
слу шаш ње го ве бљу та ве хим не! –
Осе тио сам да ти та ла си, те уз диг ну -
те бе ло гла ве кре сте, ли че на цр кве не
псал ме. И као што су ови од у век у цр -
кви без ика квог от по ра сла ма ли мо ју
ду шу, та ко сам сад без мо гућ но сти
спа са био пре пу штен они ма. – Да ли
је пре ти ла опа сност? – Не разми -
шљах о то ме! Од ли чан брод, ма ши на
без ма не, пре ле по вре ме, мир но мо ре,
по вољ на бри за, дан та ко ди ван као да
га је Бог ство рио. – Али тре ћи по крет.
Не што не кон тро ли са но. Пси ха на бре -
кла од му ке. Уну тра шња, ду хов на
про дук ци ја ко ја са мо што не екс пло -
ди ра! – А при то ме бо ле стан! Ах, та -
ко ду бо ко бо ле стан из ну тра! –

Брод се сад про би јао кроз пла ву
пу сти њу по пут хи ца стре ле, уз јак
пи сак. Ниг де сад ви ше ни је био по -
тре бан опрез због ма не вра, во жње
кри ви на ма, као прет ход но на Тем зи.
Зе ле не во де ле жа ле су иза нас. При -
хва ти ло нас је бли ста во пла вет ни ло,
све се пла ви ло од ње га. Као да су се
сву да око нас рас тво ри ле ма се са фи -
ра. А оштро, по пут че лич ног се чи ва,
у ли це нам се уно сио би стар, про ви -
дан ва здух. Ме ђу тим: по сле не ких
пе де сет или сто или пак две ста ме та -
ра, усред кре та ња, чи тав брод по че да
се на ги ње на стра ну, да се на тој стра -
ни спу шта на до ле, као да се по ни зно
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клања не ко ме, иа ко је удар та ла са
остао исти – ко ло са лан знак упо зо ре -
ња.

Обра тио сам се ка пе та ну: Кад ће се
ука за ти сле де ћа при ли ка за при ста -
нак? Ку да смо се упу ти ли? – "Кре ће -
мо се пре ма Клак то ну на Мо ру. Та мо
ће брод од мах да на пра ви за о крет и
вра ти се на зад. Та мо та ко ђе мо же те
да ко ри сти те бр зи ноћ ни воз за Лон -
дон!" –

Сео сам на клу пу у прав цу Фран -
цу ске – јер та мо је ле жа ла Фран цу ска
– и оче ки ва о ства ри ко је тре ба да се
до го де. Не што је мо ра ло да се де си.
Ни сам имао мор ску бо лест. Али осе -
тих пу но ћу као да ће не што да се ро -
ди у ме ни. Ужа сан страх ле жао је на
дну мо је ду ше.

И од јед ном се не што до го ди! Од -
јед ном, усред би строг ва зду ха што је -
по пут пла вог пла шта леб део око нас,
усред кри стал но ја сног, азур ног мо ра,
од јед ном се по ја ви – је дан брод.
Ужур ба ни па ро брод. Пот пу но осве -
тљен од по днев ног сун ца. Пло вио је
истом бр зи ном као и ми. Ди рект но
ис пред нас. Јар ко жут по пут ли му на.
Офар бан она ко ка ко ни ко на све ту не -
ће по но во офар ба ти свој брод. А по -
што смо се кре та ли ско ро истом бр зи -
ном, пре ва рио сам се у по гле ду ње го -
вог пра вог кре та ња. Са сво јим там -
ним, бра да ви ча стим из бо чи на ма ка -
бин ских отво ра дре ча во обо је ни мон -
струм нам се при бли жа вао по пут жу -
те кра ста че, по пут џи нов ског, отров -
ног во до зем ца. Лак ну ло ми је у мо -
мен ту ка да сам га угле дао. На и ме, сад
сам имао за стра шу ју ћи пред мет на
ко ји сам мо гао да се усред сре дим. А
чи та ва по ја ва је без об зи ра на сву
мон стру о зност би ла та ко сјај на, ве ли -
чан стве на и фан та стич на да сам као
оп чи њен зу рио у тај не ви ђе ни идол.
Жу ти точ ко ви с ло па ти ца ма ства ра ли
су обил ну пе ну. Пла ва бу ји ца ме ша ла
се са жу тим осо ви на ма и штан гла ма,
ства ра ју ћи зе ле ни о пор њак. Сву да,
уна о ко ло, бо жи ја ми ли на од вре ме на.
Пла вет ни ло, као да је из ву че но из
два де сет не бе са; као да ва ља по ди ћи
рас по ло же ње не ког зло чин ца. У да -
љи ни, ко ло сал ној да љи ни са мо пла ве
тра ке и ли ни је, пла ве кри ву ље, при -
зме и сфер ни пре се ци. И све про вид -
но по пут веч но сти, без гра нич но по -
пут ду ше. А ис под, ди рект но око на -
шег бро да, љу би ча ста ма са, по пут
пру ског пла вог у теч ном ста њу, као да
је на том хо ри зон ту, под тим не бом,
тим фир ма мен том, да ни ма па да ла са -

мо пла ва ки ша. И да ље је на ми ли он
стра на све штр ца ло на тој пла вој ма -
си, бе ли вр хо ви та ла са ... Мо ју ду шу
об у зе ко ло сал ни ви хор сло бо де. ...

А сад је дан тр зај, па нам се жу то,
го ло чу до ви ште та ко ја ко при бли жи -
ло, као да ће да нас оњу ши. Сад сам
чуо ци чу и тут ња ву боч них по гон -
ских точ ко ва. За пра во, би ло је скроз
жу то. Чи тав дим њак, све до јед не ма -
ле гор ње цр не тра ке, па све на до ле до
тр бу ха би ло је пре кри ве но ин тен зив -
ном да ждев њач ком жу том бо јом. На
стра хо вит на чин не зграп на, пр ља ва
ба чва ху ча ла је на пред, иа ко у ства ри
ни је на пре до ва ла, јер смо упо ре до с
њом пре ла зи ли исту тра су. А за тим,
још је дан ма ли тр зај, и та да – та да се
ствар на мо ру на ла зи ла од нас уда ље -
на нај ви ше де сет ме та ра, тик до нас,
на до хват ру ке, та ко да би,не ма сум -
ње, да ља про ме на кур са за по сле ди цу
има ла ка рам бо ла жу. Не хо ти це сам се
освр тао, не би ли угле дао ка пе та на и
уве рио се у то да ће у слу ча ју ну жде
пре ви ше сме лом па ро бро ду би ти
упу ће ни сиг на ли. Али на мо је из не -
на ђе ње, око ме не су сви, ка ко пут ни -
ци та ко и чла но ви по са де, глу по и по -
спа но ле жа ли на по ду и на клу па ма,
сун ча ју ћи се на ме ком ва зду ху.

Кроз гла ву ми про ђе ми сао да је
цео тај при зор тре ба ло не што да зна -
чи. Про га ња ла ме је ми сао да је све то
ту због ме не. По пут су је вер ног Хо -
лан ђа ни на ко ји се су сре ће са од врат -
ном жи во ти њом, упо зо ра вао сам се бе
да је сми ца ли ца мо гла да бу де на ме -
ште на ме ни.– Чи та ва па лу ба та мо на

стра ном бро ду би ла је глат ка, као да
је обри ја на. Ви део сам уске да ске од
др ве та с њи хо вим уре зи ма пре кри ве -
ним ка тра ном. Ниг де ни је би ло ка пе -
та на. Ниг де кор ми ла ра. Сви ме се
упра вља ло из ну тра, из ко тлар ни це. –
Да ни сам мо жда имао ха лу ци на ци ју
бро да? – То је би ло ис кљу че но, јер
осе тио сам на соп стве ном бро ду за -
њи хај што га је ства рао на лет та ла са
сум њи вог па ро бро да. А ви део сам и
ка ко су се на зи ду мог бро да сме њи -
ва ли ре флек си сун че ве све тло сти
при ли ком не знат них по кре та жу тог
је дре ња ка. – По пут раз ја ре не жи во -
ти ње кип те ћа по су да кли зи ла је на -
пред. А ипак ни је баш на пре до ва ла.
Ниг де ни ко ни је про ви рио. Ок на на
пот па лу бљу бе ху за та ра бље на и за -
тво ре на. По пут по мах ни та ле ло ко мо -
ти ве чи ји је во ђа на кри ви ни ис пао из
ње.

И на том уса мље ном бро ду што
нас је пре сти гао и не у мор но пло вио
истим пу тем као и ми, на зад је, скри -
ве но, на уској клу пи се де ла ста ра же -
ни ца, у ста рој но шњи, за ви је на у жу -
то цвет ни шал, та ко зва ни пер сиј ски
шал, ка кав је пре ви ше од три де сет
го ди на но шен као не што вр ло дра го -
це но, али би са да мо рао да ва жи за
не што не под но шљи во не у ку сно.
Мир но је се де ла та мо, уду бље на у се -
бе, ка ква је од у век би ла. Јер ја сам по -
зна вао ту ста ру же ни цу. На кри лу је
има ла ма лу, по це па ну ко жну тор би цу,
ока че ну о де сно ра ме, а чи ни ло се да
де сном ру ком бро ји ста ре сре бр ња ке,
ка ко би пла ти ла во жњу. – Ка ко је та
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си ро та ста ри ца до спе ла та мо? На
брод што се упу тио из Ен гле ског ка -
на ла, Фран цу ске или ко зна ода кле и
пло ви к се ве ру, мо жда пре ма Нор ве -
шкој? – Ни сам са мом се би хтео да по -
ве ру јем. Са да сам знао да ни је би ло
си гур но да ли су и оста ли мо ји са пут -
ни ци на бро ду ви де ли тај ха лу ци ни -
ра ни па ро брод. Али шта је не ко ли ко
на ших иде ја и раз ма тра ња спрам та ко
про ждр љи ве не ма ни ко ја,буч но штр -
ца ју ћи око се бе, а све га не ко ли ко ме -
та ра уда ље на од нас, тут њи по пут не -
ке за ди ха не жи во ти ње? Шта је на ше
хте ње на спрам јед ног ова квог моћ ног
чул ног ути ска? Но да ли је та ко ве ли -
ка раз ли ка из ме ђу ха лу ци ни ра ног па -
ро бро да и па ро бро да у пра вом сми -
слу те ре чи? Зар ни су оба сме ште на у
на шој гла ви? А упра во овај, тај је дан,
мо жда ха лу ци ни ра ни па ро брод ти че
се је ди но ме не на је дин ствен на чин!
То је из раз мо јих чу ла, не по зна те си -
ле у ме ни што ми се ни на ко ји дру ги
на чин не ука зу је! А ту ста ру же ни цу,
њу сам са мо ја мо гао да по зна јем! –
Од јед ном ме је из ну тра не што по ву -
кло и ни сам ви ше мо гао да ана ли зи -
рам. Пре пу стио сам се то ме. Ми сли
ми бе ху ра се ја не ..... Чи та ва бе да мо -
је мла до сти сту шти ла се сад, из не на -
да,у мој дух по пут жу те, пр ља ве бу ји -
це. – Чи та во вер гла ње веч них мо рал -
них опо ме на, би блиј ских из ре ка, пи -
је ти стич ких са мо пре и спи ти ва ња и
ка те хи стич ких за стра ши ва ња, ко ји ма
сам из да на у дан био из ло жен и му -
чен, по кре ну се сад и по че са зви жда -
њем: "Ше ста за по вест! – Не чи ни
пре љу бу! – Шта је то? – Тре ба да се
пла ши мо Бо га и да га во ли мо, ка ко би
чи сто и чед но жи ве ли у ре чи ма и де -
ли ма ....." Бо же, о Бо же, па зар је наш
дух вергл што не ми ло срд но по на вља
оно што се не кад уту вљи ва ло у ње га?
А та ста ра же ни ца би ла је она ко ја ми
је увек не што ту ви ла у гла ву. Ста ра,
че сти та мај чи ца! Одав но је би ла мр -
тва, ми ро ва ла је не где у Не мач кој, за -
тво ре на у дру го ра зред ном ков че гу,
ме тар и по под шљун ко ви том зе -
мљом. А сад је се де ла та мо на дру гој
стра ни и бро ја ла но вац и, шки ље ћи,
ба ца ла по глед к ме ни. И та ко је увек
се де ла та мо и бро ја ла ми пе то пар ке,
ка да бих од ла зио у ту ђи ну. И он да би
ме пре пла ви ле чи та ве ра ке те од уко ра
и па ме то ва ња. Фи ни ша пат! Не сно -
сан кад би по тра јао: Бу ди вре дан! Об -
ра дуј сво ју мај ку! Ко ли ко са мо нов ца
ко шташ! Ка ко би по стао че стит чо -
век! Ко га ва ља по што ва ти. ...

Ба цао сам по глед пре ко, а у ње му
су се ме ша ле са ми лост и згро же ност.
Та мо пре ко пу та се део је део мо је
про шло сти с ко јим ап со лут но ни сам
хтео да имам по сла, а ње га ипак ни -
сам мо гао да по рек нем! – И баш ов де
ме хва та та стра шна утва ра и пре кри -
ва се бо јом под ле од врат но сти, па ме
при си ља ва да је при знам због јед ног
дир љи вог мо мен та. Бо же! ка квим
бед ним гра ни ца ма смо са мо оме ђе ни!
Јед ног не дељ ног да на сло бод ног ду ха
кре не мо на из лет, мор ски из лет, ка ко
би смо по бе гли од мо но то ног, до сад -
ног цр кве ног псал мо ди ра ња, кад оно
на по љу – на по љу на мо ру, из ди жу ћи
се из на ше соп стве не не ви дљи ве ду -
ше, су сти же нас освет нич ка утва ра
ко ја,на кљу ка на дре ком на шег де тињ -
ства, до ве сла из Ен гле ског ка на ла,
сме сти се тик уз нас, па те ра ше гу с
на ма и при си ља ва нас да пак ти ра мо с
њом.

Ка да сам це ло куп ну гор чи ну тог
фа тал ног фе но ме на го то во до по след -
њег остат ка оку сио у се би – та ко да
сам већ био спре ман да ско чим пре ко
па лу бе, не би ли из бе гао тај при зор –
жу та кра ста ча из не на да на пра ви
за о крет, као из јед ног по те за, и го то -
во не при мет но се уда љи у прав цу
фран цу ске оба ле. Осе тих да је про цес
за вр шен. Од јед ном, као под на ле том
ис цр пље но сти, пре крих ли це с оба
дла на и ослу шнух ду бо ко у се би, као
да знам да та мо, а не на мо ру, чу чи
жу та кра ста ча, утва ра ко ја ме је та ко
на му чи ла.

И та ко ду го се дех и ужи вах. – Он -
да сам се хи тро окре нуо и отво рио
очи. Мо ји са пут ни ци су не по мич но
ле жа ли ту, на клу па ма, на по ду, пре -
пу шта ју ћи се сун че вим зра ци ма. Чи -
ни се да ни ко од њих ни је при ме тио
жу ти брод што бе ше та ко бли зу нас. –
"Veryni ce day to day, sir!" из не бу ха ре -
че ка пе тан по ред ме не. – Да, за и ста је
био пре леп дан. – Тек са да, ка да ми се
не ко обра тио, при ме тио сам да је на -
пад ствар но про шао. – С ле ве стра не
је пред на ма ле жа ла ен гле ска оба ла,
зе ле на, див на, ве дра, срећ на по пут
дра гу ља. – "Клак тон на Мо ру!" – об -
зна нио је ка пе тан по сле из ве сног вре -
ме на. Оба ве ште ни смо да ће па ро -
брод да се за др жи све га не ко ли ко ми -
ну та и од мах по том вра ти на зад за
Лон дон. – Да ли же лим да се вра тим?
– Не, из у стих, ис кр ца ћу се ов де. – И
опет ре че ка пе тан: "Oh, it’s a be a u ti ful
day to day, sir!" – Осе ћао сам се све
сло бод ни је. Се кунд за се кун дом сам

из ра њао из по но ра сму ће но сти и љу -
штио од врат не ко ре до жи вље не вар ке
са сво је ду ше. – С ми ли ном и из ве -
сном ра до шћу по сма трао сам је два
при мет не ме ре за ис кр ца ва ње као
исто то ли ко зна ко ва свог по нов ног
здру жи ва ња са си гур ним, здра вим
спо ља шњим све том. –

"Клак тон на Мо ру!"
Би ло је то јед но од не дав но на ста -

лих мор ских при ста ни шта што их је
њи хо ва оба ла чи ни ла до ступ ним чи -
та вом ју гу, где Ен гле зи, по себ но зи -
ми, не ко ли ко да на ра до ужи ва ју у
сло бод ном ва зду ху и све тлу.

Ис кр цао сам се, и је два да сам пре -
шао де сет ко ра ка од ме ста ис кр ца ва -
ња – кад угле дах ви со ког, мр ша вог
па ро ха тог ме ста с хар мо ни ју мом на
зе ле ној ли ва ди има лу, ве се лу за јед ни -
цу оку пље ну око ње га ра ди бо го слу -
же ња. Др жао је све чан, ср да чан го -
вор. А ја сам још увек био та ко бо ле -
стан и нео т по ран, па сам ски нуо ше -
шир и при дру жио им се.

Ка сни је сам се део на оба ли и са ти -
ма зу рио у мо ре у прав цу Не мач ке и
по сма трао бе ле вр хо ве ми ли о на та ла -
са на тој не у по ре ди во пла вој под ло зи.
– Па ро брод је одав но от пло вио. – Оба
па ро бро да су одав но от пло ви ла. –
Џи нов ска по вр ши на осло бо ђе на за
не спу та не ми сли; не спу та не по пут
мо ра са сво јом ко ло сал ном мо но то -
ни јом.

С не мач ког пре вео 
Да мир Сми ља нић

Из вор ник пре во да: Oskar Pa niz za, 
"Die gel be Kröte", у: Pan. Zwe i ter Ja hr gang.

Heft III (1896), стр. 185–191.
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Mirko Stiki}

НЕ ОСВРЋИ СЕ СИНЕ

Не осећам, дакле, никакав страх
Пред чињеницом да ћу нестати

И претворити се у прах
Два млада бића за мном ће остати

"Ex malo bonum", из лошег добро
Ако ја нисам, неко ће знати

Само напред, смело и храбро
На понос своме уснулом тати

Оно што ја нисам, они ће знати
Смелошћу својом докле могу
Једна звезда са неба их прати
Напред само, ногу пред ногу

И на критике не обзири се, пусти...
Увек ће бити паса што лају

Крај пута животног, такви не трају
И брзо се примичу своме крају

Погледај на час к мени, ка небу
И када стигнеш до циља свога

Намигни шеретски, сети се тога
Захвалност нек’ иде у правцу Бога

ТРАВКА

Бићу тек травка у панонској равници
Кад откуца коначно судбине сат

По којој ће твоја нога газити
Када се претворим у траве влат

И када спознам из даљине
Да корачаш ти и сенка драга

Истопићу се од милине
Милујућ’ твоја стопала нага

НОЋ ШТО МЕ НА ТЕБЕ
ПОДСЕЋА

Ова ноћ ме на тебе подсећа
И ове лиске отпале у трави

На оне јесени и давна пролећа
На прве титраје срца у љубави

А знам таквих нема више
Нити ће икада више бити

Ни шетњи оних уз реку после кише
И обала некако друкчије мирише

Ни оног погледа испод трепавица
Што наговештај чежње пружа

Нити руменила твог млађаног лица
Ни твоје коже к’о мирисна ружа

Мирко Стикић је рођен 1958. год. у Лазареву код Зрења-
нина. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у
Београду. Радио је у републичким и покрајинским органима
управе у Новом Саду. Објавио је три збирке песама "Душа на
длану" (2011. г.), "Корак до сна" (2012. г.) и "Банатска елегија"
(2018. г.) све три у издању Издавачке куће "Прометеј" из Новог
Сада. Члан је Друштва књижевника Војводине (ДКВ). Награ-
ђиван Живи и ствара у Новом Саду.
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Dа на 28. сеп тем бра 2021. на вр ши ло
се сто го ди на од смр ти не мач ког пи -
сца Оска ра Па ни це [O skar Pa niz za].
Да се јед но вре ме ни је зна ло гроб но
ме сто на ко јем је са хра њен, симп то -
ма тич но је за суд би ну овог ства ра о ца.
На вод но је то би ла же ља ње го вих ро -
ђа ка. Шта је не ко мо гао да скри ви
све ту, па да та ко бу де пре пу штен ко -
лек тив ном за бо ра ву, да пре тр пи суд -
би ну ана те ми са них осо ба (нпр. по ли -
тич ких про тив ни ка) у ста ром Ри му
ко је је до слов но тре ба ло из бри са ти
из се ћа ња и уни шти ти све тра го ве
што би под се ћа ли са вре ме ни ке и бу -
ду ће ге не ра ци је на њи хо во по сто ја -
ње? Но из гле да да та ква dam na tio me -
mo ri ae ов де ипак ни је уро ди ла пло -
дом. На про тив! Сто го ди на по сле ње -
го вог ано ним ног од ла ска са жи вот не
сце не при во ди се кра ју из да ње ње го -
вих са бра них де ла у де сет то мо ва,1 а
у то ку про шле го ди не је чак одр жа на
ин тер на ци о нал на он лајн кон фе рен -
ци ја по во дом сто го ди шњи це смр ти
овог ау то ра у ор га ни за ци ји Де парт -
ма на за не мач ке сту ди је Уни вер зи те -
та у Ари зо ни,2 што по ка зу је да они
ко је пре ра но про гла ша ва ју мр тви ма
за и ста ду же жи ве.

Оскар Па ни ца ро ђен је 12. но вем -
бра 1853. го ди не у ба вар ском ме сту
Бад Ки син ген. Ње гов отац, Карл Па -
ни ца [Carl Pa niz za], ко ји је био ита ли -
јан ског по ре кла3 и во дио је дан хо тел,
пре ми нуо је 1855. го ди не, па се о од -
го ју Оска ра и остат ка фа ми ли је тре -
ба ла бри ну ти ње го ва мај ка Ма тил да
[Mat hil de]. Ме ђу тим, иа ко пр во бит но
кр ште на по ка то лич ким оби ча ји ма,
мај ка до но си од лу ку да сва ње на де -
ца при хва те про те стант ску ве ру, што
јој до но си кон фликт с ло кал ним (ка -
то лич ким) све штен ством. Кон фликт
вр ху ни у од ре ђи ва њу ка то лич ких ста -
ра те ља за тро је де це, ме ђу њи ма и
Оска ра. Оскар је од га јан у стро гом
ре ли ги о зном ду ху, из ме ђу оста лог на
јед ном пи је ти стич ком ин сти ту ту за

вас пи та ње де ча ка. Тек од 1872. го ди -
не Оскар је по но во мо гао да жи ви код
сво је мај ке. Бур но де тињ ство оста ви -
ло је тра га на мла ди ћу, а то се ви ди и
по ње го вом кри тич ком ста ву пре ма
ка то лич кој цр кви што ће га ка сни је
раз ви ја ти у ра зним спи си ма. Иа ко је
имао умет нич ке аспи ра ци је – хтео је
да по ста не пе вач – Па ни ца се ипак
опре де лио за ме ди цин ску ка ри је ру и
по сле успе шно ап сол ви ра них сту ди ја
ме ди ци не, по чи ње 1882. го ди не да
ра ди као аси стент код по зна тог пси -
хи ја тра Бер нхар да фон Гу де на [Bern -
hard von Gud den] у јед ној уста но ви за
мен тал но обо ле ле у Мин хе ну. Ме ђу -
тим, због соп стве них здрав стве них
про бле ма (по ја ва де пре си је) и не су -
гла си ца са сво јим прет по ста вље ни ма,
он да је остав ку на ме сто ле ка ра, а с
об зи ром да је био ма те ри јал но си ту и -
ран (на сле дио је по при лич ну су му
нов ца), од лу чу је да се у пот пу но сти
по све ти књи жев ном ства ра њу.

С об зи ром на ре ла тив но кра так
ства ра лач ки век,4 Па ни ци но де ло је
са свим со лид ног оби ма. Оно са др жи
збир ке при по ве да ка Су тон ски ко ма -
ди [Dämmerungs stücke] (1890) и Ви -
зи је [Vi si o nen] (1893), збир ке пе са ма
Мрач не пе сме [Düstre Li e der] (1885),
Лон дон ске пе сме [Lon do ner Li e der]
(1887), Ле ген дар не и бај ко ви те пе сме
[Legendäres und Fa bel haf tes] (1889) и
Pa ri sja na. Не мач ки сти хо ви из Па ри -
за [Pa ri sja na. De utsche Ver se aus Pa -
ris] (1899), за тим ко ме ди ју Све ти ту -
жи лац [Der he i li ge Sta at san walt]
(1894), "не бе ску тра ге ди ју" Кон цил о
љу ба ви [Das Li e bes kon zil] (1894), јед -
но чин ку До бри чи на [Ein gu ter Kerl]
(1895) и исто риј ску тра ге ди ју Не рон
[Ne ro] (1898). По ред то га, Па ни ца је
об ја вљи вао и са ти рич не спи се, есе је,
на пи сао је и јед ну фи ло зоф ску рас -
пра ву (Илу зи о ни зам и спас лич но сти
[Der Il lu si o ni smus und die Ret tung der
Persön lich ke it]), збир ку тек сто ва Im -
per ja lja у ко јој је хтео да на ве де све
мо гу ће (али и уми шље не) зло чи не

цар ског ре жи ма (де ло је до вр ше но у
апри лу 1904, али ни је об ја вље но за
вре ме ње го вог жи во та), а до ста – и до
да нас нео бја вље ног – ма те ри ја ла мо -
же се на ћи у Ци ри шким ди ску си ја ма
[Zürc her Di skußjo nen], ча со пи су што
га је сâм осно вао за вре ме свог бо рав -
ка у швај цар ском ег зи лу и во дио до
свог про те ри ва ња из ове зе мље.Сва -
ка ко, нај ви ше по ле ми ке иза зва ла је
ње го ва дра ма Кон цил о љу ба ви у ко јој
се пред став ни ци цр кве не вла сти у
Ри му те ре те за рас ка ла шан жи вот
што он да Бо га, Ма ри ју и Ису са, огор -
че не по на ша њем њи хо вих људ ских
ре пре зе на та, на го ни да про на ђу аде -
кват ну ка зну за не по слу шност па пе и
ње го вих след бе ни ка. При то ме им по -
ма же ни ко до дру ги до сâм ђа во ко ји
скла па пакт са сво јим не бе ским ан ти -
по ди ма, ка ко би се раз врат ном чо ве -
чан ству очи та ла бу кви ца. За уз врат ће
ђа во лу би ти по пра вље на ка пи ја на
ула зу у па као, а би ће му до зво ље на и
сло бо да ми шље ња (ово по след ње је
ве ро ват но би ла же ља са мог ау то ра
дра ме, а у то ме се ви ди ње гов сар ка -
зам). Са за вод ни цом Са ло ме он за чи -
ње јед ну за но сну ле по ти цу ко ја по -
мам не гре шни ке при ли ком пол ног
од но са за ра жа ва си фи ли сом. Због
овог раз от кри ва ња дво лич но сти кле -
ра, али исто та ко и са мо во ље увре ђе -
них бе смрт ни ка то ком 1895. го ди не
по кре нут је суд ски про цес про тив
Па ни це у ко јем се сâм бра нио од при -
го во ра блас фе ми је. На ње го ву жа -
лост, иа ко су со ли дар ност с њи ме и -
зра зи ли и та кви књи жев ни ау то ри те -
ти по пут Ми ха е ла Ге ор га Кон ра да
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[Mic hael Ge org Con rad], Те о до ра Ле -
син га [The o dor Les sing] и Кар ла Кра -
у са [Karl Kra us], из гу био је про цес и
био осу ђен на јед но го ди шњу ка зну
за тво ра у Ам бер гу. Уме сто да се по
окон ча њу за твор ске ка зне по ву че, Па -
ни ца је 1896. уз вра тио уда рац об ја -
вом по ле мич ког спи са Опро штај од
Мин хе на [Abschied von München] у
ко јем се об ра чу нао са про вин ци јал -
ним мен та ли те том ста нов ни ка ба вар -
ског ве ле гра да, пре ба цу ју ћи им да су
па пи не ули зи це и пра зно гла ве пи во -
пи је. Од мах по об ја вљи ва њу овог
спи са, рас пи са на је по тер ни ца за про -
во ка то ром, а овај је мо рао да пре бег -
не у Швај цар ску. 

Стал на не из ве сност око лич не суд -
би не, про ме на ме ста пре би ва ња као и
бе со муч на ши ка ни ра ња5 и про гон од
стра не вла сти оста ви ли су тра га на
Па ни ци ној пси хи. Ио на ко ла бил ног
мен тал ног здра вља због све уче ста -
ли је по ја ве ха лу ци на ци ја и па ра но ид -
них пред ста ва,Па ни ци на си ту а ци ја се
још по гор ша ва ка да лич но цар Вил -
хелм II из да ин тер на ци о нал ну по тер -
ни цу за ње го вим кри ти ча рем, та ко да
је при мо ран да ка пи ту ли ра и да се до -
бро вољ но пре да ор га ни ма ди сци пли -
нар не мо ћи – по ли ци ји и пси хи ја три -
ма. То му ис пр ва не по ла зи за ру ком
што га на во ди на још јед ну скан да ло -
зну ак ци ју – јед ног ок то бар ског да на
1904. го ди не про во ци ра сво је хап ше -
ње, по што по лу наг лу та мин хен ским
ули ца ма. Нај зад, у фе бру а ру 1905. го -
ди не би ва ин тер ни ран у пси хи ја триј -
ску кли ни ку, а пре о ста лих ше сна ест
и по го ди на про во ди у јед ном са на то -
ри ју му у Бај рој ту. Као што је већ ре -
че но, та мо и уми ре од по сле ди ца мо -
жда ног уда ра 28. сеп тем бра 1921. Ро -
ђа ци ни су хте ли да по ста ве над гроб -
ну пло чу на ме сту на ко јем је са хра -
њен на бај рој тском гро бљу. Сре ћом,
се ћа ње на ње га – по ред на ве де них
скан да ла – чу ва ју ње го ви спи си ко ји
су у ме ђу вре ме ну до жи ве ли ви ше
раз ли чи тих из да ња. А ка ко на по чет -
ку овог пор тре та по ме ну та кон фе рен -
ци ја по ка зу је, Па ни ци но име ни је мо -
гло би ти из бри са но, ко ли ко год то не
од го ва ра ло пред став ни ци ма цр кве не
и све тов не мо ћи ко ји ма се овај бун -
тов ник у ви ше на вра та гад но за ме -
рио.

Шта су лајт-мо ти ви Па ни ци ног
ства ра ња? Кри ти ка ре ли ги о зних и
др жав них ау то ри те та, од ба ци ва ње
кон фор ми зма, ра ди кал на афир ма ци ја
ин ди ви ду ал но сти, пре и спи ти ва ње

раз ли ке из ме ђу ствар но сти и при ви -
да, по зи тив но вред но ва ње илу зи ја и
ха лу ци на ци ја, те ма ти за ци ја сек су ал -
но сти, об ра чун са соп стве ном про -
шло шћу, афир ма ци ја ци нич ког (до -
слов но: ки нич ког6) ста ва, на по слет ку
срод ност ге ни ја и лу ди ла, пре пу шта -
ње па ра но ји и ау то де струк тив ном на -
го ну.Да  се ра ди о иди о син кра тич ном
ау то ру не по ка зу је са мо те ма и са др -
жај ње го вих де ла, већ и фор ма и на -
чин пи са ња – то се ви ди нај бо ље по
ор то гра фи ји ко ја не сле ди уо би ча је не
кон вен ци је (Па ни ца пи ше она ко ка ко
се не мач ке ре чи из го ва ра ју, нпр. уме -
сто ’Phi lo sop hie’ он пи ше ’Fi lo so fie’).
Већ сам је зик ре флек ту је не при ла го -
ђе ност овог ау то ра свом со ци јал ном
окру же њу.

Иа ко стил ски мо же да се убро ји у
гру пу не мач ких ау то ра ко ји су при па -
да ли на ту ра ли зму (о то ме све до чи и
ње го ва при пад ност оној гру пи пи са -
ца по зна ти јој под на зи вом Мин хен ска
мо дер на, оку пље ној око Ми ха е ла Ге -
ор га Кон ра да), Па ни ца ни кад не сле -
ди пра во ли ниј ски ре а ли стич ку ин -
тен ци ју – ње гов ре а ли зам је увек пре -
ло мљен оним нео бич ним, су бјек тив -
на цр та увек угро жа ва објек тив ни по -
глед на ствар ност, ако је овај уоп ште
мо гућ. Нај ве ћа Па ни ци на про во ка ци -
ја је сте да ува жа ва пер спек ти ву илу -
зи је и ха лу ци на ци је као пот пу но
оправ да ну по ред оне ре ал не, њи хов
су дар и су коб оста је не ре шен. Не ка да
се не мо же ре ћи шта је ствар но, а шта
илу зор но. До ко је ме ре пер спек ти ве
ов де оста ју не раз лу че не по ка зу ју и
ње го ва фи ло зоф ска раз ма тра ња. У

кон ден зо ва ној фор ми она мо гу да се
на ђу у ње го вој рас пра ви Илу зи о ни зам
и спас лич но сти (1895) по све ће ној
кон тро верз ном ин ди ви ду а ли сти и
анар хи сти Мак су Штир не ру [Max
Stir ner]. Као што Штир нер не при зна -
је ау то ри тет дру штва, др жа ве и цр -
кве, кри ти ку ју ћи све иде а ли стич ке и
оста ле ме та фи зич ке кон струк ци је,
та ко и Па ни ца по ку ша ва ра ди кал но
да афир ми ше ка те го ри ју су бјек тив -
но сти, да ју ћи по след њу реч оном
прин ци пу у су бјек ту ко ји га де тер ми -
ни ше, а да се сам не мо же ста ви ти
под кон тро лу ни ти са мог су бјек та ни -
ти дру штве них ин стан ци – на и ме, реч
је о де мо ну. Он га од ре ђу је као "пра-
на че ло де ла ња код свих љу ди", шта -
ви ше, као крај њи ка те го рич ки им пе -
ра тив ко јем тре ба да се под ре ди сва ко
де ла ње: "Де лај она ко ка ко Ти про пи -
су је Твој де мон. Ако за зи реш од кон -
се квен ци у по јав ном све ту, он да је
овај ја чи од Те бе. Ако се Ти про би -
јеш, он да си Ти онај ко од но си по бе -
ду. Мо жда ћеш да про пад неш. Али
про паст у по јав ном све ту је суд би на
свих нас."7 Ни је чу до да је ово на пи -
сао не ко ко га је очи глед но соп стве ни
де мон те рао до крај њих гра ни ца и до -
слов но од вео у про паст. Али то је
упра во би ла це на ње го ве афир ма ци је.

При по вет ка "Жу та кра ста ча" [Die
gel be Kröte] (1894), чи ји пре вод из ла -
зи у овом бро ју Злат не гре де, да је
при мер Па ни ци ног по и гра ва ња с пер -
спек ти ва ма ре ал ног и ире ал ног, чул -
ног опа жа ња и уо бра зи ље, ак ту ел ног
тре нут ка и ево ци ра ња про шло сти.
Без и ме ни на ра тор – иза ко јег мо же мо
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да прет по ста вља мо да сто ји сâм ау -
тор, с об зи ром на то да је Па ни ца је -
дан део свог ва га бунд ског жи во та
про вео у Лон до ну – же љан про ме не
од ве ле град ске ко ло то чи не, од лу чи да
се, ми мо оби ча ја зе мље у ко јој пре би -
ва, јед ног не дељ ног ју тра, ка да гра ђа -
ни Лон до на хр ле у цр кву да слу ша ју
псал ме,др зне на јед ну аван ту ру и на
не ко ли ко са ти на пу сти ен гле ску ме -
тро по лу и про ве де их у мор ској пло -
вид би на јед ном па ро бро ду. Али сва -
ка сло бо да има сво ју це ну, па та ко и
ова од из бе га ва ња вер ских ду жно сти.
Исти на, што се ви ше уда ља ва од Лон -
до на, "од мет ник" све ви ше осе ћа сво -
ју рас те ре ће ност од бе сми сле них не -
дељ них оба ве за у цр кви; али што се
ви ше при бли жа ва мо ру, све ви ше се
на ја вљу је из ве сна уну тра шња уз не -
ми ре ност, иа ко лич но не сма тра да је
то ли ко осе тљив на мор ску бо лест.
Ка да ко нач но до спе на пу чи ну, без
зна ња да се та ко уда љио од оба ле, по -
чи ње аго ни ја ње го вих чу ла. Од јед ном
цео ам би јент опа жа као игру шља -
ште ћег пла вет ни ла мо ра с "бе ло гла -
вим" та ла си ма, по глед му би ва при -
ко ван за "пла во-бе лу ша хов ску та -
блу", где та ла си по чи њу да ли че на
бе ле ка пе де во ја ка ко је бо го бо ја жљи -
во ре ци ти ра ју Со ло мо но ве сти хо ве.
Као по сле ди ца те афи ци ра но сти ко -
ло ри том мор ске иди ле и игром мор -
ских та ла са, али и ево ци ра не ат мос -
фе ре цр кве ног до га ђа ја, до ла зи до
пре ви ра ња у пси хи глав ног ју на ка
Па ни ци не при че. На са мој пу чи ни
по чи ње да му се при ви ђа жу то офар -
ба ни па ро брод што сво јим из гле дом
под се ћа на огром ног во до зем ца – на
жу ту кра ста чу. Овај уми шље ни па ро -
брод се жу стро при бли жа ва ње го вом
па ро бро ду, али осим ње га ни ко на
бро ду не при ме ћу је жу ту утва ру. Де -
ли ри јум све ви ше узи ма ма ха. Нај зад,
у тре нут ку ка да се мо гао оче ки ва ти
су дар два бро да, на па лу би оног жу то
обо је ног при ме ћу је јед ну ње му до бро
по зна ту осо бу – ње го ву по кој ну мај ку
ко ја ба ца по глед к ње му, бро је ћи но -
вац у сво јој ру ци. Од мах се при се ћа
ње них за по ве сти и пре ко ра чи ји те -
рет је од ма ле на спу та вао ње гов дух и
ка рак тер. При ти сак по ти сну тих се ћа -
ња и гри же са ве сти због из бе га ва ња
ре ли ги о зних ду жно сти по ста је све ја -
чи, та ко да у јед ном тре нут ку, на вр -
хун цу де ли ри ју ма, хо ће да се ба ци с
бро да у мо ре, али баш у том тре нут ку
чу де сни брод пра ви за о крет и не ста је
у да љи ни, а с њи ме и она осо ба ко ја

је очи глед но још увек за о ку пља ла
ње гов дух. Од јед ном осе ћа олак ша -
ње, а по што се уско ро по ја вљу је и пр -
во при ста ни ште на ен гле ској оба ли,
ко шмар се ко нач но за вр ша ва. Си ла зи
с бро да и, као по не кој инер ци ји, при -
дру жу је се ма њој гру пи вер ни ка оку -
пље них око јед ног све ште ни ка ра ди
бо го слу же ња. По сле то га оста је сâм
на оба ли и пре свог по врат ка во зом у
Лон дон има вре ме на да, по сма тра ју -
ћи бес крај ну по вр ши ну ус та ла са лог
мо ра, на ми ру сво је ми сли до ве де у
ред.

Па ни цин опус за слу жу је да ле ко
ве ћу па жњу. Пре све га, ње гов слу чај
мо же да се ана ли зи ра као при мер ин -
те лек ту ал ца не при ла го ђе ног вре ме ну
и дру штву у ко јем је жи вео, али исто
та ко да се про у че ме ха ни зми ре -
стрик тив ног дру штва ко је по ку ша ва
да си лом фор ми ра и нор ми ра по је -
дин ца, а оне ко ји се не укла па ју у тај
иден ти тет ски обра зац ди сци пли ну је
или чак ис кљу чи из за јед ни це – ти пи -
чан слу чај за фу ко ов ски ин спи ри са но
про у ча ва ње "ди сци пли нар ног дру -
штва", ка квог га на ла зи мо у вил хел -
мин ском до бу. Не чу ди да се упра во у
том вре ме ну – кра јем XIX и по чет ком
XX ве ка – фор ми ра пси хо а на ли за ко -
ја сво ју па жњу по све ћу је упра во ре -
пре сив ном од но су дру штва пре ма
људ ској сек су ал но сти, а за ни мљи во
је да се и код Па ни це те ма ти зу ју по -
сле ди це на ме та ња иден ти тет ских ша -
бло на у ко је се екс цен трич ни по је -
дин ци не укла па ју (као при мер мо гу
да се узму ње го ве при по вет ке "Фриц
кор се таш" [Der Cor set ten-Fritz] или
"Скан да ло зни слу чај" [Ein scandalö-
ser Fall]). С дру ге стра не, сâм Па ни ца
мо же да по слу жи као при мер не ко га
ко раз от кри ва дво лич ност мо ра ла
свог вре ме на – ње го во про во ка тив но
де ло Кон цил о љу ба ви, ко је му је до -
не ло епи тет "скан дал ма хе ра", те ма -
ти зу је мо рал ну пер вер ти ра ност кле ра
што осу ђу је сек су ал ност, а сâм се
пре пу шта рас ка ла шном жи во ту. А да
је и сâм ис ку ша вао мрач ну стра ну
сек су ал но сти по ка зу ју и епи зо де из
ње го вог соп стве ног жи во та (ка да се
ве ро ват но 1878. го ди не, то ком свог
бо рав ка у Ита ли ји, за ра жа ва си фи ли -
сом или ка да 1898. го ди не би ва оп ту -
жен због на вод ног од но са с ма ло лет -
ном про сти тут ком због че га га про те -
ру ју из Швај цар ске). Да не ко ко за по -
чи ње ка ри је ру ле ка ра за мен тал не бо -
ле сти, а он да сâм као па ци јент за вр -
ша ва у пси хи ја триј ској уста но ви, по -

ка зу је сву тра ги ку и ап сурд Па ни ци -
ног слу ча ја – још је дан раз лог за ана -
ли зу мо ћи ди сци пли не и не мо ћи су -
бјек та у ре пре сив ном дру штву. Али
би ло би су ви ше јед но стра но "слу чај
Па ни це" све сти са мо на мар ги на ли ју
у пси хо а на ли тич ком или со ци јал но-
кри тич ком дис кур су. Ко же ли да про -
у чи ко ми чан усуд људ ског ро да, не ка
про чи та Па ни ци ну са ти ру Из днев ни -
ка јед ног пса где се из пер спек ти ве
јед ног ја за ви ча ра раз от кри ва ју ма не
оне вр сте ко ја је се бе из ди гла из над
свих оста лих због сво је на вод не ум -
но сти, али та уми шље на при ви ле ги ја
би ва рас крин ка на као спе ци стич ка
за блу да. А да је Па ни ца ви зи о нар ски
умео да пред ви ди не ка де ша ва ња, по -
ка зу је ње го ва при по вет ка "Фа бри ка
за про из вод њу љу ди" [Die Men schen
fa brik] у ко јој се од и гра ва тран сху ма -
ни стич ки сце на рио про дук ци је хо -
мун ку лу са – хо рор што нам мо жда
тек пред сто ји, ка ко по ка зу ју да на шње
ди ску си је о бу ду ћој до ми на ци ји су -
пер ин те ли гент них ве штач ких љу ди.
Да кле, вре де ло би да се на ша ли те -
рар но за ин те ре со ва на чи та лач ка пу -
бли ка упо зна и с де лом овог не згод -
ног, не при ла го ђе ног, про во ка тив ног
ау то ра.8 Не ка пре вод "Жу те кра ста че"
бу де по че так те за ка сне ле ре цеп ци је.

НАПОМЕНЕ:

1 Тог за дат ка при хва тио се 2020. го ди не не -
мач ки из да вач Günther Emigs Li te ra tur-Be -
tri eb, а до сад је об ја вље но осам то мо ва.

2 Упор. ин фор ма ци је о то ме на сле де ћем сај -
ту: pa niz za.ari zo na.edu .

3 То об ја шња ва за што је Па ни ца ин си сти рао
на то ме да се ње го во име из го ва ра са ита -
ли јан ским ак цен том (ак це нат је на дру гом
сло гу).

4 Услед пси хич ких про бле ма од 1906. го ди -
не до кра ја свог бур ног жи во та ви ше ни је
об ја вио ни је дан спис.

5 Та ко су му ба вар ске вла сти 1900. го ди не
од у зе ле сву имо ви ну.

6 То по ка зу је ње го ва са ти ра Из днев ни ка јед -
ног пса [A us dem Ta ge buch ei nes Hun des]
(1894).

7 Oskar Pa niz za, "Der Il lu si o ni smus und die
Ret tung der Persönlichkeit. Skiz ze ei ner Wel -
tan scha u ung", у: Oskar Pa niz za, Psic ho pa ti -
ac ri mi na lis und an de re Schrif ten, Ho fen berg,
he ra us ge ge ben von Karl-Ma ria Guth, Ber lin
2015, стр. 28–73, ци тат: стр. 73 (§ 38). (Ау -
тор је пре вео ци тат с не мач ког.)

8 Ње го ва дра ма "Кон цил о љу ба ви" је јед на
од рет ких ње го вих пу бли ка ци ја ко ја је пре -
ве де на код нас. Упор. Оскар Па ни ца, Ал -
фред Жа ри, Ро же Ви трак, Три европ ске
дра ме, Фи лиш Ви шњић, Бе о град 2010.
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Uro{ Stepanov Ro{

* * *

од Новог Сада до Стокхолма и назад
замисли колико
згажених барица и прескочених 
док ходим

замрзлим асфалтом беле провалије

завејан туђином
све до предела измештене душе
где сам свој Јерусалем срео зачуђен

и гле! небитних даљина
с порушеном кућом на видику
у срцу бивам комад плачног зида 

од тамо до овамо и назад
без птице селице у грлу
своју реч часну умећу да погазим

да се у обући од свиле вратим
раскаљаном месту

у којем ћу себе радо дочекати

***

кажеш:
све је другачије у овом дану
они што долазе
гуштери су нашминкани
што 

бахато ходе алејом циника

велиш:
није то исти онај град
у 
којем сам младостан сањао
и пио из чаше
што венац веселости спаја
нити су исте њиве 
и небо  
што сунцем јутрења напаја

исти је само 
шапат тишине

што немир душе
са љубављу спаја

а можда и није....

#

мостови граде себи обале
о њих да ослоне своја сећања

сутрашњем сунцу да буду
забележен орјентир и знак

ко глумац што мимиком
своје душе бележи  свету

истину наше пролазности

#

скоро сам толико стар 
да године
обесмишљене лутају
кошмаром незалеђених реченица

док ћутњом слутим
недоречну сличност звери
са нечитком злоћудом човека

ах! толико самоће
да камен у мени слави
шупљи крик залеђене кости

а песма ко песма
и самотном лику 
и бледилу моме тражи веселости

#

идем лагано
предалеко одлазим од времена повратка
свог и блискости
и брига ме 
што не памтим формулу лажне учтивости

јер само у таквом тумарању даљинама
у себи дивљину препознајем
шо уме челом да пукне
посред зида трајања

тако и обесхрабреном себи
можда сасвим случајним гестом ратника
пронашао сам реч 
за 
успешно обрећање родбини и слуђеним
ветровима

тако добијам шансу 
да још једном окренем клуч у капији
подављених анћела 
који су проповедали о истинама и правди

Рош Урош Степанов (1940. Госпођинци у Србији) студирао
књижевност и српски језик – на Фил. факултету у Новом Саду.

Од 1. 1. 1966. живи и ради у Стикхолму где је завршио "А.
Бекман" школу за рекламу и дизајн, као и низ курсева графике
код проф Стенквиста и Сандала (литографија). Године 1967 има
прву самостални изложбу у Стокхолму, а нарадних година имао
је изложбе у низ других градова у Шведској. Рош, поред сликања
пише поезију, тако од 1977. ради као новинар у ЈУГО СЛО ВЕН -
СКОМ ЛИСТУ (неколико година као главни а потом као тех ни -
чки уредник), један је од покретача дечјег листа ЛАСТАВИЦА
као и ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ, на којем су, поред наших аутора
из Шведске, као гости учествовали и шведски песници и наши
реномирани песници из тадашње Југославије. 

Степанов је годинама био и директор мале издавачке куће
СВЕЈУГ где је објављено близу четрдесетак наслова аутора срп -
ско-хрватског језичког круга. Неке од важнијих збирки Рошове
поезије су: "Гутач пламена", "Галама", "Ујед", "За све има ме -
ста", "Трн", "Очи од меда"...
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Драган Поп Драган

Господ зна
Oсредњег раста, сувоњав, енергичан, с лакоћом је стизао
где год се његово присуство подразумевало, или само при -
жељкивало. Свуда је стизао и за сваког имао одго ва рајућу
реч подршке, саосећања, благог прекора, утехе, радова -
ња... као да су му сво време овог света и све праве речи
овог света на располагању.

Умео је у сваком разговору да за себе нађе право место
и праву меру. А, кад би неко поменуо децу он би без озло -
јеђености у гласу и са неком посебном искром у углу очи -
ју, пре него што би се укључио у разговор, изговорио ре -
че ницу која је већ свима била позната:

– Ето, драги Бог мојој жени и мени није подарио децу.
Он зна зашто је тако одлучио, а ја не сумњам у то да је до -
нео исправну одлуку.

Већ дуго је у пензији. Упркос костобољи, астми и дру -
гим, његовим годинама припадајућим, невољама често
одла зи на службу у храм Божији. Стане и за певницу, ако
није магловито време па се кашаљ и костобоља појачају
до границе подношљивости. Иде и на друга места, међу
људе, као што то чини одувек. Само, више нема оне рече -
нице коју је изговарао кад неко помене своју децу, или
унучад. Нико није приметио кад се та чувена реченица
утишала до нечујности. А и пламен у његовим очима се
смањио, избледео... неки више не могу ни да га виде. 

Није стари прота посустао у вери. Далеко било! Ипак,
нешто се десило. Господ зна шта и зашто.

Име
Mука је то, велика, кад се зовеш Тодор и по занимању
си бербер, а од кад си проговорио ниси успео да изгово -
риш р, него то што покушаваш највише личи на ј.

Водили су малог Тодора код разних терапеута, лекара,
надрилекара, врачара и гатара које мешају лековите траве
и скидају уроке, али вајде није било.

Био је Тодор вредан и добар мајстор. Долазили су у ње -
гову радњу и са другог краја села, иако је и тамо био бри -
ца. Радио је Тодор, стицао иметак и мучио своју муку.
Знао је да га иза леђа зову онако како он, кад је баш при -
нуђен, изговара своје име и звање: Тодој бејбеј. У неким
тренуцима, кад би падао у очај, помишљао је да промени
име, али би брзо прекорео себе:

– Шта ти је? Јесил полудео? Па, то је име пјетка који се
пје два века доселио у ово село. Име оснивача наше угле -
дне фамилије.  

Послом је Тодој бејбеј терао лоше мисли, али кад му се
родио син црне мисли поново нахрлише. Детету, за сваки
случај, даде име у којем нема р. Дечак је рано проговорио
и то чисто, да чистије не може бити. Све гласове, па и р,
изговарао је беспрекорно. Тодоју је лакнуло. 

Кад му се родио унук, коме родитељи дадоше дедино
име Тодор, био је пресрећан, али и уплашен. Но, дочекао
је да дечак проговори и то без шпрах фелера. Радовао се
Тодој бејбеј, сам Бог зна колико. Колико би се тек радовао
да је дочекао да унук заврши факултет, али није дочекао. 

Тодор је, након завршетка студија неколико година без -
ус пешно тражио посао. Онда је, на наговор школског дру -
га који је већ неколико година живео у некој далекој зем -
љи, уписао почетни курс језика који се говори у тој земљи
и завршио обуку за мушког фризера. Показало се да је од
деде, имењака,  наследио лаку и прецизну руку и смисао
за одабир праве фризуре и најприкладније браде.  

Био би деда поносан да може да види (а можда и мо -
же?) како је унуков салон, тамо у белом свету, пун задо -
вољних муштерија. А шта би деда рекао да може (а можда
и може?) да види таблу са називом салона и именом вла -
сника?

Тодор је својим родитељима објаснио зашто је проме -
нио и име и презиме:

– Мојим новим земљацима и муштеријама је тешко,
скоро немогуће, да изговоре моје име и презиме. Морао
сам да их прилагодим језику  којим и сам сада говорим, а
ко јим говоре и моја жена и деца. У том електронском пи -
сму Тодор се хвалио како лепо живи, како му је добро,
како је купио кућу и ауто, на кредит, како ће, можда, идуће
године по први пут довести жену и децу у своје родно
село...

Све то је његов отац, са поносом, причао комшијама. А,
кад су га питали како се син на крају писма потписао:
???????, или старим именом, правио се да није чуо пи -
тање.

Библиотекар
Mлађи чланови библиотеке, углавном, немају недоу -
ми це кад уђу у Храм књиге. Траже оно што по програму
школске лектире морају да прочитају, а остало што их
занима нађу на интернету.

Старији, они рођени пре интернет ере, који знања, му -
дрости и уживање у авантури читањаналазе међу кори ца -
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ма књига, често затраже савет од библиотекара и не
ретко буду збуњени, а неки и по мало увређени.

– Ја га замолио да ми препоручи неку добру песничку
књигу, а он ми дао роман од петсто страна!? По некад
сам се питао да ли је са нашим библиотекаром све у
реду?

– Хтела сам да се после посла одмарам уз нешто што
нема везе са мојом струком па сам тражила неку
историј ску књигу. Уз образложење да је историја
људског рода попис ратова и све оно што уз ратове иде:
убиства, муче ња, пљачке, силовања, разарања...
понудио ми је књигу, ни сам добро видела наслов,
Сигмунда Фројда. Окренула сам се и изашла, не узевши
књигу и не казавши му до виђења.  

– Тражио самлаки љубавни роман, а добио књигу
неког филозофа, нисам му упамтио име. Нисам сигуран
да сам схва тио ни шта је писац књиге хтео да каже, а ни
шта је библиотекар хтео да каже тим својим чудним
одабиром.

– Тих дана сам на телевизији пратила серију о некој
савременој енглеској породици. Пожелела сам да нешто
слично читам на годишњем одмору. Одабрао ми је књи -
гу. Нисам имала времена да је прелистам пре него што
смо стигли и сместили се у изнајмљени апартман. Е, тад
је уследило непријатно изненађење. Добила сам књигу
о викторијанском добу!

– Ма то се он спрдао с нама, јер је знао да и ми, на -
равно не пред њим, правимо вицеве на рачун његовог
физичког хендикепа. Уваљивао нам је погрешне књиге,
да би изигравајући будалу правио будале од нас. 

Тако и неколико година након што је библиотекар
оти шао у пензију његове некадашње "муштерије" пре -
причавају шта им је све приређивао и покушавају да ре -
ше мистерију зашто је то радио и да ли је он од толико
прочитаних књига "преучио".

Има и оних који мисле да су схватили да је библио -
текар читајући књиге читао не само оно што је одштам -
пано него и оно између редова. Зато је људимакад траже
неку књигу даваонеку другу у којој је оно што би се
могло наслутити између редова тражене књиге. Нико то
не говори јавно да их чаршија не би ставила у исти кош
с библиотекаром и посумњала у њихово ментално здра -
вље. 

Andreja \. Vrawe{

АМПЛИТУДА ПРОЛАЗНОСТИ

Туговати немој, угасићеш светлост,
сачекај пролећа да донесу осмехе
и зелене погледе,
кад јутра трају дуже за зимске дужине дана,
кад птице грле висине.
Глупима не поклањај чекања,
пролазност они збуњују,
спајају  тмине,
у живот тамнији.

03. 04. 2018. год.    

КАЈАЊА

Кају ли се они, што живот покварени носе,
камелеони душа, што у разно боје,
обло оштрим, намерно што виде,
што проживе живот, ко да не постоје?

Кају ли се у невида мраку,
који лудим свог брата прогласе,
што у тмурном оку немају светлости,
што се у злу добу, весели огласе?

Рањених срца, највише кајати се знају, 
они што и тесан бол купују,
сломљених живота, времена поете,
путници сетом, они што тугују.
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Erjomin Nikolaj Viktorovi~

У СПОМЕН НА РУБЦОВА

... звезда мојих поља.
Н. Рубцов

Лицемерни век има осмех од олова,
А дрхтаву звезду још рука Господња
Држи, вечно сјајну, над гробом Рубцова,
И златну, као раж са топлих руских поља.

Русија ће дати помен, биће тих и нежан.
И лавеж ће, издалека, с песмом укорак. 
Наш ће сусрет бити сусрет неизбежан,
И рећи ћу: "Здраво, друже, твој сам имењак.

Данас су жене и без мужа, и без поља – 
Ти би рекао: ’Такви су стихови ружни!’
Али, знаш, да ти искрено кажем, Коља,
Сви ћемо ми теби бити вечито дужни."

И још ћу рећи, нека зна Рубцов Николај
Да је у непокореној Русији још жива 
Очева реч, и топли мајчин загрљај,
И, за спас душе, Исусу кратка молитва.

Даје ждралова крик опет, у овујесен,
Дотакао душе, а очи небу дигао.
Да ће младић, струнама и римом занесен,
Допевати оно што што ти ниси стигао.

Да су Божије цркве устале из ништавила,
И већа су, и лепша, гнезда златних купола.
Да се, по речи Рубцова, није угасила
Над његовим гробом звезда руских поља.

2009.

СВЕТИ БЛАГОВЕРНИ КНЕЗ 
АЛЕКСАНДАР НЕВСКИ

Све дотле, док је Русије моје,
Неће зарасти стазе до Лавре.
Очи су твоје небеске боје,
Велики кнеже Александре!

Ни ради сребра, ни славе ради
Терет је крста рамена сатро.
"Бог није у сили, већ у правди!",
Рекао си, и кохорте затро.

А данас нас кохорте не плаше,
Сам ђаво овде налази слуге.
Учи нас, кнеже, да душе наше
Смирено полажемо за друге.

Небески покој дарују схиме,
Твој глас одјекује кроз покољења:
"Мени је живот – Христа свето име,
А смрт за Русију – час мога спасења!"

СТАРА ЛАДОГА

Киша је престала. Дуга небом шара –
Печат Бога Творца с људима занавек.
Дедовино моја, ти, Ладого Стара,
Историја твоја мом срцу је лек!

Грозних Варјага пристаниште славно
Божије је Тројице обећање тврдо –
Ту, омеђен мирним водама, одавно
Олег, кнез кијевски, почива под брдом.

Ту земље велике заметну се клица,
Сећање векова кроз молитву, бдење,
Небо се пролама у крицима птица,
Разроване стазе обрасле корењем.

Певај ми, Ладого, песму пристаништа!
На час ћу, кад кренем, на обали стати
Да у Волхов-реку убацим ситниша
Као залог да ћу једном да се вратим.

СВЕТИ НИКОЛАЈ ЧУДОТВОРАЦ

Архангелов друже, предивни монаше,
Хранитељу гладних и одеждо нагих!
Моли Христа Бога за све јаде наше,
Утврди нам срца Светим Духом благим.

Сред буре световне, управив течење
Међ' Силе Анђелске, ка слави бесмртној,
Ти си још пре смрти стек’о вскрсење
Сам љубављу рањен, врага рани смртно.

Заједно с Небеском Царицом Преславном
Од Бога си стек’о милости највеће,
Брзи си заступник сваком православном,
Усрдно га штитиш од зла и несреће.

Николаје дивни! У царству Небеском
Твој храм осењује Христова десница.
Усмери нас, грешне, стазом спаса, тесном,
И хвалом Господу осени нам лица!

Превод Милена Алексић

Ерjoмин Николај Викторович – руски песник, уметник,
кантаутор. Рођен 13. маја 1967. године у селу Сурское, Уљанов-
ска област. Аутор 6 књига поезије и 18 албума ауторских песама.

Члан Савеза писаца Русије. Живи у Всеволожску, Лењин-
градска област.
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Zа па же но је да је чо век у ста њу да се сме је у свим (или
ско ро свим) си ту а ци ја ма. Смех мо же да из ра жа ва пот пу но
су прот на или не са гла сна рас по ло же ња: мо же би ти бла го -
на клон или по дру гљив, зло бан или из љу ба ви, окре нут се -
би или дру гом, спу та ва ју ћи или осло ба ђа ју ћи, оча јан или
ус хи ћен. Ви ди мо да кле, да се смех не кад про те же од не ба
до па кла.

Смех осло ба ђа кад чо век исто вре ме но са гле да сво ју
спу та ност и па ра док сал ност ег зи стен ци је, сво ју ухва ће -
ност и сво ју сло бо ду, кад се ви не из над па ра док са и без из -
ла зног двој ства са осе ћа њем да се про бу дио и од јед ном
до се гао не ку ви шу ра ван са ко је му из гле да сме шно оно
што (до та да) ни је уви ђао, оно што му (са да) из гле да та ко
очи глед но. Нај бо ље при ме ре ове вр сте ху мо ра на ла зи мо у
та о и зму и ча ну/зе ну.

За ни мљи во је да сту ди је о сме ху – на при мер, Про по ва
(Про бле ми ко ми ке и сме ха, 1984.) – уоп ште не по ми њу ову
вр сту ху мо ра. Ис па да да је са ху мо ром, као и са ре ли ги -
јом, или фи ло зо фи јом. По на вља се оно што сре ће мо у
књи га ма ко је пре тен ду ју да го во ре об у хват но и уоп ште но
о ре ли ги ји или фи ло зо фи ји, а за пра во су огра ни че не на за -
пад но е вроп ску тра ди ци ју. Та ко ђе тре ба упо зо ри ти да у
на шем тек сту реч "сло бо да" ни је упо тре бље на у со ци јал -
но-по ли тич ком зна че њу – ов де не го во ри мо о сло бо ди-не -
сло бо ди не ког по ро бље ног на ро да или кла се, ни ти да се та
сло бо да мо же по сти ћи ова квим уви дом и сме хом. Ово на -
по ми ње мо сто га што "на ди ла же ње" о ко јем ов де го во ри мо
не зна чи ди за ње ру ку од со ци јал не ак ци је, или фа та ли -
стич ко ро ње ње у нир ва ну итд.

1) Кад по сма тра мо при ме ре на ди ла зе ћег ху мо ра уо ча ва
се мо гућ ност раз ли чи тих рав ни чи та ња. На пр во чи та ње
не ки текст мо же из гле да ти глуп и сто -
га сме шан. У дру гој рав ни се ви ди да
текст има не ко ду бље зна че ње. У рав -
ни тре ћег чи та ња мо же се ја ви ти увид
о од но су глу пог, сме шног и му дрог. 

По не ким схва та њи ма, у јед ном ти -
пу при ча при мар но сме шно је би ло
као не ки за штит ни омо тач, па ко ва ње
ко је је ве зи ва ло па жњу обич ног чо ве -
ка, омо гу ћа ва ло при чи да бу де у оп ти -
ца ју и бу де ши ре пре не та кроз усме ну
тра ди ци ју, те та ко са чу ва и пре да сво -
је ва жни је сло је ве и зна че ња они ма у
ко ји ма је та ко шта мо гла да по кре не.
То је по не кад слу чај са су фиј ским и
ха сид ским при ча ма, док је у та о и -
стич ким и ча нов ским анег до та ма ху -
мор не по сред но по ве зан са основ ним
сми слом.

Али, чи ни се да то свој ство – да
има ју за штит ни омот – на ла зи мо и код
дру гих тек сто ва (фи ло зоф ских, књи -
жев них, ре ли гиј ских). По сто је шти ва

ко ја су нам дав но по зна та са уве ре њем да смо
ис цр пли њи хо во зна че ње и сми сао у пот пу но -
сти. За тим, јед ног да на од јед ном из ро не пред
нас у но вом све тлу и зна че њу ко је нас за па њи:
ка ко је мо гу ће да не што што нам јц би ло то ли -
ко по зна то от кри ва са да не ко са свим но во ли -

це, ка ко је мо гу ће да је то зна че ње исто вре ме но од у век
(би ло) ту, а ипак ни је (би ло) ту. Са ти ме је као са бу дин -
ством – пре ма схва та њу бу ди зма, чо век је од по чет ка (да -
кле, већ) про бу ђен (у од ре ђе ном сми слу), а ипак не мо же
да ак ту а ли зу је ту буд ност (ак том во ље), не го ва ља да око
то га не што пред у зи ма, да не гу је отво ре ну, не тре мич ну па -
жњу, као ка да се иш че ку је не ко драг, за ко га се не зна ка -
да ће и из ког прав ца до ћи.

Спон та ност, не свр хо ви тост и не на мер ност сма тра не су
у та о и зму, код Лао Цеа и Чу анг Цеа, ва жним усло вом (по -
сти за ња) уса гла ше но сти са та о ом, а ху мор и смех су би ли
пут и из раз та кве на стро је но сти. Код Чу анг Цеа на ла зи мо
ши рок ди ја па зон ху мо ра, ко ји про жи ма сва по гла вља ње -
го вог тек ста, а при ме њен је на раз ли чи те на чи не, ка ко би
се пре не ле глав не иде је. Ов де ће мо на ве сти је дан од ло мак,
где је ху мор упо тре бљен да би се (из ме ђу оста лог) об ја -
снио и та о и стич ки од нос пре ма смр ти.

Учи те љи Су, Ји, Ли и Лаи су раз го ва ра ли. "Ко мо же
ни шта ви ло да сма тра сво јом гла вом, жи вот ле ђи ма, а
смрт сво јом зад њи цом?" ре ко ше они. "Би ће мо при ја те љи
оно га ако зна да су жи вот и смрт, по сто ја ње и не ста ја -
ње јед на це ли на".

Њих че тво ри ца се по гле да ше и на сме ја ше. Ни је би ло
не сла га ња у њи хо вим ср ци ма и та ко по ста до ше при ја те -
љи. А, он да се, од јед ном, учи тељ Ји раз бо лео. Учи тељ Су
оде да га пи та ка ко је. "Чуд но", ре че учи тељ Ји. "Ство -
ри тељ ме је та ко сквр чио! Ле ђа ми стр че као гр ба, ор га -
ни су ми не где го ре. Под бра дак ми је на би јен у пу пак, ра -
ме на су ми из над гла ве, а пер чин ми стр чи у не бо. Мо ра да
је у пи та њу не ки по ре ме ћај ји на и јан га".

А ипак, из гле дао је сми рен и не за бри нут. Ву ку ћи се,
сти же до бу на ра и ви дев ши свој од раз, ре че: "Ви ди, ви ди,
ка ко ме је ство ри тељ сквр чио!"
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Ике но Та и га (Ја пан, 1723–76): Чу анг Це са ња да је леп тир



"Да ли си ки ван?" упи та га учи -
тељ Су.

"Али, на шта да бу дем ки ван?
Ако се про цес на ста ви, мо жда ће
вре ме ном мо ју ле ву ру ку пре тво ри -
ти у пе тла. У том слу ча ју мо ра ћу
да бдим но ћу. Или ће, мо жда, вре -
ме ном мо ју де сну ру ку пре тво ри ти
у стре ли цу са мо стре ла, па ћу обо -
ри ти со ву за пе че ње. Или ће ми, мо -
жда но ге пре тво ри ти у кол ске
точ ко ве. Ако ми дух по слу жи као
коњ, за ја ха ћу и од ве сти се. За пре га
ми та да ви ше не ће тре ба ти.

До био сам жи вот јер је за то
до шло вре ме; из гу би ћу га јер се по -
ре дак ства ри ме ња. Ако то знаш,
бу ди за до во љан овим вре ме ном и
бо ра ви у овом по рет ку; он да те ни
ту га ни ра дост не ће дир ну ти. (Чу -
анг Це, 2001., стр. 76–77 – гл. 6). 

Чу анг Це ко ри сти ху мор на раз -
ли чи те на чи не и мо гло би се ре чи
да ху мор до ми нант на цр та у ње го -
вом тек сту (о то ме ви ди ви ше у тек -
сту Па јин, 2007). Ов де ће мо на ве -
сти са мо још је дан при мер, ве зан за
пи та ње ка ко спо зна ти пут (тао).

Ви ди те: ка да је ин спек тор Хуо
пи тао над зор ни ка пи ја це, ка ко мо -
же да про ве ри де бљи ну сви ње при ти ска ју ћи је сто па лом,
овај му је од го во рио да што ни же при ти ску је, би ће бли -
же исти ни. Али, кад је реч о Пу ту не мо же те оче ки ва ти
да га на ђе те на не ком по себ ном ме сту – не ма ни че га у че -
му га не ма. Та кав је Са вр ше ни Пут и та кве су и ве ли ке ре -
чи – "це ло ви тост", "уни вер зал ност", "све о бу хват ност" –
ове три ре чи има ју исто зна че ње. Све ука зу ју на исту ре -
ал ност (исто, стр. 207–208 – гл. 22).

2) Мо гло би се пи та ти ни су ли ове при че – ка кве на ла -
зи мо код Чу анг Цеа и у ки не ском чан бу ди зму (а ка сни је у
Ја па ну, у зе ну) – слу жи ле да не ку ме та фи зич ку исти ну
или иде ју, не са мо са чу ва ју, не го и пре не су по сред ством
ху мо ра, или па ра док са из ег зи стен ци јал не рав ни – да
обич ном чо ве ку, не вич ном фи ло зоф ским обр ти ма и по -
тан ко сти ма, са оп ште не што до че га се ина че до ла зи фи ло -
зоф ским уви дом и про ми шља њем. Ка ко из гле да, у не ким
слу ча је ви ма до и ста је би ло та ко: при че су би ле анег дот ска
фор ма му дро сти. Али, у сво јој основ ној вр сти оне са оп -
шта ва ју и не што осо би то, не што што се не мо же из ло жи -
ти у стан дард ном фи ло зоф ском тек сту. 

Ов де за сту па мо гле ди ште да про дор и ја ча ње овог ори -
ги нал ног при сту па у јед ном де лу ча на (тј. ки не ског зе на)
ни је би ло усло вље но са мо исто риј ски, тј. за мо ром и ре ак -
ци јом на сил ну ма ха јан ску уче ност и вр то гла ве ди ја лек -
тич ке па ра док се ин диј ског фи ло зо фа На гар ђу не (ко ји
прет хо ди чан тра ди ци ји), ка да је ки не ски дух ис та као вла -
сти та свој ства и скло но сти у су че ља ва њу са ин диј ском
ду хов но шћу бу ди зма. 

Тај исто риј ски аспект до бро је при ка зао Ха јерс (Hyers:
Zen and the Co mic Spi rit, стр. 59–80) ука зу ју ћи на на ди ла -
же ње су прот но сти све тог и про фа ног, ис ти ца ње јед но -

став но сти и сва ко дне ви це, сми сла
за ап сурд но и па ра док сал но, што је
све до шло до из ра жа ја нај пре у ча -
ну, а по том би ло пре не то у (ја пан -
ски) зен, са ори ги нал ним до при но -
си ма ја пан ских мај сто ра. 

Ако се мо же ре ћи да су мо ди фи -
ка ци је бу ди зма ка рак те ри стич не за
чан, на ста ле из су сре та ки не ског и
ин диј ског ду ха у бу ди зму, та ко ђе
уви ђа мо да су оне и плод уну тар -
њег раз во ја бу ди зма, му дро сти ко ја
ни је из гу би ла "до сто јан ство" – пре -
шав ши из стра сне уче но сти не го ва -
не на бу ди стич ким уни вер зи те ти ма
и у ма на сти ри ма, на те рен ми си о -
нар ских зах те ва при до би ја ња, или
не до вољ но обра зо ва них сло је ва ки -
не ског ста нов ни штва, или оних од -
га је них на тра ди ци ји та о и зма – не -
го је по ста ла до вољ но зре ла да се
не мо ра др жа ти по де ле на све то и
про фа но, озбиљ но и нео збиљ но,
му дро и глу по, из у зет но и сва ко -
днев но, ра ци о нал но и па ра док сал -
но. 

Бес крај не ни зо ве не га ци ја из бу -
ди стич ких су три, или На гар ђу ни ну
ди ја лек ти ку па ра док са (бу ди стич ки
фи ло зоф На гар ђу на жи вео је у 2.

в.), но си о ци ча на за ме ни ће (по сле 6. ве ка) па ра док си ма у
ко ји ма се реч не по сред но пре пли ће са чи ном, где се по у -
ча ва по ступ ци ма, а "де ла" ре чи ма, где се по сти за ње про -
бу ђе ња не гра ди ра кроз сло же ну ле стви цу про чи шће ња,
не го уоб ли чу је као при пре ман, али не на дан сти цај – као
кад се чо век трг не из сна.

Украт ко, дух сме ха ко ји је на шао из ра за у ча ну ни је био
са мо у слу жби при ла го ђа ва ња те шких бу ди стич ких уч цња
по тре ба ма и ду ху но вог кул тур ног кру га, не го је зна чио и
до да ва ње јед не но ве ди мен зи је бу ди зму, обо га ће ње сен зи -
би ли те том ко ји се до та да у ње му ни је мо гао на ћи, истин -
ско про ши ре ње мо гу ћих на чи на "пре но са дхар ме" (тј. бу -
ди стич ког уче ња) и у по гле ду на чи на и у по гле ду са др -
жине.

3) Де ли ка тан на ди ла зе ћи осмех Бу де ко ји по сма тра ег -
зи стен ци ју са "оне оба ле", са да је до био пан дан у сме ху
ча нов ских лу ди ја, ко ји су "до ко ле на" у ег зи стен ци ји (као
и оста ли љу ди), а сме ју се на ди шав ши раз ли ку из ме ђу ове
и оне оба ле.

Бу ди зму је тре ба ло око пет ве ко ва да до ђе до на сме ше -
ног Бу де, а око де сет вeкова је про шло од Ша кја му ни је вог
вре ме на до тре нут ка кад се ја вља ју "от ка че ни" ча ни сти и
ства ра тра ди ци ја зе нов ских осо бе ња ка. 

Не по ми ње мо то да би смо уста но ви ли не ку пред ност
или при мат (ове или оне тра ди ци је), не го као упит ност у
од но су на Ни че о ву опа ску да су бо го ви умр ли од сме ха.
Ни че и је сте и ни је у пра ву. 

У јед ном де лу зе на до и ста је по сто ја ла тен ден ци ја од -
ба ци ва ња све тог у ин сти ту ци о на ли зо ва ном ви ду и вра ћа -
ња на ате и зам ра ног бу ди зма (што је из ме ђу оста лог при -
ка за но и на не ким чан/зен гра фи ка ма – као це па ње су три,
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ло же ње др ве них ки по ва Бу де итд.). 
Ме ђу тим, и је дан и дру ги смех (и

до сто јан ствен и пра ште ћи смех) от -
кри ва ју не што људ ско, са свим људ ско
– спо соб ност са мо-над ви си ва ња. Мо -
жда је сто га ов де до бро да под се ти мо
да је дан дру ги (ту роб ни) фи ло зоф са
сми слом за ху мор (Se ren Kir ke gard –
Кјер ке гор, 1813–1855) ви ди у сме ху
дар бо го ва.

Чу де сна ствар ми се до го ди ла. Био
сам оду ше вљен, у сед мом не бу. Ту су
сви бо го ви би ли оку пље ни. Као по себ на
ми лост би ло ми је да то да из ра зим
јед ну же љу. ’Хо ћеш ли’, ре као је Мер -
кур, ’хо ћеш ли мла дост, или ле по ту,
или моћ, или дуг жи вот, или нај леп шу
де вој ку, или не ки дру ги ди ван дар...’ За
тре ну так сам био збу њен, а он да сам
се обра тио бо го ви ма сле де ћим ре чи -
ма: ’По што ва ни са вре ме ни ци, иза бра -
ћу са мо јед ну ствар, да увек имам смех
као по моћ ни ка’ (Кјер ке гор: Или – или,
стр. 42).

Спон та ност, од су ство свр хе и са мо -
до вољ ност ка рак те ри стич ни за игру
би ли су вр хун ске вред но сти у та о и зму
и ча ну. Ме та фо ра игре раз ви ја на је у
ка шмир ском ша и ви зму (свет као Ши -
ви на игра), по себ но код ка шмир ских
есте ти ча ра. Та ко је дан од њих, Бха та -
на ја ка (у 9 в.) ве ли: "Ода јем по сту Ши -
ви, пе сни ку све ви де ћем, ко ји је ство -
рио сва три све та и за хва љу ју ћи ко ме
љу ди мо гу по сти ћи есте тич ко бла жен -
ство по сма тра ју ћи при зор игре ко ја је
наш жи вот у овом све ту" (цит. из књи -
ге ау то ра Ма со на и Па твар да на, 1969, стр. 25). 

До и ста, чо век мо же вла сти ти жи вот (или жи вот уоп -
ште) са гле да ти као дра му, тра ге ди ју, ко ме ди ју, игру, фар су,
при вид, или ап сурд (у ве зи с тим је по ве зан и по јам "пре -
у ра мљи ва ње" о ко ме ће би ти ви ше ре чи не што ка сни је).

Да кле, ако при сту па мо жи во ту озбиљ но он да он оста -
вља на нас ути сак дра ме, Че сто и тра ге ди је (су пер-озбиљ -
но: тра гич но осе ћа ње жи во та).

Ако са гле да мо сме шне стра не жи во та он да га ви ди мо
као ко ме ди ју. Ако из дво ји мо иро нич не стра не, ето фар се. 

Ако тра жи мо чвр сто упо ри ште у жи во ту, он да све из -
гле да као при вид и ис пра зност. Ако спрам жи во та ис так -
не мо зах те ве ра зу ма, он да све из гле да ап сурд но.

4) Пси хо ло зи из Ин сти ту та за мен тал на ис тра жи ва ња у
Па ло Ал ту (Wat zla wick, Ba ve las, Jac kson) го во ри ли су о
праг ма тич ком па ра док су (у де лу Prag ma tics of Hu man
Com mu ni ca tion, 1967., стр. 190). Ово је је дан од три вр сте
па ра док са ко је они раз ли ку ју, а све три вр сте су: (а) ло гич -
ко-ма те ма тич ки па ра докс (ан ти но ми ја), (б) па ра док сал на
де фи ни ци ја (или се ман тич ка ан ти но ми ја) и (в) праг ма тич -
ки па ра докс (као што су па ра док сал ни на лог и па ра док -
сал но пред ви ђа ње). 

При то ме они ко ри сте син таг му "илу зи ја ал тер на ти ва"
у дво стру ком зна че њу: да би об ја сни ли ћор со как у ко ме се

на ла зи схи зо фре ни чар (или би ло ко ји
чо век) спе тљан дво стру ком спо ном
(енг. do u ble bind), јер је "про клет ако
учи ни и про клет ако не учи ни да ту
ствар" и дру го, да би об ја сни ли ка ко
из лаз из тог па ра док са је сте је ди но од -
ба ци ва ње са ме си ту а ци је из бо ра из ме -
ђу при вид них ал тер на ти ва (Prag ma tics
of Hu man Com mu ni ca tion, 1967, стр.
232–233). 

Праг ма тич ки па ра докс, илу зи ја ал -
тер на ти ва и дво стру ка спу та ност је су
за пра во раз ли чи ти опи си јед не исте
си ту а ци је са ко јом се љу ди су о ча ва ју
(у дру штве ном жи во ту, од но си ма с
дру гим љу ди ма и на сто ја њу да са гле -
да ју вла сти ти жи вот), а то их, ма ње
или ви ше, из лу ђу је. 

Ау то ри на ве де не сту ди је о људ ској
ко му ни ка ци ји на по ми њу да тре ба има -
ти у ви ду и раз ли ку из ме ђу про тив реч -
ног и па ра док сал ног (тј. дво стру ко
спу та ва ју ћег) на ло га – у пр вом слу ча ју
из бор је мо гућ, иа ко во ди гу бит ку, а у
дру гом слу ча ју сам из бор је оне мо гу -
ћен (исто де ло, стр. 213). 

5) Ме ђу тим, у књи жев но сти на ла зи -
мо при ме ре (си ту а ци је) ко ји на ди ла зе
ову ја сну по де лу на про тив реч но и
пара док сал но. На и ме, ту на ла зи мо си -
ту а ци је у ко ји ма је из бор мо гућ али су
ал тер на ти ве илу зор не јер во де истом
ис хо ду, а он да је раз ли ка из ме ђу ове
про тив реч но сти и па ра док сал но сти
дво стру ке спу та но сти (кад је из бор
оне мо гу ћен) бе зна чај на. 

Та си ту а ци ја се ја вља и у јед ном бро ју чан, или зен при -
ча и ко а на, као про то тип-си ту а ци ја пре ко ко је тре ба да бу -
ду са гле да ни и пре вла да ни и сви дру ги жи вот ни, или
праг ма тич ни па ра док си. На ве шће мо за то два при ме ра (је -
дан из на ше на род не тра ди ци је, а дру ги је ци тат из Кир ке -
гар до вог де ла Или – или), пре не го пре ђе мо на при ме ре из
тра ди ци је ча на.

ТАМ НИ ВИ ЛА ЈЕТ (НА РОД НА ПРИ ЧА). Био је дан
цар, па до сав ши с вој ском на крај сви је та, по ђе у там ни
ви ла јет, гдје се ни кад ни шта не ви ди. Не зна ју ћи ка ко ће
се на траг вра ти ти, оста ве он дје ждре бад од ко би ла, да
би их ко би ле из оне по мр чи не из ве ле. Кад су ушли у там ни
ви ла јет и ишли по ње му, све су под но га ма осје ћа ли не ка -
ко по сит но ка ме њет а из мра ка не сто по ви це: Ко ово га
ка ме ња по не се ка ја ће се, а ко не по не се ка ја ће се!

Гдје ко ји по ми сли: Кад ћу се ка ја ти, за што да га но -
сим? – а гдје ко ји: Дај ба рем је дан да по не сем. Кад се вра -
те из та ме на сви јет, а то оно би ло све дра го ка ме ње;
он да они ко ји ни је су по ни је ли ста ну се ка ја ти што ни је -
су, а они што су по ни је ли, што ни је су ви ше.

ЕК СТА ТИЧ НО ПРЕ ДА ВА ЊЕ (Se ren Kir ke gard, у де лу
Или – или, стр. 32). Ако се оже ниш, ка ја ћес се; ако се не
оже ниш, исто ћеш се ка ја ти; ако се оже нис или не оже -
нис, ка ја ћес се и због јед ног и због дру гог; или ћеш се оже -
ни ти, или се не ћеш оже ни ти, ка ја ћес се због обе ства ри.
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Ако се сме јеш лу до сти све та, ка ја ћеш се; ако пла чеш због
ње га, исто ћеш се ка ја ти; ако се сме јеш или пла чеш због
лу до сти све та, ка ја ћеш се због обе ства ри; или ћеш се
сме ја ти лу до сти све та или због то га пла ка ти, ка ја чес се
и због јед ног и због дру гог. Ако по ве ру јеш де вој ци, ка ја ћеш
се; ако јој не по ве ру јеш, исто ћеш се ка ја ти; ако по ве ру -
јеш или не по ве ру јеш де вој ци, ка ја ћеш се због обе ства ри.
Ако се обе сиш, ка ја ћеш се; ако се не обе сиш, та ко ђе ћеш
се ка ја ти; ако се обе сиш или се не обе сиш, ка ја ћес се и
због јед ног и због дру гог. У то ме се, го спо до, са др жи сва
жи вот на му дрост.

6) У овим при ме ри ма се ис ти че да су (ег зи стен ци јал не)
ал тер на ти ве илу зор не (сво де се на исто) и то се узи ма као
ко нач на чи ње ни ца жи во та. 

За раз ли ку од обич ног жи во та у ко ме илу зор не ал тер на -
ти ве во де нер вном сло му и за раз ли ку од фи ло зоф ске му -
дро сти за ко је су ове ал тер на ти ве ко нач не чи ње ни це жи -
во та, у ча ну се пре ко њих отва ра јед на на ди ла зе ћа ра ван,
ко ја во ди уви ду, или про бу ђе њу. Ови па ра док си су у прак -
си зе на по зна ти као ко а ни, а ви ше о прак си ко а на у мо јој
књи зи о зе ну (Па јин, 2012., стр. 25–32). 

Ако ка жеш да је овај штап ства ран уда ри ћу те. 
Ако ка жеш да ни је ства ран уда ри ћу те.
Ако ни шта не ка жеш уда ри ћу те.

Или:

Чу зан ис пру жи свој крат ки штап и ре че:
’Ако то на зо веш крат ким шта пом по ри чеш 

ње го ву су шти ну. 
Ако га не на зо веш крат ким, пре не бе га вас чи ње ни цу. 
Ка ко би га он да на звао?’

Или:

Ба шо ре че уче ни ку: 
Ако имаш штап да чу ти га. 
’Ако га не маш од у зе ћу ти га.’

По ре де ћи ове при ме ре ко а на, са про це сом пси хо те ра -
пи је, Хе ли (Ha ley, J. Stra te gi es of Psychot he rapy, 1963., str.
181) то ко мен та ри ше на сле де ћи на чин. Мај стор је по ста -
вио па ра докс ко ји ће уче ни ка на те ра ти да се осло бо ди ра -
ни јих на чи на по и ма ња и ре ша ва ња си ту а ци ја. Уче ник јед -
но вре ме на ста вља да се слу жи сво јим пре ми са ма у опо -
зи ци ји или/или: ствар но/не ствар но, по твр да/од ри ца ње,
до би так/гу би так, али са ти ме до ла зи у не из др жив ћор со -
как, те је при мо ран да ис ту пи из окви ра сво јих кла си фи -
ка ци ја. 

Ко ри шће ње ова квог мо де ла у пси хо те ра пи ји, Хе ли на -
зи ва те ра пе ут ским па ра док сом, а Вац ла вик (у де лу Prag -
ma tics of Hu man Com mu ni ca tion, стр. 240–241) те ра пе ут -
ском дво стру ком спу та но шћу. У јед ном и у дру гом слу ча -
ју основ но је да уче ник/па ци јент не мо же а да не ре а гујц,
али не мо же да ре а гу је на уо би ча јен на чин, тј. при си љен
је да ис ту пи из ван окви ра по ста вље ног ди ле мом: по твр -
ди ти/од ре ћи, на зва ти/не -на зва ти, до би ти/из гу би ти, ћу та -
ти/го во ри ти, из лу де ти/оздра ви ти, жи ве ти/мре ти. 

Ово по ре ђе ње те ра пе ут ског па ра док са са ко а ном не
зна чи да је у зе ну рад са ко а ном вр ста пси хо те ра пијц, ни -

ти да је те ра пе ут ска про ме на исто што и про бу ђењц у зе -
ну (ина че тер мин "про бу ђе ње" је бли жи зна че њу из вор ног
тер ми на wу, не го че шће упо тре бља ван пре вод "про све -
тље ње"). 

Пре о бра же ње до ко га до ла зи у јед ном и у дру гом слу -
ча ју ни је исто, иа ко га мо же мо из ра зи ти у окви ру истог
мо де ла, чи је су ком по нен те исту па ње из окви ра и пре у ра -
мљи ва ње. 

У зе ну исту па ње из окви ра зна чи исту па ње из кар ме, а
у пси хо те ра пи ји из схе ме ко ја је во ди ла по ре ме ћа ју. 

Пре у ра мљи ва ње зна чи про ме ну тач ке гле ди шта са ко је
се (пој мов но и емо ци о нал но) са гле да ва не ка си ту а ци ја,
та ко да иста/не-иста си ту а ци ја би ва са гле да на на нов на -
чин и до би ја но во зна че ње. Вац ла вик и др. ис ти чу да пре -
у ра мљи ва ње де лу је у рав ни ме та ре ал но сти, тј. про ме на се
до га ђа чак и кад објек тив не окол но сти оста ју не про ме ње -
не, од но сно чак и ако су оне из ван чо ве ко вог ути ца ја
(Chan ge: Prin ci ples of Pro blem For ma tion and Pro blem Re -
so lu tion, стр. 97).

То је исто вре ме но и глав на ме та кри ти ке ове пси хо те -
ра пи је од стра не со ци јал но (или ан тип си хи ја триј ски) ори -
јен ти са них кри ти ча ра ко ји, от при ли ке, ка жу: све што та -
ква те ра пи ја хо ће је сте да чо ве ка убе ди, или пре ва спи та,
та ко да бу де сре ћан, та мо где би тре ба ло (и он да ка да је
нор мал но) да бу де не сре ћан; да се сме је он да ка да би
треба ло да пла че, да тр пи оне ко је би тре ба ло да зба ци, да
бу де по слу шан спрам оних ко ји ма би тре ба ло да по ка же
зу бе. 
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Слич на кри ти ка са исте стра на се упу ћу је и бу ди стич -
ким и дру гим ис точ ним ути ца ји ма на За пад. За ову при ли -
ку не ка бу де ре че но да се та кри ти ка зна чај ним де лом за -
сни ва на бр ка њу ег зи стен ци јал не и со ци јал но-по ли тит ке
рав ни.

7) Мо жда се нај леп ши при мер пре у ра мљи ва ња мо же
на ћи у бу ди стич ком из јед на ча ва њу нир ва не и сан са ре
(нир ва на је пре у ра мље на сан са ра, или сан са ра са гле да на
на ди ла зе ћим уви дом).

Или, ка ко би ре као Панг-јин (Ки на, 740–808):
Ча роб на сна га, чу де сна де лат ност
Но сим во ду, це пам др ва.

Сја јан при мер за исту па ње из окви ра и пре-ура мљи -
вањц на ла зи мо и код Чинг-ји а на (Ки на, 660–740):

Пре не го сам упра жња вао чан, то ком три де сет го ди -
на, пла ни не су би ле пла ни не, а во де во де. Упу тив вши се
не што ви ше до шао сам до то га да пла ни и ие ни сам ви део
као пла ни не, ни ти во де као во де. До се гав ши су шти ну са -
да сам ми ран, Са да опет пла ни не ви дим као пла ни не, а во -
де као во де.

Исту па ње из окви ра мо же се раз у ме ти и као ус по ста -
вља ње дис тан це, Дис тан ца мо же би ти фи ло зоф ска, емо -
ци о нал на, етич ка, или есте тич ка (го во ри се и о исто риј -
ској дис тан ци, али ова ни је ов де за нас од ин те ре са). 

До од ре ђе не ме ре све су оне по ве за не. У бу ди зму (до
вре ме на ча на – тј. до 6 ве ка) би ле су по зна те пр ве три. Фи -
ло зоф ска дис тан ца (прађ ња) је по сти за на кроз на ђи ла зе ћу
спо зна ју (ви па сја на), етич ка дис тан ца (упек ша) кроз мо -
рал но кул ти ви са ње (ши ла), емо ци о нал на кроз бла го на -
кло ност (ме та-бха ва на) и не при а ња ње, а ме ди та ци ја је
би ла сред ство за све ово. 

Есте тич ка дис тан ца (као пут, или сред ство – упа ја) је
ушла у бу ди зам кроз чан (зен). Она је по сти за на оне о би -
ча ва њем, па ра бо ла ма, па ра док си ма, ху мо ром и уно ше њем
еле мен та игре у од нос мај стор-уче ник.

8) Ве ћи ни љу би те ља (и ко мен та то ра) по зна те су сме -
шне зен при че, ди ја ло зи и ко а ни. Ме ђу тим, ху мор у ча ну
мо же мо на ћи и у ра ним, пре-ко ан ским раз до бљи ма (из ме -
ђу 6–11. ве ка), тј. пре не го је ко ан ин сти ту ци о на ли зо ван (у
11–12. в.). Је дан од при ме ра за то на ла зи мо и у анег -
дотстком ди ја ло гу ле ген да мог пр вог па три јар ха ча на Бод -
хид хар ме (Ки на 6. в.) и ње го вог на след ни ка Ху еј-ко а.

Ху еј-ко  сту па пред Бод хид хар му пре кли њу чи:
– Сми ри мој дух.
– Дај, сми ри ћу га, ве ли Бод хид хар ма.
– Али, кад сег нем, не до хва там га, ка же Ху еј-ко .
– Та ко, дух ти је сад сми рен, уз вра ћа Бод хид хар ма.

Сенг-ца но ва ду хо ви тост (у тек сту За пис о ве ри у дух,
око 6. ве ка) ис ка зу је се кроз ва тро мет па ра док са. Та ко, ве -
ли Сенг-цан:

Са вр шен пут ни је те жак 
Са мо ис кљу чу је ода би ра ње и из два ја ње 
Све ће се раз ја сни ти пре ста неш ли во ле ти 

и мр зе ти (...)
Не тра гај за исти ни тим
Са мо се уз др жи од гле ди шта (...) 

У пр вој рав ни чи та ња сме шно је кад не ко ка же да ни је
те шко упра во оно што је љу ди ма нај те же, или кад ве ли да
се не ко са гле да ва ње де ша ва упра во кад се од у ста не од гле -
ди шта. 

У дру гој рав ни сме шно је кад се ви ди да се пи сац, за -
пра во, не ша ли не го је са свим озби љан и из ри че не што -
ко ли ко то ре чи уоп ште до пу шта ју (про ду бље ну ана ли зу
ове пе сме сам спро вео у по гла вљу "Све у јед ном", у књи -
зи Оке ан ско осе ћа ње, стр 137–160). 

Раз до бље бу ди стич ке ви со ке фи ло зо фи је, ко је је има ло
свој вр ху нац око 2. ве ка у На гар ђу ни, оста ви ло је у на сле -
ђе иде ју ис пра зно сти и уче ње о две исти не, ко ји су да ва -
ли од го вор на не ке ин хе рент не па ра док се бу ди зма. 

Ти па ра док си су: 
(а) нир ва на и сан са ра је су и ни су јед но, 
(б) бу ди ста те жи да по стиг не про бу ђе ност, а зна да од

по чет ка сва би ћа но се у се би буд ност, 
(в) он те жи нир ва ни и осло бо ђе њу од кар ме, а зна да је

у су шти ни већ сло бо дан и да се нир ва на не мо же по сти ћи
(јер је без у слов на – из ван за ко на узро ка и по сле ди це). 

Да би из ра зио (а) мај стор мо же се по слу жи ти ста ром
ки не ском пе смом:

У ма гли ки ше пла ни на Лу, на бу ја ла ре ка Че;
Док ни сам та мо сти гао ни сам имао ми ра.
Оти сао сам и вра тио се ... нис та на ро чи то:
Пи а ни на Лу у маглл ки ше, ре ка Че.

Да би из ра зио (б) по слу жио би се зе нов ском але го ри јом
"Чо ве ка ко ји ја ше на ма гар цу у по тра зи за ма гар цем" да
би на кра ју са гле дао да је он сам ма га рац. 

Dosije

36 OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2021

GREDA

Ши вин плес, Ин ди ја, 13. в.



Да би из ра зио (в) мо гао се по слу жи ти сле де ћим за пи -
сом:

Пи јем чај, је дем пи ри нач
Про во дим вре ме ка ко на и ђе.
Гле дам до ле по ток
Гле дам го ре пла ни не. 

Уче ник ча на мо рао је да се су о чи са ова квим не до у ми -
ца ма:

– Ако те жиш да по стиг неш нир ва ну, не ћеш је по сти ћи
(јер је она не у сло вље на), а ако не те жиш, та ко ђе је не ћеш
по сти ћи.

– Да би се про бу дио не смеш жу де ти за буд но шћу, а ако
не жу диш, та ко ђе је не ћеш по сти ћи.

– Ако ти је ста ло до сло бо де не ћеш је по сти ћи, а ако ти
ни је ста ло за што би је по сти зао?

По што је нир ва на не у сло вље на, а про бу ђе ност се не
мо зе по сти ћи вољ ним на по ром (као што се не мо же ни за -
спа ти), у ча ну на ла зи мо ду хов на свој ства бли ска оно ме о
че му го во ри и Чу анг Це. Та свој ства: спон та ност и ин ту и -
ци ја (i-p’in), не-мне ње (wу-niеn), јед но став ност (wу-shih),
не-на сто ја ње (wу-ch’in), од су ство пред у ми шља ја (wу-
hsin), су би ли ва жни чи ни о ци. А ху мор и смех су је дан од
основ них из ра за и сред ста ва кул ти ва ци је та кве на стро је -
но сти. 

Онај ко се сме је је осло бо ђен, јер се не мо же сме ја ти
онај ко ни је сло бо дан, а сло бо ду мо же по сти ћи са мо кад
са гле да у че му је виц и на ди ђе па ра докс при вид них ал тер -
на ти ва.

9) Исто ри чар кул ту ре – као они пут ни ци-ис тра жи ва чи
– зна да чо век ни кад не зна где ће се бе от кри ти: не ко се бе
на ђе у Ве не ци ји, не го у Ки ни, или Ја па ну. Та ко смо, сти -
ца јем окол но сти, у тра ди ци ји ча на/зе на от кри ли ко ре не:
(а) јед не на ше по сло ви це и (б) јед не на ше уз ре чи це.

а) На ша по сло ви ца гла си: Ко се по след њи сме је нај сла -
ђе се сме је.

Зен при ча, ко ја би мо гла би ти ко рен ове по сло ви це,
гласи. 

Ни ко ни је ви део Мо ку ге на да се на сме јао до по след њег
да на ње го вог жи во та на зе мљи. Кад му до ђе вре ме да мре,
он обра ти сво јим уче ни ци ма: "По у ча вао сам вас ви ше од
де сет го ди на. По ка жи те ми са да ва ше раз у ме ва ње зе на.
Ко то нај бо ље из ра зи би ће мој на след ник и при ми ће мој
ча нак и ха љу. Сви су по сма тра ли Мо ку ге но во стро го ли це,
али ни ко не од го во ри. Ен чо, ко ји је већ ду го био са Мо ку ге -
ном, при ма ће се ле жа ју. Узе шо љу са ле ком и ма ло је при -
ма че Мо ку ге ну. То је био ње гов од го вор. Учи те ље во ли це
по ста де још стро же: Је ли то све што знаш, упи та га.
Ен чо се ма ши и вра ти шо љу на зад. Ди ван осмех раз ли се
Мо ку ге но вим ли цем. Ти би тан го, ре ће Мо ку ген, ра дио си
сам ном де сет го ди на и још ме ни си ви део це лог. Узми ха -
љу и ча нак, они ти при па да ју. (на ла зи се као 34 при ча у пр -
вом де лу књи ге 101 зен при ча и дру ги кла си ци зе на, 2007). 

б) Јед на на ша уз ре чи ца гла си: Сме је се као луд на бра -
шно. А мо гу ће је да јој је ко рен у сле де ћем ко а ну. На и ме,
за ки не ског чан учи те ља, чи је је име би ло Тунг-шан (ја -
пан ско име То зан – жи вео у 9. в.) ве зу је се сле де ћи ко ан
(ко ји се на ла зи у збир ци Му мон кан, 1980). 

Док је То зан ме рио бра шно, је дан ка лу ђер га упи та: Ко
је Бу да?

– Ов де има три ли бре бра шна, ре че То зан.

Ка лу ђер је по сле то га не ко ли ко да на ишао око ло као
луд, сме ју ћи се и по на вља ју ћи: Бу да... бра шно... три ли -
бре.

Ко би ре као да у не кој на шој уз ре чи ци мо же да се кри -
је по у ка из не ког ко а на? А мо жда је од ње го вог име на из -
ве де но и на ше име: То за.
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Niku ^obanu

КЛОПКА НА УЛАЗУ У КУЋУ

Испружен – изгубљен, на тепиху од филца,
лешкари међу пожутелим новинама,
пажљиво раширених по паркету
премазаном катраном – ретки тренуци екстазе – 
у ствари, све је било само бестијално маштање. 

Његови покрети – предзнаци блиског краја – 
незајажљива жеђ за животом сада се 

чинила другачијом.

Усред ноћи ударио је кљуном
по пукотинама паркета.

Вадио иверје а не зрна, а не комадиће светлости,
а не ваздух, и не речи.

Тражио је знак, зрачак светлости,
чак остатке светлости.

Бескрајни промашаји,
бескрајни откуцаји срца.

Претеће сенке
насрћу над птићем кукавице.

Надомак прага, 
црвена мрља полако клизи по седефастом кљуну.

ЈАЈЕ ТРАЖИ ПТИЦУ

Шта треба да учиним за тебе,
црна птицо – 
пита јаје из разнетог гнезда.

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

Може ли сан бити истинитији
од сањарења?

Све теже ми је да поверујем у чуда.

Плашим се да опет ништа схватили нисмо
а протицаће још који људски живот,
попут осталих
који су били и који ће тек доћи.

Шта још треба да учиним за тебе,
црна птицо – 
да би схватила да је лет излишан,
пита се јаје ловац.

ЛАВИРИНТ

Ништа нећеш сазнати више
од онога што ти је дато да спознаш.

Залутаћеш кроз лавиринт речи
а нећеш открити како се дрво гаси
и како камен гори.

Ништа више нећеш сазнати до онога
што ти је дато,
и сам ћеш постати лавиринт.

ДИЈАЛЕКТИКА ЉУБАВИ

Кора лимуна
бачена на праг куће,
гришће нас полако, лагано.

Доћи ће непознате маске
из неког малог позоришта комедије...

О данас ништа више неће бити
као што је могло бити.

По сцени дефилују
закаснела господа,
смешна.

ОПСКУРНА, СВЕТЛОСТ

Сакупљам парчиће светлости и ваздуха
као да сакупљам живот.
Ништа више не може бити постављено на место – 
снежну пахуљу не могу вратити небу,
ни сан оног детета не могу пронаћи 
у мом срцу! 

Прочитах негде: "ништа више не може
бити како би могло да буде."
Онда, због чега још увек копам
по временима златним,
као да чепркам штапом
по гомили измета!?
Колико беде су нам донели инжењери људских душа
из свих времена,
вукови у овчијој кожи...
Само да бисмо прошли кроз огањ искушења,
поново рођени за судњи дан?

Сакупљам парчиће које су ми оставиле 
године комунизма
и хладна јутра посткомунизма.
Живот је нешто више од лова на јелене,
али је јефтинији од многих ништавила.

Сакупљам живот,
као да сакупљам крхотине светлости
која и нису светлост.

Са румунског превео аутор
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Atila F. Bala`

ПОНОВНО ФАРБАНЕ 
РЕШЕТКЕ

распи
подели мрвице са другима

дај хлеба и рибе
гладној руљи

лажна обећања
на вражјим екранима
и примамљивим плакатима

распи лажне сребрњаке
нек се гурају
газећи један другог
кезећи се
мрцварајући један другог

увежбај гестове
говори слогене
док им се поглед
залепи на тебе као стричак

следиће те слепо као
искупитеља

и осећаће се слободним
иза поновно фарбаних решетки

ВИЈОНОВА КРАВАТА

усне ти отврдну
када
рецитујеш
Вијона или Атилу Јожефа

очи ти гледају у даљину укочено
као да се љутиш
или
заборављаш на мене

љубомора се мрда
у трулом гнезду
који чека 
на отеране птице

на помраченом небу
као на пројектору
Вијон намешта уже
на врату са ожиљцима

ПЕСНИК ЈЕ УМРО

Ђавољи круг празноверја
Теорија је прождерала самог себе
Песник је умро много 
Пре своје смрти
Свака реч му је кодирана
Од предодређене судбине
А само су их примопредајници
Искварених срца опажали
И подигли споменик
Срећној несрећи

ПИТАЊА

осећаш ли мрдање корена
у семену које се крије у твом длану?
а у бестежинству
летење птице?
и врење моје луде крви
када ми додирнеш лице?

хоћеш ли ми затворити очи
када из њих излети лептирић
светлости?

Превела са мађарског Ј. Ковач

Атила Ф. Балаж (Balázs F. Attila) рођен је у Таргу Мурешу
15. јануара 1954. Године 1982. у Букурешту добија звање дипло -
мираног библиотекара и преводиоца. Године 1990. настањује се
у Словачкој. Радио је као новинар, затим је 1994. основао Изда -
вачку кућу АB-АRТ, и током 25 година издао је око 900 књига.
43 књиге су му објављене на 22 језика, као и 32 књига превода.
Члан је Мађарског и Румунског Удружења Писаца, Мађарског
PEN Cluba, Европске академије науке, уметности и књижев -
ности у Паризу, Академије Еминеску, почасни члан Академије и
уметности у Кишињову.

Редовно је позван на светске фестивале поезије. Тренутно је
менаџер Књижевне Фондације "Петефи" у Мађарској.

Објављена дела на српском језику (у преводу Јоланке Ковач):
Преломљени хлеб (песме), Либертатеа, Панчево, 2012; Мета-
морфозе Казанове (новеле), Едиција СИРМ, Сремска Митрови-
ца, 2015; Лов на лепоту (песме), Алма, Београд, 2019.
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УСРЕД БА НАТ СКОГ
ВЕ ТРИ ШТА 

Ра до ван Вла хо вић: Трок њиж је Ба па,

1934. и Му че ни ци. Но во Ми ло ше во:
Ба нат ски кул тур ни цен тар, 2016, 2017.
и 2020.

U ро ма ни ма Ба па, 1934. и Му че ни ци
Ра до ва на Вла хо ви ћа у пр вом пла ну је
жи вот на пу та ња сто жер ног ли ка Бран -
ка Па вло ва Ба пе, прот ка на до бро ода -
бра ним и у глав ни на ра тив ни ток
уплет ним фраг мен ти ма из жи во та нај -
пре ње му ве о ма бли ских љу ди. ту је и
не ко ли ко та ко ђе мар кант них, по себ но
жен ских ли ко ва: као и кра ће, а са др жа -
јем и те ка ко ефект не при че о Ба пи ним
уз гред ним са пут ни ци ма, са бе сед ни ци -
ма, о тај ним љу ба ви ма, оства ре ним и
нео ства ре ним жуд ња ма; при че по зна те
и "пре у зе те" из жи во та љу ди ко ји су на
не ки на чин, ма кар и у про ла зу, оста ви -
ли ду бљи траг у ње го вом се ћа њу, бит -
ни је ути чу ћи и на мéне у ње го вом жи -
во ту, на објек тив ни ји жи вот ни по глед
ка ко на се бе, та ко и на дру ге. Као сим -
бо ли вре ме на о ко ме је у ро ма ни ма реч,
ме ђу епи зод ним ли ко ви ма су и пи сци,
та ко ђе Ба на ћа ни: Ми лош Цр њан ски и
Јо ван По по вић, те зе ни ти сти: бра ћа
Бран ко и Љу бо мир Ми цић. Да ка ко, с
бит ним раз ло гом. Све су то про зна
оства ре ња ка ква на ста ју сје ди ња ва њем
ве ћег бро ја те мат ски за себ них, ау то -
ном них при ча, сми сле но по ве за них у
је дан ве нац, ко ји по ве зу је "ли ни ја жи -
во та" глав ног ју на ка. У пр вом је 19, у
дру гом 26, а у тре ћем 20 на сло ва, али
не и по гла вља ро ма на, јер сва ка при ча
има све пред у сло ве да оп ста не и ми мо
дру гих. Ме то дом улан ча ва ња при по ве -
да ка и тво ре њем ни за у ко јем ниjедна
спо на ни је са зна че њем од пре суд ни је
ва жно сти од дру ге, за по сле ди цу има
по ти ра ње је дин ства рад ње, као је дин -
ства до га ђа ња ка кав је у слу ча ју кад је
ро ман од "јед не при че". Бо ље ре ћи, у
мо за ик-ро ма ни ма Ра до ва на Вла хо ви ћа
и не ма кла сич ног до га ђа ња са за пле том
ко ји на ду ге ста зе др жи чи та лач ку па -
жњу, што је свој стве но кла сич ном ро -
ма неск ном де лу. Овог ау то ра ви ше за -
ни ма ју кључ ни фраг мен ти из не чи јег
жи во та, од но сно по сле ди це до га ђа ја о
ко ји ма је у њи ма реч, а не зби ти је са мо
по се би. Уме сто тог кла сич ног, хро но -
ло шког сле да у раз во ју јед ног до га ђа ја
ко ји би на оку пу мо гао да др жи и све
дру ге при че у ни зу од ко јих на ста је мо -
за ик-ро ман, Вла хо ви ће ва на ра ци ја је
усред сре ђе на на по сте пе но от кри ва ње
ста ња ду ше цен трал ног ли ка – Ба пе,
као и дру гих с ко ји ма је у при сни јем са -

деј ству и то це лим би ћем, кад му ду ша
бар на трен за тре пе ри, или се од ве ли ке
бри ге и не из ве сно сти сав сле ди. По пут
оног што се зби ва то ком це лог да на уо -
чи Срп ске но ве го ди не на пу ту од са ла -
ша до Кар ло ва и на зад (а од тих фраг -
ман тар них при ча је и цео ро ман "Ба -
па"), кад га све вре ме пра те па нон ски
ве тр о ви ко ји се упра во ту, на ње го вој
пу та њи, ви хор но укр шта ју: не да ју му
да се су ви ше уда љи од ку ће, ду ва ју му
у ли це, а при по врат ку ши ба ју у ле ђа,
те као да га по жу ру ју да се што је мо гу -
ће пре вра ти свом ог њи шту, сво јим из -
дан ци ма, та мо где је и се би и бли жњи -
ма нај по треб ни ји, где је од све га, па и
од смог се бе до вољ но за шти ћен.

Бит но је на по ме ну ти да је овим
трок њиж јем об у хва ће на нај пре пр ва
по ло ви на XX ве ка, са ево ка ци јом стра -
вич них до га ђа ња то ком Ве ли ког ра та и
пр вих де се так го ди на иза ње га. У пр -
вом то му ак це нат је на жи во ту у Ба на ту
иза ће са ра, у вре ме ста би ли зо ва ња но ве
др жа ве и при ви ка ва ња на "но ве аде те"
(са др жај пр ве књи ге Ба па (2016); у
дру гом ро ма ну 1934 (2017) реч је о зби -
ва њи ма до сре ди не три де се тих, ка да се
до га ђа атен тат на кра ља Алек сан дра
Ка ра ђор ђе ви ћа, а у тре ћем Му че ни ци
(2020) фо кус је о зби ва њи ма до мар та
1941. го ди не, ка да је већ са свим из ве -
сно при сти за ње но вог људ ског су но -
вра та. 

Вла хо ви ће вој на ра ци ји, а што је јед -
на од спе ци фич но сти ње го вог про зног
кон цеп та, свој стве на је јед но став ност и
сми ре ност у пре до ча ва њу оног нај бит -
ни јег у сва ком при зо ру ко ји је у сре ди -
шту при че. Де скрип ци ја ни је у функ ци -
ји де ко ра тив но сти, до ча ра ва ња ба нат -
ског пеј за жа, опи са са мог ам би јен та
(са ла ша, њи ве, пор те пра во слав ног
хра ма, ро ди тељ ског до ма...) – она је
све де на на оно нај ну жни је у опи су бит -
ном за тај тре ну так у при чи ка ко би се,
нај че шће кра јем при че, уме сто епи ло -
га, уз по моћ звуч но сти уме сто ре чи от -
кри ла тај но ви тост ста ња Ба пи не ду ше. 

Та квом, ина че, већ дав но зна ном
сти лу и фор ми овог ау то ра, при ме рен је
и је зик при по ве да ња. Уз онај сва ко -
днев ни, а увек и на род ски "ла ло шки
ди ван" ка рак те ри сти чан за го вор у Ба -
на ту, јед на ко и у гра ду и на се лу, у ње -
го вој про зи на ла зи се и мно штво ар ха -
и за ма и ту ђи ца ко је су у срп ски је зик
при сти гле из је зи ка на ро да са ко ји ма су
Ср би Ба на ћа ни на истом про сто ру ве -
ко ви ма жи ве ли. Ми сли се на: ба на нат -
ске Нем це, Шва бе, ба нат ске Фран цу зе
(на се ље не у Шар ло ви лу, крај Ки кин де),
на ба нат ске Ру му не и Ма ђа ре. Оно што
олак ша ва раз у ме ва ње тек ста је сте и то
што на кра ју сва ке књи ге по сто ји реч -

ник ма ње по зна тих ре чи. За ни мљи во је
и при вла чи па жњу и то што су де ло ви
на ра ти ва ко ји су обе леж је ста ро вре мен -
ског срп ско-ба нат ског ди ва на у сва три
ро ма на штам па ни ита ли ком. 

При мет но је на мер но ау то ро во су че -
ља ва ње дво стру ког по глед на свет. На
јед ној стра ни је бај ко ли ка сли ка оства -
ре не хар мо ни је у ужем и ши рем по ро -
дич ном кру гу, по глед у па три ја р хал ну
по ро ди цу али и ши ру људ ску за јед ни цу
ко ја жи ви на та ко ма лом про сто ру а без
по де ла по на ци о нал ној и вер ској при -
пад но сти, а дру го је по глед и су о ча ва ње
са исти ном од "пре сне ја ве", до ко је Ба -
па сти же нај че шће кроз сан и бу ни ло. У
та квим при ча ма ("Зор кин сан", "На ве -
чер ње Пет ко ва че", "Мла ден ци, Бран ков
сан"...) че сти су при зо ри с при ме са ма
ег зи стен ци ја ли стич ког, су ро вог, рас -
кол нич ког, ди вљег, сти хиј ског, без о -
блич ног... На јед ној стра ни је, да кле,
ствар но сни свет и у ње му чо век ко ји је
за жи вот с Бо гом (Ба пин свет и то ме
при ме ре ни све то на зо ри), а на дру гој је
свет без Бо га оли чен у по на ша њу и у на
сав глас из ре че ним те жња ма ро ђе ног
бра та "раз мет но га" До бри во ја, за до је -
ног бољ ше ви змом и "пре врат нич ком
иде о ло ги јом". 

Уме шност, ре кли би смо и из ра зи ти ја
са мо свој ност у тво ре њу при че у овим
ро ма неск ним оства ре њи ма нај о чи ти је
је упра во у са др жа ји ма при ча ко је су
из не те из сна. Они рич ки де ло ви ових
ро ма на бо љи су, у сва ком по гле ду
ефект ни ји и за ни мљи ви ји са др жа ји у
це ло куп ној Вла хо ви ће вој про зи, јер је
нај пре за ум но шћу, са др жа јем у ко јем је
све мо гу ће, ди на мич но шћу зби ва ња,
до га ђа ња у маг но ве њу, за чуд ном ат мос -
фе ром, све то чи ни да се ау тор осло бо -
ди кла сич ног ма ни ра у при по ве да њу,
че му је и те ка ко склон, и бит ни је се
при бли жи све вре ме ном, да кле, и ово -
вре ме ном, ур ба ном про зном кон цеп ту. 

И у по гле ду увер љи во сти при зо ра
на ра тив ни ни зо ви ко ји су из сна у ја ву
из не ти да ле ко су сна жни ји и бо љи од
оног што је у ње го вом трок њиж ју са
свим свој стви ма па сто ра ле, са ла шар ске
и се о ске иди ле оства ре но ре чи ма као
то плим бо ја ма на сли ка ма на и ва ца из
Ко ва чи це, а све са на у мом да та кве сли -
ке бу ду бар уте ха оку ко је се то ком људ -
ског су но вра та у вре ме Ве ли ког ра та
сва ко ја ког зла то ли ко на гле да ло да је и
без су за оста ло. 

Уви дом у са др жај, про ми шља њем о
ло гич но сти та квог зби ва ња, о њи хо вом
зна че њу у ствар но сном жи во ту Вла хо -
ви ће вих ли ко ва, сти че се та ко ђе ути сак
да је сан за сва ког од њих та ко ђе ствар -
ни жи вот, али онај по тај ни, ду бо ко
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скри ве ни, што не зна за вре мен ска
огра ни че ња, јер је вре ме кон стан та. И
на ста ја њем и не ста ја њем, сав је под
ве лом не из ве сно ти, увек у про це пу из -
ме ђу сми сла и бе сми сла. У тим сно вид -
ним при ча ма мно го је ви ше дра ма ти ке
од ка та стро фич ног жи во та ко јег нам са
вид ним уме ћем при ка зу је у пси хо ло -
шком про фи ли са њу по себ но спо ред них
ли ко ва: Ба пи не бри жне су пру ге, у све -
му му без ре зев но по све ће не Зор ке (же -
на – зе мља, у њу се ме – из ње плод, жи -
вот веч ни), чи ка Слав ко ве на ло жни це
Ма ри ке (при че "Чи ка Слав ко" и "Ма ри -
ка"), Ба пи ног бра та До бри во ја, за до је -
ног иде ја ма о со ци јал ној прав ди, брат -
ству и јед на ко сти ме ђу љу ди ма, не срећ -
не, али несаломљивe и увек жар но му -
шког жељ не удо ви це Марe, Ве се ли на
Ба ши на, дру гог јој му жа, до бро во ља ца
"ра ње ног у жи вот", хај ду ка Мар ка и о
не ко ли ко дру гих, епи зод них ли ко ва, о
ми сте ри о зном учи те љу Са ји ћу, о Да ни -
ци Кр стин, Бе пи ној нео ства ре ној пр вој
љу ба ви, те о слу ги Спа со ју, о до брим
љу ди ма и Ба пи ним при ја те љи ма из не -
мач ког, ма ђар ског и фран цу ског ро да
(при че "Кар ло Шпрајтл", "Бла сма но ви
из На ко дор фа", "Би о скоп"). 

Фраг мен тар не по ве сни це из њи хо ве
жи вот не пу та ње утка не у глав ни на ра -
тив ни ток по сред но су и при че о Ба пи и
ње го вим из Кар ло ва. Без тих ма лих
фраг мент-при ча "оте тих" из њи хо вог
та ко ђе па жње вред ног жи во та, ни жи -
во то пис цен трал ног ли ка не би био то -
ли ко пот пун и за ни мљив. На про тив,
био би знат но пра зни ји, на лик на жи вот
по па три јар хал ном обра сцу, ка квог и
од ра ни је има мо у ру рал ној срп ској про -
зи. Би ла би то у ства ри са мо пу ка илу -
стра ци ја у де фи ни ци ји бар ба ро ге ни ја
ко ју су за го ва ра ли бра ћа Бран ко и Љу -

бо мир Ми цић, тек при вид од жи во та
ка кав би ва ља ло без мно го про ми шље -
ња "са мо" жи ве ти, без роп ца га под но -
си ти, без же ље и на у ма да га учи ни бо -
љим не го што је био жи вот оних ко ји су
му прет хо ди ли. 

Не са мо јед ном у ни зу при ча ("Та ко
је од кад је све та и ве ка"), не го и са др -
жа јем це ло куп ног трок њиж ја, овај ау -
тор нам исто вре ме но пре до ча ва још не -
што што је бит но за раз ја шње ње ње го -
ве и у ра ни јим де ли ма ис ка за не бли ско -
сти са зе ни ти змом, од но сно са зе ни то -
зо фи јом бра ће Бран ка и Љу бо ми ра Ми -
ци ћа. При сло ву о са мо о др жи во сти
срп ског се ља ка, о бар ба ро ге ни ју Љу бо -
мир Ми цић ка зу је: "Док за пад ни чо век,
де ка ден тан, скеп ти чан, сав у ли це мер -
ју, огре зао сав од по хле пе, за дри гао, ју -
ри у лу ди лу за до вољ ства те ла и ду ше,
им пе ри јал но оти ма, ку пу је све што мо -
же да ку пи и пот чи ња ва сво јој во љи,
он, бар ба ро ге ни је, има свој свет и у ње -
му се са вр ше но сна ла зи. [...] Он је про -
сто ду шан, го сто при мљив, отво рен, не -
по сре дан и ве ли ко ду шан, та кав је наш
чо век. Бар ба ро ге ни је уме без ин те ре са
да во ли љу де, да им по ма же и да за се -
бе не тра жи ни шта за уз врат, јер он се
осе ћа као свој на сво ме, са мо до во љан и
пун ра до сти и сре ће. Где сте то ви де ли
у за пад ној Евро пи...? Евро па се мо ра
бал ка ни зо ва ти..." Зе ни ти стич ки је то
по вр шни по глед с по ља, али не и ду -
бин ски до жи вљај оног су штин ског у
ре ал но сти, не и исти ни то са зна ње ко је
се сти че про ви дом у "бар ба ро ге ни је во
би ће", у ду шу, у (са мо)свест ње го ву о
се би и о дру гом. Да кле, све оно ја вом
ви дљи во што нам по сред но су ге ри ше
ми сао ау то ра ро ма на Ба па, 1934. и Му -
че ни ци, у ства ри је оклоп или "за штит -
на ма ска", а оно иза или ис под – сâма је

срж не чи јег би ћа, јер је ду шом тај на ду -
бо ко од зла скри ве на. И са мо је ту, у тај -
ни што ду шом кроз жи вот тре пе ри, што
вид но пул си ра, пот пу на исти на о чо -
веку. 

Да вид Кец ман Да ко 

ПИ СА ЊЕ 
КАО ОБНАВЉА ЊЕ
ЖИ ВО ТА

Јо ван ка Стој чи но вић Ни ко лић: Не ко
је по зво нио, при че, Ба ња Лу ка, 2019.

Jо ван ка Стој чи но вић Ни ко лић спа да у
књи жев ни ке ко ји се стал но раз ви ја ју и
по ши ру ју ди ја па зон сво јих кре а тив них
пре о ку па ци ја. У те ку ћој пе ри о ди ци че -
сто се мо гу на ћи ње не вр ло упут не и
ори ги нал не кри ти ке на де ла са вре ме -
них пи са ца, а та ко ђе и при че ко је је от -
кри ва ју у са свим но вом све тлу. Оп шти
је ути сак, шта год да пи ше, она то чи ни
до бро, би ло да је реч о по е зи ји, кри ти -
ци или про зи, јер на чин на ко ји она уоб -
ли ча ва де ло, иде је ко је је за о ку пља ју су
са свим не по но вљи ви, са мо њој свој -
стве ни, на дах ну ти, за о кру же ни и естет -
ски при јем чи ви. Ма ло је пи са ца ко ји
има ју ту спо соб ност да бу ду на ис тој
умет нич кој ра зи ни ко ју год фор му иза -
бра ли.

У при ли ци смо да не што ка же мо о
ње ној зби р ци при ча, нео бич ног на сло -
ва, Не ко је по зво нио. Ре че ни ца ко јом се
са мо не што кон ста ту је при ме ње на у на -
сло ву, у исти мах и от кри ва и скри ва
оно што прет хо ди том иза бра ном тре -
нут ку у тек сту или оно ме што сле ди у
раз во ју си жеа и ком по зи ци је при че...
Ме ђу тим, јед но је из ве сно, тај гест, то
из не над но зво ње ње на вра ти ма пре ки да
не ку рад њу ко ја је тра ја ла, и то је за пр -
вао је дан од кљу че ва за ту ма че ње це ле
књи ге бу ду ћи да при че у су шти ни
запрaво пред ста вља ју мо ме нат ко ји из -
во ди из по сто је ћег то ка ства ри, а ко ји
ау тор ка об ли ку је пра ве ћи нео че ки ва не
рас пле те и да ју ћи по ен те ко је се не мо -
гу пред ви де ти, што је из раз ње не ори -
ги нал но сти и умет нич ког да ра.

Пе сни ки ња по во ка ци ји и ду ху, она и
у при ча ма оста је то, са мо што све оно
што ни је ста ло у ње не из бру ше не пе -
сме, оне иде је ко је је по не где и на го ве -
шта ва ла у по е зи ји, са да ре а ли зу је, не -
где да ју ћи раз ви је ни ји си же, не где са мо
на го ве шта ва ју ћи рад њу и ли ко ве, али
ми сао увек оста је от кри ва лач ка, пе -
снич ка, сло бо до ум на, она ко ја над ра ста
по сто је ћу жи вот ну ре а ли ју и уз во ди у
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ви ше сфе ре ду хов но сти и по тре бе за
сло бо дом и ле по том.

Буд не очи на ра то ра све ви де, град,
не бо, про шлост, бу дућ ност, као и у ње -
ној по зи ји ко ја по вре ме но у се би има
језгро при че, али где је ри там и мно -
штво пе снич ких сли ка оно што пе сму
чи ни сна жном. У овим при ча ма, ко је су
по вре ме но са мо ски це ко ји ма се овлаш
оцр та до га ђај, ау тор ка го во ри у име жи -
во та и смр ти, у име ду ха, ума и ле по те
живо та ко ју уо ча ва сву да око се бе. Бли -
ско јој је са деј ство са при ро дом, под -
сти че је на ми са о ност и бу ди ви та лизам
у њој. По ро дич не вред но сти је ин спи -
ри шу да ис так не и сна гу бли ско сти ме -
ђу бли жњи ма ( ту су фи гу ре ро ди те ља,
бра та... (Мој отац же ље зни чар), али и
да те ма ти зу је слу чај не тра ге ди је не ких
по ро ди ца и по је ди на ца ко ји ма све до чи
(Смрт Да ни це Ње ми це), да умет нич ки
тре ти ра и соп стве не стра хо ве ко ји је
на го не да иде ис пред жи во та и да уна -
пред ви ди не ми нов но сти ко је до ла зе
("Иза огле да ла").

Из књи ге Не ко је по зво нио мо же се
ре кон стру и са ти ге не за пе сни ки њи ног
од ра ста ња, фор ми ра ње ње не лич но сти,
као и ра ста и умет нич ког раз во ја, за о -
кру жи ва ње ње ног ка рак те ра, али и по -
сто ја ност ње не по тре бе за ства ра њем.
Ње но би ће се још у де тињ ству окре та -
ло ле по ти, прав ди, ви си на ма у ко ји ма
се огле да ла пра те ћи зве зде ("Зви је зде")
и про на ла зе ћи од сјај сво је ду хов не су -
шти не у њи ма.

За ни мљи во је да у пр ви план ових
крип то мо за ич них про зних струк ту ра
из би ја спон та ност ко ја ука зу је на ду бо -
ко про жи вље не са др жа је ко ји оста вља -
ју ути сак са вр ше них умет нич ких це ли -
на ко ји ма се не ма шта ни до да ти ни од -
у зе ти, а у ко ји ма до ми ни ра сен тен ци о -
зност, та ко свој стве на и ње ној по е зи ји.
У мно гим при ча ма се по ступ ком ре тар -
да ци је по сти же ефе кат из не на ђе ња што
за пра во по ка зу је да у јед ној при чи увек
по сто ји и дру га ко ја се на кра ју обе ло -
да њу је. Нај бо љи при мер за то је при ча:
Об но вље ни жи вот, што би мо га би ти и
глав на по е тич ка пре ми са књи ге, пи са -
ње као об на вља ње жи во та ко ји у на пи -
са ном по но во живи. 

При ча је по све ће на ода ва њу по ште
при ја те љу из мла до сти у при мор ју. Но,
иза то га се у из ван ред ном обр ту, за пра -
во на ла зи при ча о су штин ском ода ва њу
по ште књи жев ни ку Иву Ћи пи ку, чи ји
гроб ак те ри при че, то јест, на ра тор и је -
дан од ли ко ва, слу чај но от кри ва ју. Уз
то, ћи ри лич но на пи са но пи шче во име
на пло чи ко ја је већ по то ну ла у за бо рав,
ука зу је на пи шче во по ре кло, а на ра тор
га још, под се ћа ју ћи на књи жев не ути -
ца је, си ту и ра у срп ски књи жев ни кор -

пус, што је ви ше не го ва жна чи ње ни ца
ко ју тре ба има ти у ви ду у са вре ме ним
пре кра ја њи ма про сто ра и би о гра фи ја
ве ли ка на.

"Сје ти ла сам се Ни чеа го во ре ћи ње -
му, Мар ку, да је крв нај ве ћи свје док
исти не..."

Ов де у књи жев ном по ступ ку има мо
ком би на ци ју два ти па при по ве да ња, где
на ра тор на сту па из по зи ци је све до ка, и
при ме ну до ку мен та ри стич ког прин ци -
па, по зи ва ње на чи ње ни це, сло ва на
над гроб ној пло чи књи жев ни ка Ива Ћи -
пи ка (1869– 1923).

По том, у за вр шни ци при че, до ла зи
до спа ја ње два на ра тив на то ка, ко ја смо
по ме ну ли, ка рак те ри стич на за мно ге
при че у књи зи:

"Мар ко и ја смо се ду го гле да ли...
Чи ни ло се да нам је по сли је бур ног да -
на пред очи ма био сан, ко ји је раз би -
стрио и про сви је тлио на ша ли ца јер је
је ди ни спо ме ник са ћи ри лич ним нат пи -
сом пре жи вио ту роб но и те шко ври је ме
(...)

На гро бљан ској ка пи ји че ка ла нас је
при ја те љи ца с фа кул те та, Ан ти на су -
пру га, гр ле ћи нас и не зна ју ћи да из Ка -
ште ла но си мо и об но вље ни Ћи пи ков
жи вот!"

А жи вот као вр ло сло жен фе но мен
ну ди оби ље ле по те, тај ни, не до ку чи вих
зна ко ва за ко ји ма тре ба тра га ти. Мно ге
од при ча из књи ге Не ко је по зво нио,
осве тља ва ју оне та на не ни ти жи во та
ко је све др же у ве зи, и ви дљи во и не ви -
љи во и сан и ја ву. При ча Сјај цр ног би -
ље га ко ја у се би са жи ма чи тав је дан ро -
ман то по ка зу је, ка ко је за пра во чо ве ку
да то да мно го ви ше ви ди уну тра шњим
очи ма, или при ча Сан, ко ја са мо овлаш
на го ве шта ва бу ду ћу дра му сне ва ча.
Пре пли та ње сна и ја ве да то је вр ло пла -
стич но и у при чи Пје снич ка сло бо да,
где се осим кро ки сли ке брач них од но -
са да је обол умет но сти ко ја и сну жи ви
у ду ша ма оних ко ји су отво ре ни за ње -
не ле по те, као и за ви чај ним пре де ли ма
чи ји то по ни ми се чу ва ју и оба ви ја ју не -
жним се ћа њи ма.

Стра хо ви су та ко ђе је дан од мо ти ва
ко ји се ва ри ра на раз не на чи не увек от -
кри ва ју ћи та на не ду ше ли те рар них ју -
на ки ња ко је стре пе и од ре ал них по ја ва
(Бље сак ти је ла уло вље них ри ба, Де сан -
ки на вр ба, Зе ле ни ков че жић...) или од
уну тар њих сен ки ко је се бу де при не са -
ни ци (Не са ни ца). 

У на сто ја њу да са гле да мо у ко јој од
при ча је ау тор ка до сти гла мак си мум
сво јих умет нич ких и из ра жај них спо -
соб но сти, из два ја мо при чу Те о до ра, ко -
ја је са вр ше на и у об ли ков ном и у
естет ском сми слу. Она за пра во озна ча -
ва тач ку пре се ка у ко јој се спа ја ју ван -

се риј ска пе сни ки ња и из у зе тан при по -
ве дач, у ко јој се ово зе маљ ске ле по те и
ту ге уз ди жу у ме та фи зич ке бес кра је
по ка зу ју ћи да је жи вот мно го ви ше од
про жи вље ног и да је чо век мно го ви ше
од оно га што га спу та ва. При ча об зна -
њу је да је љу бав онај бе смрт ни оре ол
ко ји се по не кад по не се ка да се из ово -
зе маљ ске крат ко веч но сти ис ко ра чи у
веч ну ле по ту умет нич ког и ду хов ног
са др жа ја ка кав нам се обе ло да нио у
овој при чи из у зет не ле поте. Јед но ста -
ван си же по кри ва ду бо ку дра му мла де
де вој ке ко ја че ка по вра так свог во ље -
ног из ра та. По че так при че је вр ло
ефект на екс по зи ци ја (са суп тил ним
ерот ским на го ве шта ји ма) за дра му ко ја
се су ге ри ше.

У маг но ве њу Те о до ра до жи вља ва
спа ја ње са во ље ним у ко јем уче ству ју
зве зде, ме се чи на, све оно што је из ван
те шке исти не да је во ље ни да ле ко, на
ра ти шту и да иза све га сто ји стреп ња
хо ће ли се жив вра ти ти. Чи та ва ска ла
емо ци ја ре ђа се у те шкој не са ни ци ко ја
по ти ску је мо гућ не га ти ван раз вој сце -
на ри ја њи хо ве ве ли ке љу ба ви про же те
ко смич ким оба сја њи ма. Ау тор ка кро ки
по те зи ма до ча ра ва обо стра ност те љу -
ба ви по ка зу ју ћи ка ко је и Ла за ра по не -
ло ус хи ће ње јер је осе тио свом ду шом
ка ко га во ље на из да љи не на дах њу је у
ја сној ви зи ји ње ног буј ног те ла, у ис пу -
ње њу слу ће них жуд њи, при че му во да
из кр ча га у ње ним ру ка ма на сим бо ли -
чан на чин озна ча ва њи хо ву сли ве ну
енер ги ју ко ја до се же мак си мум у том
не зе маљ ском спо ју по сред ством све -
тло сти. Но, ту се све и окон ча ва, са мо
на от ки ну тој ру ци у хр пи те ле са по ги -
ну лих без и ме них рат ни ка бли ста сат
ко ји му је по кло ни ла као знак огра ни -
че ног тра ја ња сре ће и ово зе маљ ских
ра до сти. 

И у овој, као и у дру гим при ча ма, Јо -
ван ка Стој чи но вић Ни ко лић, уме та ко
сна жно да по ступ ком са жи ма ња су ге -
ри ше

оно што је пре ћу та но а са мо на го ве -
ште но (из бе га ва ње Ла за ре вих дру го ва
да ка жу исти ну), као што је на ма е стра -
лан на чин по ка за но иш че ки ва ње да Те -
о до ра са зна не што о свом во ље ном... И
са мо су срет са от ки ну том ру ком на ко -
јој још сто ји сат као знак да ју је во лео
до кра ја свог ра но пре ки ну тог жи во та,
упот пу њу је сву ду би ну бо ла мла де Те о -
до ре. По тре сна сли ка са от ки ну том ру -
ком бу ди ана ло ги ју са ру ком у пе сми
Смрт мај ке Ју го ви ћа, не пре бо лом за
мла дим рат ни ци ма, веч ним гу би ци ма
за оп ште до бро и не пре кид ну ин ди ви -
ду ал ну жр тву. Овај мо тив се дис крет но
про вла чи кроз мно ге при че јер ау тор ка
са мо мар ки ра по ја ве од оп штег зна ча ја
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сли ка ју ћи свет из по за ди не, ба ве ћи се
на о ко сит ним ства ри ма, а за пра во иза
све га сто ји буд на ау тор ска свест ко ја
ду бо ко про жи вља ва све ра не све та, по -
ди жу ћи на до мен уни вер зал ног суд би -
ну по је дин ца ко ји је укље штен из ме ђу
мо гу ћег, жу ђе ног и не ми нов ног.

Јо ван ка Стој чи но вић Ни ко лић је,
књи гом крат ке мо дер не про зе при до да -
том ње ном бо га том и ра зно вр сном опу -
су, по ка за ла још је дан део сво јих уме ћа
по ди жу ћи та ко сво је ре спек та бил но
ства ра ла штво за још је дан ни во ко ји
иза зи ва оза ре ње и на нов на чин осве -
тља ва ње но ду бо ко ум но и сен зи бил но
би ће из ко јег ни че ње на рас ко шна умет -
ност.

Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић

МА ГИ ЈА ЖИ ВОТ НОГ 
И ПЈЕ СНИЧ КОГ
ИСКУСТВА

Ми лу ни ка Ми тро вић: При вре ме на
уто чи шта, По ве ља, На род на би бли о -
те ка "Сте фан пр во вен ча ни", Кра ље во,
2019.

U нај но ви јој, де ве тој књи зи пје са ма,
При вре ме на уто чи шта, Ми лу ни ка Ми -
тро вић је за др жа ла за по че ти, још од пр -
ве књи ге, Би о гра фи ја ду ше, 1996, мо де -
ран пје снич ки из раз. По ред по е зи је об -
ја ви ла је зби р ку при ча, те сен тен це и
ха и ку, а ба ви се и књи жев ном кри ти -
ком, об ја вљу ју ћи у до ма ћој књи жев ној
пе ри о ди ци, као и елек трон ским ме ди ји -
ма.

Књи гу чи не че тр де сет се дам пје са ма
рас по ре ђе них у че ти ри ци клу са, с тим
што се пр ва пје сма "За бо ра вље ни зна -
ци" из два ја у са мо стал ну, про ло шку
пје сму, да би се по том ни за ли ци клу си:
"I Со ба уну тра", "II Обли жња бла жен -
ства", "III При вре ме на уто чи шта" и "IV
Млеч но све тло". 

У пр вој пје сми у књи зи "За бо ра вље -
ни зна ци" (про ло шка), пје сни ки ња нам
скре ће па жњу на је зик, од но сно упу ћу -
је нас на кре та ње свје тло сти и освје -
тље ња по то њих пје са ма у књи зи,
усмје ра ва ју ћи сво ју по ет ску ри јеч на
ва жност је зи ка као ал фа и оме га до бре
по е зи је. Је зик упо ре ђу је са "бе лом
скра мом на мле ку" ми сле ћи при том на
ње го ву чи сто ту и не у ка ља ност "ту ђи ца -
ма", јер пје сник "ри је не ви дљи вим
кљу ном" у ње го вој ду би ни. У је зик су
ути сну те ри је чи као у "под вод ни гре -
бен / пун мрач них пе ћи на", ко је тре ба
из дво ји ти из во де не сим бо ли ке. Ни је

во да са мо за ље ска ње и пло вид бу, не го
је из вор жи во та и пра мај ка ра ђа ња.
Сти хом по ве зу је под зем не и над зем не
стру је. Ри је чи у сти хо ви ма (пје сма ма)
су зна ци ко ји нас упо зо ра ва ју да у свје -
тло сти пре по зна мо и "ома му та ме". У
пје сми је пу но сим бо лич ких пој мо ва,
као нпр.: "ду пло дно па кла", на спрам
"ра је ва бли жњих", "пад у не ви ност" и
сл. по ми њу ћи Ита ку, "мно го жу ђе но" у
оли че њу че жње за за ви ча јем и но стал -
ги јом; у овом слу ча ју у пи та њу су гла -
со ви ко је "сми ре но слу тиш са мо".

У фи ло зо фи ју жи вот ног ис ку ства
смје ште на је ма ги ја со бе ("Со ба уну -
тра") у ко ју лир ски су бје кат ула зи на -
кон ду жег од су ства са по себ ним осје ћа -
јем и "пред зна ком", јер ће је та мо до че -
ка ти уста ја ли ва здух, воњ, па у чи на, али
и по ми сао "да је нај пре че има ти са мо
је дан убо ги смо ту љак ства ри". Њих,
ства ри, по ве зу ју асо ци ја ци је с вре ме -
ном ко је је при сут но не гдје у под сви је -
сти пје сни ки ње, јер ће у том вре ме ну
мо жда са мо би ти по треб ни: "но ви веш,
све ча ни пре о блак, ма ра ми ца, огле дал це
и још ко ја укоп на сим бо лич ка сит ни -
ца", као на го вје штај по сљед њег жи вот -
ног кру га. Жи вот по при ма си гур ност
ка да си "Ов де" да се мо жеш ода зва ти
сам се би у сва ком тре нут ку, па и у сну,
јер са мо се та да не осје ћа про ти ца ње
вре ме на. У стал ној је бри зи о "си ла сци -
ма низ вре ме", буд на као во де ни од сје -
ви из ко јих се по вре ме но ства ра ју кон -
цен трич ни кру го ви ("Кру го ви на во -
ди"), као жи вот ни кру го ви, иа ко при су -
ство у све му иза зи ва ње но чу ђе ње, чак
и у "крат ким да ни ма сре ће" у без на де -
жно су ро вом сви је ту. Али, ула зе ћи у
срж сво јих лир ских пред је ла, је ди но се
још чу ди "ка ко се ни че му ви ше не чу -
дим / ни чем сем овим ре чи ма" ("Чу ђе -
ње").

Ми тро ви ће ва ус по ста вља рав но те жу
из ме ђу спољ њег и уну тра шњег сви је та,
пи та ју ћи се "где су ли ни је тог раз два ја -
ња", уви ђа ју ћи да је пу жу за шти та од
вањ ског сви је та ње го ва ку ћи ца, са мо
под усло вом да пре жи ви "фе но мен жи -
вот ног кру га" и не спо зна "охо лост ша -
пе", ко ја га мо же зга зи ти, или "опа -
сност од бр зих ма ги стра ла зе мљом и
не бом" ("Пуж"). У сво јим пје сма ма, ко -
је по при лич но но се пе чат ау то би о граф -
ског, на сто ји да осви је тли раз ли чи те
жи вот не фа зе и до га ђа је ("Ако ова ко
на ста вим", "Бре за"...). Ко ли ко год је зик
био у те жњи да уче ству је у све у куп но -
сти зби ва ња и до га ђа ја, то ли ко је ма ло
ри је чи у са мом сре ди шту ко ји ма се мо -
же вје ро ва ти, по себ но ако су ри је чи
"се бе љуб не"; по не кад тре ба и ћу та ти
че ка ју ћи да се све по сло жи на сво је
мје сто. Оту да у пје сми "Сла по ви" као

мо то ци ти ра Јо ва на Кр сти ћа: "Не тре ба
ви ше го во ри ти о је зи ку, / тре ба го во ри -
ти о ћут њи".

У свим по ра ма, ка да за то до ђе ври -
је ме, на ста њу је се је сен, па и у пје сми
"Је се њи ау то пор трет" у ко јој су на гла -
ше не син таг ме: "скра ма вла ге", му тан
обрис", "сли је пи де мон из но ћа шњег
сна", "бли је де си лу е те", "смрт на жуд -
ња"... Ау тор ка до ча ра ва но ви жи вот у
дру гим (је се њим) окол но сти ма. Пр ви
ци клус је не што ви ше хер ме ти чан у од -
но су на оста ле ци клу се.

У дру гом ци клу су на ста вља се уло га
при ро де згу сну та у пје сни ки њи ну ми -
сао, про кр вље ну озву че ну му зи ком,
(ко ја про из и ла зи из) зу ја пче ла док су
му зи ци ра ле са ку пља ју ћи нек тар. Ве за
из ме ђу про шло сти и са да шњо сти је
ста за, ко јом док про ла зи, но си у сје ћа -
њу "гран чи це сен ки огром них ли па",
еле гич но при сје ћа ју ћи се мла до сти у
ко јој су под јед на ко (ли пе и пје сни ки -
ња), би ле мла де и одо ли је ва ле "ла кој
дрх та ви ци". Са да чи тав др во ред по ла ко
не ста је, што се ре флек ту је и на људ ски
жи вот, па Ње но "про ми шља ње сви је та"
се про жи ма са жи во том при ро де: "Ме -
сец се спу стио та ко др ско / као да ће
упра во па сти ми на ру ку да је ли зне / а
зве зде ра се ја но се сти у та њир / Тек ра -
ди дру штва" ("Ноћ ник"). Ко ри сте ћи се
је зи ком ма ње по зна тих ри је чи у ли те ра -
ту ри (ко ва ни ца ма): "Жи вуљ ка" (ра сти -
ње), "мно го жу ђе не", "раз гло бље не",
"раш ча ра не", "се бе љу бље", "ди вља ку -
ши ца", "не про зир", "пе ра је обла ка",
"ле ви ти ра ти", "под би ти"... на по се бан
на чин про жи ма ју се пје снич ке сли ке,
као нпр. у пје сми: "Ни је ту"... "Час је -
дан лист се под би је / под па зух дру гом
да на ђе хлад / Сад на о пач ке проп ну се
је дан дру го ме на ле ђа..." Ли шће као да
се игра жмур ке, ка же пје сни ки ња, опи -
су ју ћи "ста ње тре нут ка" ко ји јој је као
по сма тра чу освје жио им пулс вре ме на. 

Пје снич ке сли ке су уоч љи ве и у ми -
ни ја тра ма, са све га не ко ли ко сти хо ва:
"Ле ћи у ову зе ле ну тра ву / Гле да ти у
пла во не бо / Скло пи ћу кап ке / И ви де ти
те очи / Ту тра ву у не бу" ("Па шта").
Осва ја ње сви је та при ро де се на ста вља
пре ко сун цо кре та ко ји "упи ре у не бо
сво је ис ко ла че но око". Сти хо ви, ду бо ко
ин то ни ра ни, ра ђа ју се и та мо гдје по не -
ка да са мо "пуц ке та вре ме", јер "од огле -
да ла / у ко ме се огле да свет / оста ла је
са мо ср ча" ("Оча ра ва ње"). 

Пје сма "Ако ова ко на ста вим" у мом
иш чи та ва њу за у зи ма по вла шће но мје -
сто, јер на по се бан на чин спа ја про шло
са бу ду ћим уну тар ви шег ге не ра циј ског
ко да. Пје сни ки ња не двој бе но по сма тра
се бе из ва на и из ну тра да ју ћи сиг нал
(на зна ку) шта би још мо гло да се де си
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"ако ова ко на ста вим и оста рим још ду -
бље / и опу ште ни је" ("Ако ова ко на ста -
вим"). Ње на ви зу ел на чу ла се жу чак и
до ор ма ра са "ста ро мод ним ха љи на ма"
и по ли ца са пра шња вим књи га ма, а с
дру ге стра не, угле да ће се у све му на
сво ју уну чи цу, "као да ми је она дру га -
ри ца узор за ко јим лу ду јем". Свој је зич -
ки по тен ци јал ау тор ка ко ри сти да, ме -
та фо рич ки ре че но, из ва на до так не и се -
бе бу ду ћу ("кад спо ља баш скроз оста -
рим"), али од мах, се би бу ду ћој, при пи -
су је се бе про шлу, об ли ку ју ће у сје ћа њу
се бе као "мр ша ви цу" док ре ци ту је чи ка
Јо ви ну пје сму: "Шта је да нас овом ве -
тру". Од мах по том, пре ла зи на са свим
дру ге зна ко ве пје ва ња, ко ри сте ћи се
име ни ца ма: "хлад но ћа", "са мо ћа",
"пла ка ње"... апо стро фи ра ју ћи вре мен -
ски уни вер зум од дје вој чи це са лут ком
од "ка у чу ка" пре ко пре ко мјер но сти са -
мо ће и тми не на бри са ном по љу до
"зим ске ве ја ви це за лу та ле усред ле та".
Тек сту ра сло је ви то сти у пје сми ско ро
да је опи пљи ва и па жљи во би ра на.

У пје сма ма "По след ње ре чи" и "Цр -
но бе ла јул ска", ко ји ма се за вр ша ва дру -
ги ци клус, су сре ће мо се са ре ал ним од -
но си ма чо вје ка кроз жи вот, би ло да се
ра ди о: до му за ста ре, тро шној ку ћи, вр -
ле ти ма бр да, шу ма и ви со ва, или пак
"се ћа ња сне ва ча на па сти ра ког не ма"
(Цр но бе ла јул ска").

Ци клус "III При вре ме на уто чи шта",
за по чи ње исто и ме ном пје смом на го вје -
шта ва ју ћи сво ђе ње жи вот них ра чу на,
по ма ло са иро нич ним пред зна ком, јер у
"бањ ском хо тел чи ћу" свје тла се ра но
га се и "за кљу ча ва ју се ула зна вра та",
као да се с њи ма и жи вот ста вља под
кључ. Без об зи ра на све, по ет ски при -
ступ је осло бо ђен па те ти ке, али са из -
ра зи тим пје снич ким сим бо ли ма и сли -
ка ма; чи та ју ћи књи гу по е зи је Ђе ка Ма -
ри на ја (ал бан ско-аме рич ког пи сца),
пје сни ки ња во ди уну тра шње раз го во ре
(са ма са со бом) и пје сни ком ко ји про го -
ва ра из сво је по е зи је, ко ме је и по све ће -
на пје сма "Пе снич ка сли ка".

Обра ћа ње кће р ки у пје сми "Бре за",
је про из вод су ђе них жи вот них да то сти,
јер кћер ка, сти ца јем окол но сти, жи ви
из ван др жа ве у ко јој је пје сни ки ња
(мај ка): "Та ко си ја ми свет то бом кће ри
мо ја"... Др во бре за је у сре ди шту до га -
ђа ја, јер под "љуп ким" њи ха њем ње ног
ли шћа, мај ка и кћер ка, та мо не гдје у
сви је ту, ис пи ја ју ка фу и "злат не од сја је"
је се ни, су о ча ва ју ћи се са "свје жим да -
хом пла вет ни ла", као сим бо лом сли ке
из жи во та.

Ве о ма је ин те ре сан тан и сло је вит
опис до жи вља ја, као и сам на слов пје -
сме: "Док зуј те сте ре", по све ће не др М.
Јев ти ћу, јер је у пи та њу опе ра тив ни за -

хват ко ји се ра ди уз ло кал ну ане сте зи ју,
па пје сни ки ња, ула зе ћи у са свим но ви
пер цеп тив ни до жи вљај, сти че и но во
ис ку ство, схва та ју ћи ви ше на мјен ске
упо тре бе че ки ћа и те сте ре, уз чи је зву -
ко ве лир ски об ли ку је ту "све ча но ми -
стич ну чар". У људ ској је при ро ди при -
су ство стра ха, али и на да за оздра вље -
ње као "про ље ће ко је иза обла ка кроз
ок на сви ће". Име ни це: "про ље ће" и
"сви ће" слу же као сред ство по ве зи ва ња
са сви је тлом бу дућ но шћу, у овом слу ча -
ју, оздра вље њем.

У по сљед њем ци клу су "IV Млеч но
све тло", ко ји има са мо осам пје са ма,
сим бо лич ким "по тен ци ја лом" успи је ва
чо вје ка да смје сти у "спи ра лу вре ме на
и ме ста", пре ко "раз ве ја них бе ли на" и
"цр них вр хо ва шу ме". То про ти ца ње
вре ме на је по себ но на гла ше но и у овом
ци клу су. "Мај је и др же ћи се ре ке про -
би јаш се кроз вр ба ке". Ње но жу бо ре ње
сти же чак из сје ћа ња оли че ног у пу то -
ка зу ко ји пје сни ки ња но си са со бом
још из "ду би не вре ме на: "Слут ња пр -
вот ног еха из ко га до ла зи мо и оти че мо
/ као ре ка је по нор ни ца" ("Ослу шки ва -
ње"). Вре мен ска укр шта ња има ју ду -
бљу ви дљи ву и не ви дљи ву ин то на ци ју.
Пје сник се из са да шњег вре ме на пи та:
"Кад се то не при мет но ра зи ђо смо / са
на шим вла сти тим жи во ти ма?" ("Фа јр -
онт").

Гра де ћи цје ло ви ти ју сли ку у пје сми
су по себ но ис так ну ти син таг ме и лек -
се ми: "ок то бар ска ноћ", "ни ске зве зди -
це", "ста зе и бо га зе", "мо сто ви", "тај не
из да је", "мр тви чво ро ви", "иси ја ва ње
уга р ка" и "пра зне ча ше", јер "бли жи се
по ла ко фај ронт / ка фа ни ци на шој"...
"Све у све му / ша ка пе ска ба че на у мо -
ре" ("Фа јр онт"). Ина че, пје сма "Фа јр -
онт", ко ја је по сљед ња у књи зи, смје -
ште на у ци клус "IV Млеч но све тло",
иа ко то ни је на зна че но, сво јом са др жај -
но шћу а и на сло вом, мо гла би се сма -
тра ти епи ло шком.

Јо ван ка Стој чи но вић Ни ко лић

НА УК СИ НУ ОД ОЦА

Ми ро слав Ра и че вић: Оче ви на, Бе о -
град, Ин тер прес 2020.

Mи ро слав Ра и че вић пре књи ге пе са -
ма "Оче ви на" има об ја вље не књи ге пе -
са ма "По нов но уче ње жи во та", "Ра зр о -
ки да ни", те по е му "Га ли о ти". По е зи ја
Ра и че ви ћа пре ве де на је на не ко ли ко
свет ских је зи ка, а за "Оче ви ну" је до -
био на гра ду УКС "Пе чат Кне за Ла за -
ра".

Су штин ска од ре ђе ња ове књи ге је су:
гра ђе ње струк ту ре по е ме од 77 пе са ма
и на слов ко ји упу ћу је на мо тив ску ори -
јен та ци ју. Од ста рих вре ме на пру жа ли
су бро је ви иза бра ну под ло гу за сим бо -
лич ка ту ма че ња. Са ста но ви шта сим бо -
ла сва ки број има по себ на свој ства,
сред ство је спо зна је. Број се дам у Би -
бли ји по ја вљу је се 77 пу та, а мо же да
ука зу је на све у куп ност мо рал ног по -
рет ка на пред ста ву про сто ра и вре ме на
на све у куп ност енер ги је и уни вер зу ма
у кре та њу. Мо же да уно си и те ско бу
пре ла за од по зна тог ка не по зна том. 

У чи та о цу да тих 77 пе са ма мо ра се
тра га ти за прет ход но на ве де ним свој -
стви ма озна че ног бро ја. Су штин ска реч
је оче ви на. И то не оче ви на у ма те ри -
јал ном сми слу ре чи, већ оно што ро ди -
тељ при ме ри ма пре не се де те ту о жи во -
ту. Ро ди тељ оста вља ис ку ство о то ме
шта су до бр о та, љу бав, страх, без на ђе,
бор ба... Пе сме ка зу ју о про шлом и са -
да шњем вре ме ну. Фу ту ри стич ки по -
глед мо же зна чи ти по у ку, опо ме ну, упо -
зо ре ње. Ау тор сво јим пе ва њем по ла зи
од лич ног ка уни вер зал ном. Ци клич но
из ме шта ње до бра и зла, сме ха и пла ча,
пра шта ња и бе са, те све у куп ност про -
сто ра и вре ме на и при прав ност на до ла -
зе ће, асо ци ра на оно му дро игу ма на
Сте фа на "што год до ђе ја сам му на ре -
дан". 

У не до у ми ци је лир ски су бјект са не -
ја сним од го во ри ма на пи та ња: Мо же ли
чо век да ме ња про шлост, и мо же ли да
ути че на бу дућ ност. Мо жда се тре ба
при кло ни ти оно ме "што ће би ти, би ће". 

Сва ка пе сма по чи ње оним не из ве сно
и по ма ло за стра шу ју ћем (чо век је увек
мо рен пред не по зна тим), би ће. Али, на -
мах до ђе ми сао да би то мо гло би ти Би -
ће, спу та но там ним спо зна ја ма, "слам -
ка ме ђу ви хо ро ве". 

"Сам 
Ме ђу зми ја ма
Уза луд ћу та ћеш".
У вре ме ну иза, и у оном ко је се слу -

ти. Ре чи оче ве из "не бе ских ба шти", ви -
ше су опо ме на, упо зо ре ње, хра бре ње да
се не по су ста не. Пред не љу ди ма, пред
ту ђим пси ма у свом дво ри шту, пред мо -
гу ћим су но вра том. Јер ће би ти и да на
бла го род них.

"Ка да ћеш сла ви ти 
Жи то и ви но 
Дан и ноћ
Ље то и зи ма.
Осе ћа се по и сто ве ће ност оче вих ре -

чи и бо го у год них по у ка је ди ног Тво р ца.
Ду хов но на сле ђе су опо ме не да се чу ва
са мо љу бља, стра шљи во сти, ла ко мо сти,
про си па ња за луд них ре чи жал бе. Не
од у ста ја ти од од го не та ња жи вот них
тај ни, ко ли ко год за го нет ке би ле те шке.

Kritika

44 OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2021

GREDA



Ако су "ри је чи сје ме по га но" не тре ба
их без по тре бе раз ве ја ва ти. Сна га мо -
рал но сти ис по ља ва се и у од но су на
му шко- жен ске при че:

"Не дај
Мај ка ро ђе на да те про ку не због ту -

ђе кће ри."
Про блем зла при су тан је код мно гих

ау то ра. Не слу чај но, ни ти ус пут. Јер,
зло се ја вља у мно гим об ли ци ма. Оно је
пра ти лац чо ве ко вог жи во та: 

"Не ма за ло га ја од ко јег зло би ће си -
то."

У 72. и 74. пе сми лир ски су бјект
обра ћа се оцу, а кључ но пи та ње, са сум -
њом у ко нач ност од го во ра, је:

"Оче мој
Шта је за и ста грех".
По сто ји мо гућ ност не во ље. По сто ји

и илу зи ја да се мо же упра вља ти жи вот -
ним иза зо ви ма, без осме ха и гла сног
ис ка за. 

Књи га се од ли ку је ме ди та тив но шћу
лир ског су бјек та, ре флек си ја ма, ме та -
фо рич но шћу. Ис каз је ла пи да ран, кон -
ци зан и емо тив но обо јен. По е тич ка и
етич ка вред ност оста је чи та о цу да је
уо чи, схва ти и при хва ти.

Гор да на Вла хо вић

РАЗ У ЂЕН 
И ОШТРО У МАН 
ЛЕК СИ КОН 

Ристo Ва си лев ски: Кљу ча о ни ца, Ар -
ка, Сме де ре во, 2021. 

Pо сто је вред на књи жев на де ла, пе -
снич ка, про зна, драм ска, ко ја се чи та ју
на ду шак, са по ви ше ном чи та лач ком
стра шћу, го то во без пре ки да, до по -
след ње стра ни це. Ка ко би не пре ки ну ти
естет ски ужи так до спео до сво је кул -
ми наци о не тач ке. По сто ји и дру га вр -
ста обим них и из у зет них де ла, пре све -
га про зних, те шких и при вид но опо рих,
ве ли ких чи та лач ких на по ра и ин те лек -
ту ал них зах те ва. Да би се пре са бра ле
ми сли и по вра ти ла сна га, мо гу се, што
је и ну жно, уз пре да хе осва ја ти. На тај
на чин кри ста ли са ти чи та лач ки до жи -
вљај, ко ји ће на кра ју би ти на гра ђен чи -
та лач ким про све тље њем и ле ко ви том
ка тар зом. Са мо као илу стра ци ју, до -
вољ но је на ве сти при ме ре Ра блеа, До -
сто јев ског, То ма са Ма на или не ке књи -
ге на ших Цр њан ског, Пе ки ћа, Ки ша,
де ла фи ло зоф ске ли те ра ту ре... Из пе -
снич ког све та, у сва ко вре ме уз пре да хе
узи ма ти Хо ме ра и Дан теа, не про ла зне
ве ли ка не уни вер зал них раз ме ра. 

Има жан ров ски дру га чи јих књи жев -
них де ла ко ја ва ља на сли чан на чин чи -
та ти, та ко ђе у пре да си ма, али са мо у
по себ ним ста њи ма ду ше и зна ти же ље:
днев ни ке, за пи се, ис по ве сти и ми са о на
про све тље ња ве ли ка на: Ми ше ла де
Мон те ња, та ко ђе До сто јев ског, Ге теа,
оба ве зно Ан дри ће ве Зна ко ве по ред пу -
та... Тре ба их де гу сти ра ти, узи ма ти као
мед из чи ни је на ка ши чи цу, или ла га не
гу тља је пле ме ни тог ви на из ча ше, да
ум не ре фе рен це што ду же тра ју. Јер у
ова кве књи жев не фор ме, на ро чи то ми -
са о ног фор ма та, упра во по ре чи ма ве -
ли ког Фран цу за, Ми ше ла де Мон те ња,
пи сци ула жу це ло куп но сво је би ће, и
та ко "от кри ва ју сво је ми сли дру ги ма
не ким сво јим осо би тим и нео бич ним
обе леж јем". 

Ова ква крат ка увод на про ле го ме на,
као да се при род но на ме та ла у при сту -
пу, чи та њу и ма кар по вр шној кри тич кој
ре цеп ци ји но ве књи ге ака де ми ка Ри сте
Ва си лев ског Кљу ча о ни ца, са по ја шња -
ва ју ћим од ред ни ца ма: фи ло зо фе ме,
афо ри зми, ано та ци је. Реч је, пре све га,
о пе сни ку из у зет ног фор ма та, што је
ње го ва при мар на, из вор на и ау тен тич -
на во ка ци ја, али и ета бли ра ном пре во -
ди о цу са ма ке дон ског на срп ски, и обр -
ну то. На пи сао је ви ше књи га за де цу,
ау то ри зо вао не ко ли ко ва жних ан то ло -
ги ја, а ба ви се и дру гим ва жним књи -
жев ним по сло ви ма. Два бли ска је зи ка,
ма ке дон ски и срп ски, под јед на ко су у
ње го вом по се ду, не раз дво ји ви дво гла -
сник пе ва ња и ми шље ња, књи жев не и
људ ске ко му ни ка ци је. И за све дру го
што чи ни за две књи жев но сти и кул ту -
ре, као вр сни ства ра лац, уред ник и
углед ни из двач, чи је су очи окре ну те на
ви ше стра на, пре вас ход но на уза јам ну

књи жев ну и кул тур ну ко му ни ка ци ју са
сло вен ским све том. 

Чи та о цу и ту ма чу ства ра ла штва Ри -
ста Ва си лев ског ни су не по зна ти ова кви
тво рач ки об ли ци, ка кве пре зен ту је ве о -
ма раз у ђе на Кљу ча о ни ца. Она зах те ва
да не ла га ног иш чи та ва ња, ка ко би се
ва ља но и свр сис ход но при ми ла. Он је
већ об ја вио не ко ли ко та квих књи га на
срп ском, исти на ма њег оби ма, ко је су,
ра зу мљи во, об ја вље не и на ма ке дон -
ском, али и у пре во ди ма на не ке дру ге
је зи ке. Ако би смо прет ход не књи ге на -
зва ли ре ка ма, но ва сво јим оби мом, од
три ста стра ни ца, предста вља оке ан
ства ра лач ког му дро сло вља. Она све до -
чи да су та кви ду хов но-ин те лек ту ал ни
кла ден ци пи сца го то во не ис црп ни и не -
пре су ши ви. У овај ум ни гло са ри јум
сли ва ју се мно ге при то ке, ко је обра зу ју
је дин ствен си стем ми шље ња. Он об -
зна њу је ве што кри ста ли са не ре чи и ми -
сли, у ко ји ма про ми шља цео људ ски
жи вот, сми сао по сто ја ња и тра ја ња. Ау -
тор ски су бје кат као да се на ла зи на
осма трач ни ци, ду бин ски за гле дан у се -
бе и све око се бе. Свет по сма тра из сво -
је "ке ли је", ка ко је ње го ву књи жев ну
ра ди о ни цу до жи вео је дан пи шчев ру -
ски при ја тељ. 

Да би се та кав зах тев ни и сло же ни
ства ра лач ки уни вер зум бар по вр шно
от кљу чао и ту ма чио, из и ску је ду же иш -
чи та ва ње и про ми шља ње. Фи ло зо фе ме,
основ на су пој мов на, жан ров ска и по е -
тич ка озна ка, кров ни оквир под ко ји
Ри сто Ва си лев ски удо мљу је овај вид
вла сти тог ства ра ла штва. Где су сме -
ште ни и дру ги срод ни и спе ци фич ни
об ли ци ми шље ња и ис ка зи ва ња, ко ји су
ком пле мен тар ни са зна чај ним де лом
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ње го вог пе снич ког ства ра ла штва. Вр -
ху не као искре ре чи и ми сли, ко је ин то -
на ције на ла зи мо у ви ше фун да мен тал -
них књи га пи шче вог обим ног и сло же -
ног пе снич ког опу са. 

Ре ци мо, ин тер пре та тив но се мо же
ус по ста вља ти ком па ра тив ни од нос са
ре фе рент ним пе снич ким де ли ма Сушт
и Ср це кру га, ко је уни вер зал не су шти -
не ре ги стру је и про ми шља и ње го ва
Кљу ча о ни ца. Она за кљу ча ва, от кљу ча -
ва или са мо по себ ним омо гу ћа ва да
вир ну у сре ди ште сми сла, ка кав је и
наш пи сац. Бар да уто ли че жњу, до так -
не са вр шен ство. У јед ној фи ло зо фе ми,
пи сац от кри ва и ау то по е тич ки став, ко -
ји под ра зу ме ва и улог се бе: "Те же ћи са -
вр шен ству у Оп штем Кру гу, мно ги по -
јав ни об ли ци у том Кру гу мо ра ју про ћи
кроз фа зе ко је тра же мно ге про ме не и
од ри ца ња – осим од ри ца ња од вла си ти -
тог иден ти те та. Јер без вла сти тог иден -
ти те та не мо же по сто ја ти ни шта са вр -
ше но!" 

Ау тор ски и људ ски иден ти тет ви -
дљи во је при су тан, што Ва си лев ски му -
дро до зи ра. "Му дар је онај ко ји по ја ве
све та око се бе не гле да ни кад из дво је не
и уса мље не не го по ве за не што је ви ше
и ши ре мо гућ но са свим оста лим што
се у све ту ја вља и де ша ва", по у ча ва Ан -
дрић у сво јим Зна ко ви ма. Као да је ову
пре ми су сле дио Ва си лев ски, она је
има нент на ње го вом ства ра лач ком би ћу. 

Без об зи ра на то ка ко об ли ко твор не
је ди ни це у књи зи Кљу ча о ни ца де фи ни -
са ли, фи ло зо фе ме, афо ри зми, ано та ци -
је, цр ти це, што и ау тор чи ни, оне су са -
мо изо то пи осо бе ног по ет ско-фи ло зоф -
ског ства ра ња и ми шље ња. Ру кав ци се -
ман тич ки срод ног или истог пој мов ни -
ка, ко ме би се мо гле до да ти и мак си ме,
сен тен це, из ре ке, за пи си, цр ти це... У
ре фе рент ном, обим ном и ви со ко про -
ми шље ном по го во ру, све стра но пот ко -
ва ни књи жев ни зна лац Бо шко То ма ше -
вић под води ову де о ни цу ства ра ла штва
Ри ста Ва си лев ског под је дин стве ну
фор му зва ну афо ри зам, од но сно по ет -
ски афо ри зам. При че му, по ред оста -
лих, сле ди те о ре ти ча ра Ј. П. Ште р на,
ко ји га би ва лент но де фи ни ше. За ње га
се афо ри зам "по ја вљу је као из ра зи то
фи ло зоф ска вр ста", а "та ко ђе и као јед -
на осо бе на књи жев на вр ста". 

Из у зет но оба ве ште ни То ма ше вић,
при том, има у ви ду и ве о ма ши ро ке фи -
ло зоф ско-те о риј ске ослон це, на ко је се
по зи ва и на ко ји ма се ње го ва ту ма че ња
те ме ље. Што чи ни ве о ма ре спек та бил -
но и увер љи во, али мо ме осе ћа њу и
пој мов ном сен зи би ли те ту бли ски ја је
од ред ни ца фи ло зо фе ме, под чи јим је -
дин стве ним ми са о но-по ет ским кро вом
под ра зу ме вам све оста ло. 

Ср це кру га је син таг ма по ли фо ног
зна че ња, под ра зу ме ва све о бу хват ност у
ко јој се све са би ра и огле да, или ма кар
оста вља траг. На пи сцу је да тра га за
кљу че ви ма до то га сре ди шта, ко ји је
ме ра све га, ово стра ног и оно стра ног,
свих то ко ва и вред но сти. Па и по е тич -
ки цен тар све та, ње го ва есен ци ја. Од -
но сно, "це лост уни вер зу ма", ко ја пред -
ста вља оп штост, рав но те жу на ко јој
свет по чи ва. На то ме се ман тич ком тра -
гу и пу ту је Ва си лев ски у пр вој це ли ни
књи ге, под на зи вом "По ку ша ји уце ли -
ње ња". У га лак си ји са ме ра ва ња, про -
ми шља ња и има ги ни ра ња све га, са вр -
ше ног и не са вр ше ног, че жње за ви шим
спо зна ја ма. Што је апо стро фи ра но већ
у пр вој фи ло зо фе ми, ко јом се отва ра
књига: "Све је у кру гу уце ли ње ња. Чак
и оно што не за слу жу је да бу де, јер га
из ну тра ра за ра". Овај афо ри зам, под ко -
јим те о риј ским кљу чем це лу књи гу
про ми шља и ту ма чи, Бо шко То ма ше вић
сма тра да са др жи те шку ми сао, и
огром ну: "Те шко ју је но си ти". Ипак, са
та квим и мно гим дру гим "те шким ми -
сли ма", ау тор се у сво ме по себ ном
ства ра лач ком уни верз му успе шно но -
си. 

У пој му уце ли ње ња То ма ше вић пре -
по зна је хри шћан ски глас, али по да сти -
ре и ре фе рен це фи ло зоф ских ми шље -
ња, "уце ли ње ње све га, чак и оно га што
не за слу жу је да бу де уце ли ње но и све
то сто га да се не раз би је је дин ство Би -
ћа – ва ља уце ли ни ти". Оно под ра зу ме -
ва си стем оп што сти, пре по зна ва ња,
вред но ва ња, при хва та ња и од ба ци ва ња.
Пре по зна ва ња, пре све га, људ ских и
по твр ђе них уни ве разлних вред но сти,
ко је су из др жа ле про ве ру од би блиј -
ских вре ме на до ак ту ел них то ко ва и
зби ва ња. У ово ме бо га том ру до ко пу ау -
тор се кре ће од крат ких афо ри стич ких
бисе ра, при по вед но ми са о них цр ти ца и
за пи са до раз ви је них фи ло зо фе ма,
укљу чу ју ћи сна жне але го риј ске па са же
и са ти рич не ин век ти ве. 

У сре ди шњем де лу књи ге Кљу ча о -
ни ца ма ња це ли на но си на зив "Бол нич -
ке стра ни це", ко је ау то ра ду бо ко лич но
до ти чу. У њи ма се про ми шља бол нич ко
ис ку ство, опе ра ци ја ср ца, и све спо зна -
је са вла сти те гра нич не ли ни је жи во та
и смр ти. О про це су при је ма, опера ци је
и ле че ња, Ва си лев ски је у јед ној ра ни -
јој књи зи об ја вио по се бан ци клус од
де вет пе са ма, на сло вљен "Ра до сно уз
сте пе ни це". У њи ма је, што је нео бич -
но, са свим мир но и без по ја ча не дра ма -
ти за ци је, пе снич ки ре фе ри сао о овом
лич ном и бол ном људ ском ис ку ству.
Ко ја се ат мос фе ра у фи ло зо фе ма ма та -
ко ђе ду бље про ми шља, као и сми сао
жи во та уоп ште. "Је ди но смрт не мо же

да бу де по ра же на. Бар не у ово ме жи во -
ту", по ен ти ра пи сац.

За вр шни део са јед но став ном озна -
ком "Стра ни це да ље", пре зен ту је, као и
пр ви, раз ли чи та жи вот на ис ку ства, ин -
ди ви ду ал не и ко лек тив не до жи вља је
све та. На рав но, пи сац про ми шља и на -
ше вре ме и наш веч но уде сни про стор.
На во дим та кав по у чан при мер: "Бал кан
је је дин стве ни про стор. У ње му се при -
ми све што За пад ба ци кроз про зор!"
На по е ти ци лу цид ног и са же тог про -
зног го во ра, за сно ва на је ова књи га.
Раз у ђе ни ми са о ни пој мов ник и ре ги -
стар, ко ји ци ља ју на ви ше и ду бље спо -
зна је. Ра до зна ли дух пи сца че сто се
кре ће од кон крет ног и пре по зна тљи вог,
акту ел ног ко је сва ко днев но при ти ска и
ти шти, да би све ово пре по знао и на
обра сци ма уни вер зал ног устрој ства.
Што под ра зу ме ва са гле да ва ње ег зи -
стен ци јал ног, ма те ри јал ног, по ли тич -
ког, иде о ло шког и пси хо ло шког, све до
сфе ра ду хов ног и ме та фи зич ког. Ау то -
ру је до бра под ло га и што ба шти ни бо -
га то ис ку ство на род не му дро сти, на ко -
ме су уте ме ље не и не ке све ва же ће еду -
ка тив не лек ци је. 

Ва жна по у ка Да ни ла Ки ша гла си:
"Пи сац тре ба да са гле да ва жи вот у це -
ли ни". Упра во о то ме је реч у књи зи
Кљу ча о ни ца Ри сте Ва си лев ског. Ево, у
нај кра ћем, на су ми це по ре ђа них оп сер -
ва ци ја пи сца: чо век и свет, вре ме и суд -
би на, ово стра но и оно стра но, про ла зно
и веч но, жи вот и смрт, љу бав и мр жња,
ра дост и ту га, сло бо да и роп ство, до бро
и зло, при ја те љи и не при ја те љи, про -
шлост и бу дућ ност, гра ди те љи и ру ши -
те љи, по ро ди ца, де ца и ро ди те љи, људ -
ске на ра ви и ка рак те ри, по ни зност и
до сто јан ство, при ро да, зе маљ ско и ко -
смич ко... 

Не ка ово бу де пот кре пље но ма лим
иза бром крат ких ум них би се ра: "Вре ме
је је ди ни бо рац ко ји без ви дљи ве бор бе
све по бе ди"; "За мно ге љу де, па као је
иза бра но ме сто"; "До сто јан ство је гор -
ди цвет, ко ји се ни пред ким не по ви ја";
"Нај бли жи су ја ми они ко ји је ко па ју
дру ги ма"; "Све му је гра ни це од ре ди ла
при ро да. Све му по ме ри, ни че му по во -
љи"; "До след ност је вр ли на, са мо док
је не ко не под ми ти"; "Ни ко не пра ви са -
мар за сво ја ле ђа"; "Нај лак ше је са пле -
сти оног ко ји сам по ср ће"; "На да не ма
кри ла, али не пре ста но ле ти"; "Шта пић
ко јим се ди ри гу је све том, по ти че из ђа -
во ље шу ме"; "Ни је дан би стри из вор, не
мо же да за му ти дру ги"; "Нај ви ше се са -
пли ћу, они ко ји ле те у обла ци ма";
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"Има ти ви ше ку ћа не зна чи има ти си -
гур ну адре су"; "При то ка ко ја пре у зме
ре ку – из да ре ку"; "Леп ти ру се не за ме -
ра што је прет ход но био гу се ни ца";
"Са мо се чи стом ру ком сме по ка зи ва ти
на ту ђу пр љав шти ну"...

У књи гу Кљу ча о ни ца утка но је про -
ве ре но и пре ме ре но жи вот но ис ку ство,
свет ко ји Ри сто Ва си лев ски у сво ме
ства ра лач ком ве ку осо бе но про ми шља
и до дат но ар ти ку ли ше. Ду бо ко све стан
да су чо век и свет ни кад до кра ја ис пи -
са на књи га. Са мо нај ум ни ји, што овај
пи сац чи ни, по ку ша ва ју да у веч но
отво ре ну књи гу упи шу вред на сло ва,
ка ко би се ума њи ли про сто ри бес крај не
бе ли не. А оно што пи ше и ка ко пи ше на
стра ни ца ма Чи та о ни це, а на ро чи то у
пе снич ким књи га ма, осе ћам ве о ма бли -
ским. Знам да све ово ис ти че из ње го ве
ду ше, по нео спор ном на ло гу пе снич ког
ума, ср ца и пе ра. 

Ри сто Ва си лев ски ни је ис пи си вао
ову књи гу у ис пра зној до ко ли ци, да би
се у та квом емо тив ном ста њу и чи та ла.
Ова ква де ла зах те ва ју да им се по све ти
до вољ но вре ме, тре звен и би стар ум. У
по мањ ка њу та квих ре фе рен ци и ста ња,
ле ко ви то де лу је да би се све ово пот -
кре пи ло. Јер, са мо би стар и тре звен ум,
под по ви ше ним на по ном, мо гао је да
ис пи су је ова кав раз у ђен и оштро у ман
лек си кон. А да би пи сац об ли ко вао сло -
же не књи ге, го во рио је Ге те у раз го во -
ру са Екер ма ном, "он да то прет ход но
мо ра да му бу де ја сно у ду ши".

Ми ћо Цви је тић

ОЗА Р ЈА ДУ ШЕ 
У ТРА ГА ЊУ ЗА
НЕДОКУ ЧИ ВИМ

Да вид Кец ман Да ко: На спрам др ве та
ко је све тли, За ду жби на Ја ко ва Иг ња то -
ви ћа, Бу дим пе шта, 2021.

Dа вид Кец ман Дакo се jавио у књи -
жев но сти 1966. го ди не, на ла зе ћи у њој
сми сао не са мо умјет нич ког тра ја ња
не го и жи во та уоп ште. Кец ман ис пи су -
је стра ни це но вих књи га сли је де ћи свој
уну тар њи им пулс, упо зна ју ћи нас са
сво јим ма шта њи ма, сно ви ма и сно ви -
ђе њи ма и још ви ше са сво јим тра га њи -
ма за от кри ва њем сми сла жи во та и по -
сто ја ња.

У сво јој нај но ви јој књи зи На спрам
др ве та ко је све тли Да вид Кец ман Да ко
(1943) ис ти че лајт мо тив ове про зе: Пу -
ко ти ном и Про вид! Про ви дом – Тре -
пет! Тре пе том ис цр та но пи та ње: Ка ко
до зна ти ши фру ко ја отва ра до тад са -
мо до бро скри ве ну, ал’ увек по сто ја ну /
нео скр на вље ну ри зни цу свих тај ни. Ри -
зни цу од Иско на по сто ја них и без ме си -
је из ба вљу ју ћих до зна ња?

Не сми ре ног, тра га лач ког, ис тра жи -
вач ког ду ха, Кец ман тра жи не са мо од -
го во ре на пи та ња ко је га му че (а то су и
пи та ња сва ког ду бо ко ми сле ћег чо вје ка)
не го и на чин да се за о би ђе уо би ча јен,
кли ше ти зи ран вид про зе, дав но об зна -
њен и мо ди фи ко ван у те о ри ја ма књи -
жев но сти и да се све за хтјев ни јој чи та -
лач кој пу бли ци (на рав но оној нај ви шег
књи жев ног ни воа) по ну ди по се бан вид
про зе, под на зи вом про за и де, ко је ће за -
до во љи ти пи шчев дух да се ис ка же у
њи ма.

На по чет ку књи ге На спрам др ве та
ко је све тли Да вид Кец ман Да ко, у крат -
ком Пре ди сло ви ју, озна че ном рјеч ју Ау -
тор пи ше: Стреп ња пред Тај ном ко ја
се зо ве Жи вот. Пред оним о че му ни -
шта не до знах, ни сво јим оком, ни ухом,
ни гла сом пти це, ху ком ве тра, жу бо -
ром во де...Ћу та ње? То је пр ви и по -
след њи су срет с Бо гом.

Пи сац би ра као мо то ри је чи три пи -
сца: Ге на ди ја Ај гиа, Иве Ан дри ћа и сти -
хо ве Де сан ке Мак си мо вић. Пр ви мо то
гла си: И ду ше као све ће, па ле се јед на
од дру ге.Ан дри ћев мо то од но си се на
оно не из ре ци во што ис ку сни и на па ће ни
чу ва ју у се би као скро ви то до бро а сти -
хо ви Де сан ке Мак си мо вић ис ти чу да су
и бо го ви же ље ли да има мо тај ни / Да
се му чи мо и ко ле ба мо /Ми нут за ми ну -
том... Већ из то га за кљу чу је мо да ће се
пи сац у овој књи зи ба ви ти тај на ма ду -
ше, али и тај на ма ко смо са и ва си о не.

Увод ни дио Про лог, на сло вљен ри је -
чи ма Та мо где и у по чет ку би реч / Кад
све тлост из ну тра зга сне/ по чи ње пи -
шче вом ис по ви је шћу о оно ме што је
ње гов жи вот:о пи са њу: Пи шем. А мо -
гао бих, би ло би до вољ но и то ли ко, да
на трен са мо осе тим то за до вољ ство
при се ву ми сли од от кро ве ња, ко ја над
бе ли ном истог ча са и на ста и не ста,
чи не ћи ме већ и ти ме моћ ним то што
имам, то што мо гу, бар у ми сли,са мог
се бе да над ма шим..

Сва ки пи сац ства ра лац мо же се на ћи
у овим ре че ни ца ма али и у сље де ћим:
Да не пи шем? Мо жда бих, за и ста, и
та ко не што, још до вољ но / до кра ја у
се би и не до ми шље но, не ка ко и из др жао
са мо да не ис ку сих, да не до знах шта је
то пу сти ња ко ја на ста је кад све тлост
из ну тра зга сне. 

Ис пу њен зеб њом, Кец ман ће ипак
за вр ши ти овај текст ри је чи ма:

Пи шем! Пи шем! Пи шем!
За луд?
Мо жда за луд.
Та ква пи шче ва оп сер ва ци ја ни је без

раз ло га а он ју је опје вао и у сво јој
прет ход ној књи зи: зби р ци пје са ма Та -
ли јин ша пат* у ко јој ис ти че: 

Све том вла да ју без ду шни ци, / књи га
је ро ба ла ко квар љи ва, пу на / ра за ра ју -
ћих ми кро ба, по тро шач ки ре кви зит...
Би бли о те ке су ба ласт, те рет за јав ни
бу џет, / скла ди ште пра ши не и па у чи не.

Али истин ски и ве ли ки ства ра о ци не
од у ста ју од сво је умјет но сти а, та ко ђе,
и Да вид Кец ман Да ко.

На кон Про ло га до ла зи ци клус: Из не -
ку да /Ода свуд /спо мен веч не че жње/
ко ји се отва ра /Пу та њом сун ча ног ди -
ска /Тре ном кад се и не бо де ле њем ши -
ром отва ра/ гдје пи сац ис ти че: По о дав -
но том пу та њом хо дим и тек са да
имам до вољ но же ље и сме ло сти о то -
ме без зеб ње да го во рим.

Об ја снив ши нам сво ју на мје ру да се
и овим дје лом ба ви тим про кле тим за -
на том спи са тељ ским, Кец ман увр шта -
ва у ову сво ју књи гу не ко ли ко те мат -
ских кру го ва: круг о дје тињ ству, о ро -
ди те љи ма, о за ви ча ју, о во ље ној же ни,
о тај на ма жи во та и смр ти, о са да шњо -
сти, про шло сти и бу дућ но сти, о књи га -
ма и би бли о те ка ма, о ма на сти ри ма и
по зна тим лич но сти ма из про шло сти, о
гра до ви ма ко је је по сје ћи вао 

(Пе тро град) и др.
Сва ком чо вје ку дје тињ ство оста је у

по себ ној успо ме ни а Кец ман га опи су је
са по себ ном то пли ном, пу ном че жње.
Пи сац ис пи су је рет ке на до је не емо ци о -
нал но шћу, то су пра ви ма ли ме да љо ни
по ет ске про зе: Он пи ше:

Бо ја и ми рис сва ке трав ке, сва ког гр -
ма /ста бла у пу пу, или у цва ту, све што
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* Да вид Кец ман Да ко ро ђен је 28. сеп тем бра
1947. го ди не у Рај нов ци ма, код Би ха ћа
(БиХ).



хо де ћи дла ном до дир не, што га за чуд -
ним по гле дом осмех не, што пр сти ћи ма
раз мак не, тек ко ли ко без огре бо ти не и
без ло ма гран чи це да се та ну шан кроз
гу стиш про де не, све за ле лу јем и бру -
јем, ле пе том и зре њем, треп та вом се
ти ши ном / не за бо рав ком све у ње га за -
на век сли ло. /Из не ку да/Ода свуд /Спо -
мен веч не че жње/.

По себ но се ис ти че текст: Си ла зак у
ду бок сан /Тај на о оцу – ко нач ни ку/ у ко -
ме је опи са на смрт пи шче вог оца и то
на нео би чан на чин. Ње гов отац као да
је пред о сје тио смрт, при пре мив ши се за
њу чи ном ку па ња, обла че ња, ри је чи ма
упу ће ним су пру зи:

Баш је до бро што смо ма кар и то -
ли ко, ал’ за јед но би ли на овој пла ве ти, у
Сун ча ној га лак си ји. Ње го ва су пру га као
да је зна ла шта ће се де си ти, по љу би ла
га је а он је на сло нио гла ву на ње но ле -
во ра ме и за спао, за жму рио и у ду бок
сан уто нуо.

Та ко је за вр шио жи вот пи шчев отац
Ђу ка Кец ман. На кра ју пи сац ће за пи са -
ти: Из да на у дан, тај на о оцу – ко нач -
ни ку би ва све за го нет ни јом, све сло же -
ни јом јед на чи ном. Оном што је, ко и
сам што сам, јед на чи на са без број не -
по зна тих.

По свом еле гич ном то ну ис ти че се
текст Скри ве но, вре ме ко нач но (Пра -
зни ном, у ме ни – не чуј ни крик/ у ко ме
пи сац пи ше ка ко мно ги од ла зе не по вра -
том а на мје сти ма гдје су жи вје ли, не -
ста ло је њи хо вих ку ћа, по диг ну те су
дру ге на стам бе и чи ни се да ни кад ни је
ни би ло оних ко је смо по зна ва ли. У
тек сту Та мо где ви ше ни ког не мам Кец -
ман пи ше о од ла ску у крај гдје не ма ви -
ше ни ког од сво јих. Идем, јер је ди но
та мо где ни ког ви ше не мам мо гу свих и
све га по у зда но да се се тим.*

У тек сту Бе ли сат / Тач ка ослон ца
при хо ду пу сти њом, не пре гле дом у се би
/ по све ће ном Сте ва ну Тон ти ћу, пи сац
ко мен та ри ше Тон ти ће ву суд би ну: У не -
до стат ку сло бо де, услед да љи не / гу -
бит ка вла сти тог кре ве та у до му ко ји
је сам по ди гао, би ва пре во ди лац у ег зи -
лу. Би ва жи ви спо ме ник ко ји се њим са -
мим, све / док га има, не пре ста но ства -
ра и не ми нов но рас та че...

Сва у ма гли ни, у ме та фо рич ном по -
и ма њу ствар но сти ве за ној за би је ли
сат, без ка заљ ки, на Тон ти ће вој ру ци,
ова цје ли на од во ди у ври је ме кад се ка -
заљ ке по мје ре са мо при пре ла ску у
прах или у ни шта, осли ка ва ју ћи мрач -
но фа сци нан тан жи вот.

Кец ман се слу жи сје ћа њи ма, сно ви -
ма. У тек сту Сле дом сун ча не ни ти /Ус -
пе ње до зе нит не тач ке/ пи сац ће ре ћи:
И циљ све му што увек из но ва би ва и
јест са мо љу бав. Љу ба вљу – сун ча ном

ис кр ом, пред оком Све ви де ћег – хар мо -
нич ни вез.

То уз ви ше но осје ћа ње – љу бав у
цен тру па жње је код Кец ма на

У тек сту Опет смо се сре ли /Лет до
оног тре на кад је ноћ нај гу шћа/ пи сац
ис ти че зна чај љу ба ви:

– Опет смо се сре ли!
– Да нас сам ја све тлост, су тра си

ти ноћ!
– Опет смо се, ма и тре ном, при по -

гле ду – до дир ну ли!
– До вољ но! Са свим до вољ но!То ли ко

је ис кр ом не жно сти у на ма!
Љу бав на те ма ти ка је и у тек сту ко -

јим је на сло вље на и ова књи га На спрам
др ве та ко је све тли / Кад и сту ден ка -
мен мо же из но ва да зе ле ни/. Ту пи сац
угле да во ље ну крај др ве та ко је све тли
те се пи та: 

Да ли то др во ко је све тли, зра ка ма
из сре ди шта твог ока не ком из но ва би -
ва све ти о ни ком? Она ко ју во ли је са мо
слут ња и во ље на се ја вља из не ког не -
сна., из по нор ног не сми ра ја уз на ду:
Мо жда све мир и ни је та ко не про хо дан
ка ко се то чи ни сва ком ко из да љи, бес -
тра гом ко ра ку да љи не до сти жне, не
смо три то др во све тил но?

У але го рич ном и сим бо лич ном тек -
сту Пут ни ци без пр тља га /Жи ви ча сов -
ник под пла вет ном ша тр ом/ "рад ња"
се де ша ва на по зор ни ци и док су сви
пут ни ци под ма ска ма, му шка рац и же -
на их не но се јер, ка ко пи сац ка же: Нај -
са вр ше ни ја је ма ска упра во људ ско ли -
це. Док Он пред ста вља Ве ли ку ка заљ -
ку, Она је Ма ла ка заљ ка. Ори ги нал но
рје ше ње пред ста вља ња Чо вје ка и Же не
у ви ду Ве ли ке и Ма ле ка заљ ке на са ту,
осли ка ва сам жи вот у ко ме је је ди на из -
вје сност да ври је ме бје жи, ис ти че.

Кец ман пи ше о жи во ту у: И би ва,
увек из но ва / Из све мир ног Не до хва та /
на во де ћи ми сао вла ди ке Ни ко ла ја Ве -
ли ми ро ви ћа: Жи вот је чу до са оп шта ва -
ју ћи и сво ју ми сао: Жи вот је дра го цјен.

На жа лост, то се де ша ва ло и у на шем
вре ме ну, спа љи ва не су књи ге чу ве них
ау то ра, па и Кец ма но ве, са мо за то што
су пи са не ћи ри лич ним пи смом. Би ло је
то у ври је ме ве ли ког бал кан ског чи сти -
ли шта./ Ћи ри лич но пла мен-сло во /Же -
ра ва ис под пе пе ли шта/ У ди је лу књи ге
под на зи вом У ти ши ни, у не чу ју /Док
зби рам ожиљ ке/ Кец ман пи ше о ма на -
сти ру на ме то хиј ском тлу у ко ме не ма
ни ког, али ко ји из но ва сти че сна гу за
ус пра ван ход јер све је то с не бом при -
сно, од не ба све нео до ји во ( Од не ба
нео дво ји во 

/Ти ши ном пи та ње: – Има ли ту игде
иког?/ У ве зи с ма на стир ском те ма ти -
ком Кец ман текст: Жа ром исти не ко ја
је сва од ума / Нај бли жи тре ну ко ји је

прет хо дио пр вој из го во ре ној ре чи/ по -
све ћу је Раст ку Не ма њи ћу ко га ви ди као
чо вје ка ко јим је до ка за на моћ ти хе ре -
чи, бла гост ис ка за на му дро шћу ле пе
ми сли. У цје ли ни Све ти тељ и се на
/Све то сав ка,ти ши ном кроз Све вре мје/

Кец ман ова ко опи су је Раст ка Не ма -
њи ћа: Ису ви ше тих и скру шен.Та ко ла -
га ног хо да као да сто па лом тло и не
до ди ру је.Пи сац га ка рак те ри ше: Све -
ти тељ и се на.

У цје ли ни Вре ме што је за у век /Кроз
шум свих бес кра ја/ пи сац на во ди ри је чи
из Ка реј ског ти пи ка Све тог Са ве: Дим
је жи вот наш, па ра, зе мља и прах./ За
ма ло се ја вља,а бр зо про ла зи./ Ма ли је
труд жи во та на шег, а ве ли ко и бес ко -
нач но до бро на гра да.На  кра ју овог тек -
ста пи сац ис ти че: Сте као си оно вре ме,
вре ме што је за у век!

Кец ман пи ше и о Си мо ни ди, чу ве ној
мла дој же ни ца ра Ми лу ти на и то под
на сло вом Си мо ни да ме лем вид на, за -
пра во о фре сци у Гра ча ни ци, на ко јој је
при ка за на Си мо ни да.Пи сац је гле да уо -
чи Ви дов да на с ва па јем: Да не ма из да -
је! Сло ге да је! ... да се с на дом са бе ре -
мо... је дин ством се окре пи мо... са мо да
не об не ви ди мо! Од тих тре ну та ка пи сцу
се чи ни: Си мо ни до ме лем вид на, где год
да сам – са мном је си!

Са пу то ва ња у Ру си ју, у тек сту Пе -
тро град ска бе ла ноћ Кец ман пи ше о
бо рав ку у Пе тро гра ду, гдје се сје ћа До -
сто јев ског и ње го вог ју на ка Рас кољ ни -
ко ва. 

Ова књи га се за вр ша ва Епи ло гом и
тек стом Оно др во /Што и са мо не бо
под у пи ре/Кец ман се вра ћа сво јим ко ри -
је ни ма, свом род ном кра ју, свом дје -
тињ ству пу тем сје ћа ња на ве ли ко др во
у дво ри шту и пи та се: По сто ји ли?
Пам ти ли ме?

Књи га На спрам др ве та ко је све тли
Да ви да Кец ма на Да ке пред ста вља спе -
ци фич но и осе буј но књи жев но дје ло
знат не умјет нич ке ври јед но сти, у ко ме
се пре пли ћу ре ал ност и ме та фи зич ка
раз ми шља ња.Иа ко у про зи, дје ло но си
лир ску но ту, на то пље ну ду бо ким емо -
ци ја ма. Пој мо ви слут ње, че жње, ма -
шта ња, сно ви ђе ња да ти су ме ким об ри -
си ма лир ског су бјек та ко ји ис ти че тра -
га ње за пле ме ни тим људ ским иде а ли -
ма.Де вет ци клу са ко ји има ју сво је на -
сло ве и под на сло ве мо гли би нас асо ци -
ра ти на де вет кру го ва па кла. Пи сац ин -
си сти ра на кру жној пу та њи ко ја по ла зи
од дје тињ ства и опет јој се, на кра ју
књи ге, вра ћа.

Љи ља на Лу кић
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ЗА ПИ СНИК СА СЕ ДАМ НА Е СТЕ СЕД НИ ЦЕ 
УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Sе дам на е ста сед ни ца УО је одр жа на 26. но вем бра (пе так),
2021. у 11,00 са ти пу тем скај па.

У ра ду седницe су уче ство ва ли: Јо ван Зи влак (пред сед ник
ДКВ), Ми ри ја на Мар ко вић, Вла ди мир Ко чиш, Вир џи ни ја
По по вић (пот пред сед ник ДКВ), Бра ни слав Жи ва но вић, Да -
мир Сми ља нић, Ми ро слав Ни ко лић, Ми лан То до ров, Спре -
че ни: Зден ка Ва лент Бе лић, Да вид Кец ман Да ко (пот пред сед -
ник ДКВ), Кор не ли ја Фа ра го. Га бор Ви раг, Ра до мир Ми љој -
ко вић.

Днев ни ред:
1. Усва ја ње Днев ног ре да
2. Усва ја ње За пи сни ка са прет ход не сед ни це 
3. Ак тив но сти из ме ђу две сед ни це 
4. План ак тив но сти у на ред ном пе ри о ду: при јем но вих

чла но ва, жи вот но де ло, књи га го ди не, пре вод го ди не, на гра -
да за на ци о нал ну за јед ни цу, ко ми си је и жи ри ји, кон курс за
до ста вља ње обра зло же ног пред ло га за до де лу при зна ња за
вр хун ски до при нос на ци о нал ној кул ту ри, од но сно кул ту ри
на ци о нал них ма њи на

5. Злат на гре да и из да вач ка де лат ност
6. При пре ме за ре дов ну Скуп шти ну ДКВ
7. Ра зно

*

1. Днев ни ред је јед но гла сно усво јен.

2. Ин фор ма ци ја о За пи сни ку је јед но гла сно при хва ће на.

3. При пре ма за Скуп шти ну ДКВ; при пре ма пред ло га од
стра не ко ми си ја и жи ри ја за но ве чла но ве ДКВ, за на гра де за
књи гу го ди не и за XVII фе сти вал ко ји ће се одр жа ти у ав гу -
сту 2022. го ди не. 

На Фе сти ва лу ће уче ство ва ти Ами Кеј (на гра да Ерик Гре -
го ри), Ен гле ска, Ва ле Са јер (Не мач ка), Kарлоса Мар са ла
(Car los Mar zal), На ци о нал на на гра да за по е зи ју Шпа ни ја,
Ема ну ел Мо зес (Фран цу ска), Ра ду Ван ку (Ру му ни ја), Имре
Ора вец (Ма ђар ска), Ра до мир Уља ре вић (Цр на Го ра), Ана
Пе тро ва (Бу гар ска), Ју риј Бу ков ски (Ру си ја), Вој цек Хми -
лев ски (Пољ ска) и Еф тим Клет ни ков (Ма ке до ни ја). Та ко -

ђе, Бра ти слав Ми ла но вић, Ми ло ван Мар че тић, Рад ми ла
Ла зић (Ср би ја). На Фе сти ва лу ће би ти за сту пље ни пе сни ци
Ма ја Со лар, Сте ван Бра дић, То ми слав Ма рин ко вић,
Енес Ха ли ло вић (Ср би ја).

Нор ве шка пе сни ци тре ба ло би да бу ду сре ди шњи го сти
ма ни фе ста ци је. Ан то ло ги ја са вре ме не нор ве шке по е зи је
(два на ест пе сни ка) би ће при ре ђе на у из бо ру Ca ri na Eli sa beth
Be da ri (1987). Нор ве шка ан то ло ги ја: Aina Vil lan ger (1979),
Ce ci lie Lø veid (1951), Øyvind Berg (1959), Gun nar Wærness
(1971), Kri stin Auestaд Da ni el sen (1981), Ste i nar Op stad (1971),
Kri stin Ber get (1975), An na Kle i va (1985), To ne Hød ne bø
(1962), Er ling Kit tel sen (1946), Mor ten Lan ge land (1986).
Yngve Pe der sen (1972). Сва ки пе сник у ан то ло ги ји би ће пред -
ста вљен са 10 пе са ма у пре во ду Ва лен ти не Клин ко Зе че вић. 

Симпо зи јум је по све ћен те ми Књи жев ност и на си ље – су -
мрак или за ла зак умет нич ке књи жев но сти. 

Уче ство ва ће: Ал пар Ло шонц, Дра ган Про ле, Вла ди мир
Гво зден, Кор не ли ја Фа ра го, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић,
Сте ван Бра дић, Бо јан Јо ва но вић, Да мир Сми ља нић, Ср ђан
Дам ња но вић и Је ла на Ма ри ће вић Ба лаћ.

Ди ја ло шко пред ста вља ње пи са ца одр жа ће се у ка феу Аб -
со лут у Змај јо ви ној. Раз го во ре ће во ди ти кри ти ча ри и пре во -
ди о ци Јан Кра сни, Сте ван Бра дић, Дра ган Ба бић, Ду шка Ра -
ди во је вић, Ве сна Са вић и Дан ка То мић. Се дам на е сти пут ће
би ти уру че на Ме ђу на род на на гра да за књи жев ност Но ви
Сад. У окви ру фе сти ва ла ће би ти до де ље на 62. Бран ко ва на -
гра да у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду. На Фе сти ва лу то -
ком три да на одр жа ће се пре ко 30 књи жев них и му зич ких
про гра ма. Ре пре зен та тив ни из бор аутор ских при ло га, од по -
е зи је до кри тич ких ра до ва, ре а ли зован на Фе сти ва лу, би ће
об ја вљен у све сци Злат не гре де. 

Би ће штам пан Ка та лог фе сти ва ла, пла ка те, за ста ве. Фе -
сти вал ће ор га ни зо ва ти пред ста вља ње сво јих ак тив но сти на
сај ту ДКВ и на Феј сбу ку. Фе сти вал у пу ној ме ри оства ру је
сво је ци ље ве омо гу ћу ју ћи про ши ри ва ње и бо га ће ње кул тур -
них ве за са све том. Због фи нан сиј ских по те шко ћа тра ја ње
Фе сти ва ла је сма ње но на три да на, број уче сни ка је у свим
про гра ми ма сма њен.

4. У пр вом квар та лу на ред не го ди не Ко ми си ја за при јем
под не ће из ве штај о кон кур су и пред ло ге за при јем но вих чла -
но ва.

Ко ми си ја за жи вот но де ло у са ста ву Да вид Кец ман Да ко,
Пе ро Зу бац и Јо ван Зи влак је пред ло жи ла да за жи вот но де -
ло за 2022. го ди ну бу ду на гра ђе ни сле де ћи ауто ри чла но ви
ДКВ:

Ири на Хар ди Ко ва че вић (1944), Ја сна Мел вин гер (1940) и
Ра ди вој Шај ти нац (1949). За пре вод го ди не ко ми си ја у са ста -
ву Дра ган Ба бић, Бра ни слав Жи ва но вић и Кор не ли ја Фа ра го
пред ло жи ла је де ло То ма са Ро зен ле хе ра: Нео н ска ико на, иза -
бра не пе сме, пре во ди о ца Сте ва на Тон ти ћа у из да њу из да ва ча
Аго ра из Но вог Са да.

Оста ле на гра де би ће са оп ште не на на ред ним сед ни ца ма
УО, ка да жи ри ји за вр ше по сао.

5. До кра ја го ди не ДКВ ће из да ти два бро ја Гре де (фе сти -
вал ску и зим ски број и две књи ге: Ано то ло ги ју пе сни ка Но -
вог Са да (од 18. ве ка до да нас и збор ник Књи жев ност и ка та -
стро фа).

6. Скуп шти на ће би ти одр жа на чим се стек ну усло ви.

7. Под тач ком ра зно ни је би ло ди ску си ја.

Сед ни ца је за вр ше на у 12, 00.
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v

ЗА ПИ СНИК СА ШЕ СНА Е СТЕ СЕД НИ ЦЕ 
УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

[е сна е ста сед ни ца УО одр жа на је 9. но вем бра (уто рак),
2021. у 15,00 са ти пу тем скај па.

У ра ду седницe су уче ствова ли: Јо ван Зи влак (пред сед ник
ДКВ), Ми ри ја на Мар ко вић, Вла ди мир Ко чиш, Вир џи ни ја
По по вић (пот пред сед ник ДКВ), Бра ни слав Жи ва но вић, Да -
мир Сми ља нић, Ми ро слав Ни ко лић, Ми лан То до ров. Спре -
че ни: Зден ка Ва лент Бе лић, Да вид Кец ман Да ко (пот пред сед -
ник ДКВ), Кор не ли ја Фа ра го. Га бор Ви раг, Ра до мир Ми љој -
ко вић.

Днев ни ред:
1. Усва ја ње Днев ног ре да
2. Усва ја ње За пи сни ка са прет ход не сед ни це (за пи сник ће

би ти до ста вљен на сед ни ци)
3.  Из ве штај о одр жа ва њу 16. МНКФ (6–8. сеп тем бра 2021,

Но ви Сад)
4. Ак тив но сти из ме ђу две сед ни це
5. План ак тив но сти у на ред ном пе ри о ду: при јем но вих

чла но ва, жи вот но де ло, књи га го ди не, пре вод го ди не, на гра -
да за на ци о нал ну за јед ни цу, ко ми си је и жи ри ји, кон курс за за
до де лу при зна ња за вр хун ски до при нос на ци о нал ној кул ту -
ри, од но сно кул ту ри на ци о нал них ма њи на

6. Уго вор за ко ри шће ње про сто ри ја у Бра ће Риб ни кар 5
7. Злат на гре да и из да вач ка де лат ност
8. При пре ме за ре дов ну Скуп шти ну ДКВ
9. Ра зно

*

1. Днев ни ред је јед но гла сно усво јен.

2. Ин фор ма ци ја о За пи сни ку је јед но гла сно при хва ће на.

3. Сре ди шњи до га ђа ји Фе сти ва ла одр жа ли су се на те ра си
ка феа Шпајз, на Тр гу Ре пу бли ке. На фе сти ва лу су уче ство ва -
ли Ка та лин Ла дик (Ser bia, Hun gary, Józ sef At ti la Pri ze, Na ti -
o nal Awarд for Cul tu re oft the Re pu blic of Ser bia), Дeјвид
Бригс (Englanд, Eric Gre gory Awarд), Дieter Grаеf (Gerмany,
The Le on ce anд Le na Pri ze), Па бло Ло пез Кар ба љо (Spain,
ме ђу на род на на гра да La Gu a ra), Бе ћир Ву ко вић (Цр на Го ра,
на гра да Мар ко Ми ља нов), Ра ди вој Шај ти нац (на гра да Вас -
ко По па), Дра ган Јо ва но вић Да ни лов (на гра да Вас ко По -
па), Го ран Ба бић (на гра да Же ље за ре Си сак), Не бој ша Лап -
че вић (на гра да Ћу ра Јак шић), Ми ро слав Це ра Ми ха и ло -
вић (на гра да Ћу ра Јак шић), Бра ни слав Зу бо вић (на гра да
ДКВ), Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, Зден ка Ва лент Бе лић
(на гра да ДКВ), Ал пар Ло шонц (на гра да Иштван Конц),
Дра ган Про ле (на гра да Ни ко ла Ми ло ше вић), Вла ди мир
Гво зден (на гра да ДКВ), Кор не ли ја Фа ра го (на гра да Ти бор
Де ри), Бо јан Јо ва но вић, Ср ђан Дам ња но вић, Да мир Сми -
ља нић (на гра да за есеј гра да Офенбахa на Мај ни), Ма ри ја
Ши мо ко вић (на гра да Бран ко Миљ ко вић), Сла во мир Ни -
ша вић (на гра да Пе чат ва ро ши Срем ско кар ло вач ке), Бра ни -
слав Жи ва но вић (Бран ко ва на гра да), Ве сна Са вић, Ду шка
Ра ди во је вић (на гра да ДКВ), Дра ган Ба бић, Јан Кра сни,
Емил Кур ци нак (на гра да PIF, За греб) * (Ср би ја). ПО Е ЗИ ЈА:
ма ло или велиkо п – PO E TRY: capitaliseд or not. Те ма ово го -
ди шњег симп мо зи ју ма би ла је: Књи жев ност и ка та стро фа –
Li te ra tu re anд Дisaster. 

Сим по зи јум је одр жан 8. сеп тем ба ра у про сто ру Ди ги тал -
ног омла дин ског цен тра, Град ске би бли о те ке, у ули ци Вој во -
де Пут ни ка 1. Сим по зи ју му је био по све ћен те ми Књи жев -
ност и ка та стро фа. Одр жан је у окви ру Ше сна е стог Ме ђу -
на род ног но во сад ског књи жев ног фе сти ва ла, 8. сеп тем -
бра, сре да, Град ска би бли о те ка Но ви Сад 10,00–12,30 и
14,30–17,00. 

По зва ни су: Ал пар Ло шонц, Дра ган Про ле, Вла ди мир Гво -
зден, Кор не ли ја Фа ра го, Бо јан Јо ва но вић, Ср ђан Дам ња но -
вић, Да мир Сми ља нић, Jeлана Ма ри ће вић Ба лаћ.

Жи ви мо у епо хи раз ли чи тих ка та стро фа, од но сно у вре ме -
ну ка да се на ја вљу ју но ве ка та стро фе. Оне су ра за су те у вре -
ме ну што нас че сто оне мо гу ћа ва да ја сно ви ди мо њи хо ве
узро ке, по сле ди це, као и ла нац њи хо вог по ве зи ва ња. На рав -
но, оне су и ра ни је по сто ја ле, али је очи глед но да се њи хов
ин тен зи тет и фре квент ност по ја ча ва. Ова ква ди на ми ка иза -
зи ва ми шље ње ко је се су о ча ва са не пред ви ђе ним до га ђа ји ма.
И нај зад иста ди на ми ка усло вља ва и по себ ну си ту а ци ју за
књи жев ност.

Од лу ком жи ри ја Фе сти ва ла Јо ван Зи влак (пред сед ник),
Кор не ли ја Фа ра го и Бра ни слав Жи ва но вић Међународнa
наградa Но ви Сад за по е зи ју / In ter na ti o nal Po e try Award of
No vi Saд / уру че на је Ка та лин Ла дик а Бран ко ва на гра да /
Bran ko’s Award / од лу ком жи ри ја Ма ри ја Ши мо ко вић, Дра ган
Јо ва но вић Да ни лов и Сла во мир Ни ша вић уру че на је Је ле ни
Ма рин ков (1993, Ки кин да).

Члан Управ ног од бо ра и жи ри ја за Књи гу го ди на Ва лен ти -
на Чи змар по ву кла се и са ста ва свих те ла ДКВ. УО је за хва -
лио Ва лен ти ни Чи змар на до са да шњем ра ду и при хва тио ње -
ну од лу ку о по вла че њу. Де ли мич но про ме ње ни жи ри за књи -
гу го ди не по сле по вла че ња Ва лен ти не Чи змар: Бра ни слав
Жи ва но вић, Да мир Сми ља нић и Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ.
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Зо ран Ђерић, члан уредништа Златне греде због недовољног
ангажовања на уређивању Златне греде ослобођен је обавеза
у уредништву часописа. Уредништво часописа чине Јован
Зивлак, главни и одговорни уредник; Vla di mir Gvo zden (za -
me nik glav nog ured ni ka), Alpar Lo{onc, Stevan Bradi} i
Branislav @ivanovi}. Но ви члан УО би ће пред ло жен и иза -
бран на скуп шти ни ДКВ.

4. Иза шла је Злат на гре да 234/235/236, при пре ма се збор -
ник по све ћен те ми Књи жев ност и ка та стро фа.

5. За јед нич ка ко ми си ја ДКВ и Удр же ња драм ских пи сца за
На ци о нал на при зна ња у са ста ву Ми ла дин Ше вар лић, Жи во -
рад Ај да чић и Да вид Кец ман Да ко пред ло жи ла је Ре пу блич -
кој ко ми си ји за На ци о нал но при зна ње Жи во ра да Ај да чи ћа
(Кан ди дат УДПС), и Јо ва на Зи влак (Кан ди дат ДКВ) за по ме -
ну то при зна ње.

Жи во рад Ај да чић је за вр шио ре жи ју на Фа кул те ту драм -
ских умет но сти у Бе о гра ду, а "као ре ди тељ пот пи сао се ви ше
од 300 пу та".

"На срп ској кул тур ној сце ни ре ди тељ Жи во рад Жи ка Ај -
да чић ак тив но је при су тан ви ше од че ти ри де це ни је. Био је
по све ћен као пи сац, али и про ду цент мно го број них му зич ко-
сцен ских про је ка та од Дра га чев ског са бо ра тру ба ча, пре ко
Фе сти ва ла мла дих у Кња жев цу, Умет нич ког ка ра ва на кроз
Ју го сла ви ју, па до Ду бро вач ких лет њих ига ра, Те ле ви зиј ског
фе сти ва ла у Пор то ро жу, ра дио еми си ја у Охри ду..." (Пе чат,
6. 6. 2013. го ди не)

"Ње гов дру штве но-по ли тич ки, а по себ но кул тур ни ан га -
жман об у хва тао је по сло ве по сла ни ка де ле га та у Скуп шти ни
Ре пу бли ке Ср би је у два ман да та; пред сед ни ка Од бо ра за на -
у ку, кул ту ру и обра зо ва ње Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је; де -
ле га та од бор ни ка Скуп шти не гра да Бе о гра да, пред сед ни ка
Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу гра да Бе о гра да, у два ман -
да та био је члан Пред сед ни штва ССРН Бе о гра да за ду же ног
за кул ту ру, био је пред сед ник Управ ног од бо ра По зо ри шта на
Те ра зи ја ма, члан УО "Зве зда ра-те а тра" и По зо ри шта "Бо шко
Бу ха"... Је дан је од осни ва ча и пр ви пред сед ник БЕ ЛЕФ-а,
члан је Са ве та Фа кул те та му зич ке умет но сти Ср би је, пот -
пред сед ник је Удру же ња драм ских пи са ца Ср би је и члан Ко -
ми си је за до де лу при зна ња умет ни ци ма, од но сно струч ња ци -
ма у кул ту ри за вр хун ски до при нос на ци о нал ној кул ту -
ри." (Пе чат, 6. 6. 2013. го ди не)

Ра ди је на по сло ви ма ге не рал ног се кре та ра КПЗ Ср би је,
чла на УО На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду (дру ги ман дат),
пред сед ни ка УО за за шти ту пра ва ин тер пре та то ра, чла на Од -
бо ра за ор га ни за ци ју ма ни фе ста ци је ’Да ни Бе о гра да’ и чла на
Ко ми си је за сцен ску де лат ност Се кре та ри ја та за кул ту ру гра -
да Бе о гра да. Ај да чић је и члан Ко ми си је за сти ца ње и од у зи -
ма ње ста ту са уста но ве кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја, ко ју
обра зу је Вла да Ср би је на пред лог ре сор ног ми ни стар -
ства." (Пе чат, 6. 6. 2013. го ди не)

"До бит ник је Ву ко ве на гра де, Злат ног бе о чу га, Ну ши ће ве
на гра де, На гра де Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, На гра де по во дом
сто го ди шњи це Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, На гра ду за
умет нич ки про грам Уни вер зи ја де у За гре бу као и Зим ске
Олим пи ја де у Са ра је ву..." (Ве сти – on li ne, 14. 10. 2012. го -
дине)

Јо ван Зи влак (1947, На ко во), пе сник, есе јист и кри ти чар.
У Но вом Са ду је ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту на
од се ку за Срп ски је зик и књи жев ност. Био је глав ни уред ник
ча со пи са По ља. Во дио је из да вач ку ку ћи Све то ви. Са да во ди
из да вач ку ку ћу Адре са. Уред ник је и по кре тач ча со пи са
Злат на гре да од 2001. го ди не, а од 2006. и осни вач је и ди -
рек тор Ме ђу на род ног но во сад ског књи жев ног фе сти ва ла.

Био је пред сед ник Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не од 2002.
до 2010. го ди не.

За сту пљен је у мно гим ан то ло ги ја ма срп ске и свет ске по -
е зи је у зе мљи и ино стран ству. 

Књи ге пе са ма: Бро дар (1969), Ве чер ња шко ла (1974), Че -
стар (1977), Тро но жац (1979), Че крк (1983), На пев (1989),
Зим ски из ве штај (из бор, 1989), Че гр ту ша (1991), Обре те ње
(из бор, 1993, 1994, 1995), Остр во, 2001, Пе сме (1979–2005),
2006, О гај да ма (2010), Они су ушли у дом наш (2012), Под
обла ци ма (2014). Књи ге есе ја: Је де ње књи ге (1996), Аури не
сен ке (1999), Се ћа ње и сен ке (2007), Са бла сти по е зи је
(2016), Из Ски ти је (2018).

Пе снич ке књи ге у пре во ду: Trepieд (фран цу ски, 1981),
Pen ge (ма ђар ски, 1984), Три но жник (ма ке дон ски, 1985), Зол
го стин (ма ке дон ски, 1991), Il cu o re дel мascalazone (ита ли -
јан ски, 1994), Zly host (сло вач ки, 1997), Pe ni ten ta (ру мун ски,
1998), Poeмes cho i sis (фран цу ски, 1999), Зол го стин и дру ги
пе сни (ма ке дон ски), 2007, Зъл гост и дру ги сти хо ве (бу гар -
ски, 2008), Geдichte, Mi tles buch 79 (не мач ки, 2009), Дespre
gaiдe (ру мун ски, 2009), Szcze liny cza su (пољ ски, 2011), Сли -
за не (бу гар ски, 2012), Њinterbericht (не мач ки, 2013), Зим ски
из ве штај (ма ке дон ски, 2014) Le roi дes oies (фран цу ски,
2014), Inforмe in ver nal (шпан ски, 2014); Зим ний от чет (ру -
ски, 2017); Под об ла ци те (бу гар ски, 2019) и Sub no ri (ру мун -
ски, 2018).

При ре дио књи ге: Јованa Дучићa, Данилa Кишa, Душанa
Васиљевa, Милорадa Павићa: Лазe Костићa, Дра га на Јо ва но -
ви ћа Да ни ло ва...

Књи жев не на гра де: Мла да Стру га 1974; Па вле Мар ко вић
Ада мов (по е зи ја), 1992; Кру на Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа
(по е зи ја), 1993; Ста ни слав Ви на вер (Је де ње књи ге, есеј),
1995; Ду шан Ва си љев (по е зи ја), 1997; На гра да Злат на знач ка
КПЗ Ср би је (књи жев ност и из да ва штво), 1998; На гра да Дру -
штва књи жев ни ка Вој во ди не за књи гу го ди не (Аури не сен ке,
есеј), 1999; На гра да Сте ван Пе шић (це ло куп но де ло), 2001;
Ок то бар ска на гра да гра да Но вог Са да (књи жев ност), 2001;
Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња (по е зи ја), 2003; Ве ли ка Ба -
зја шка по ве ља (по е зи ја), Те ми швар, 2006; на гра да Ди ми три -
је Ми три но вић (по е зи ја), 2010; на гра да Ко чи ће во пе ро (Ре пу -
бли ка Срп ска, 2014); на гра да Ар ка 2014; на гра да Fron ti e ra
po e sis (Ру му ни ја, 2015); на гра да Вас ко По па, 2015, Књи жев -
но же зло (Ско пље, 2016); На гра да Ни ки та Ста не ску (Пло е -
шти, 2017); На гра да ака де ми је Иво Ан дрић, 2017; На гра да
"Ве нац Ла зе Ко сти ћа" (Сом бор, 2017), Бо рин пе чат (Вра ње,
2018), Огле да ло срп ско (Под го ри ца, 2020) и Ко чи ће ва књи га
(Ба ња Лу ка, 2020).

6. По ре гу ли са њу оба ве за пре ма По слов ном про сто ру, где
ДКВ ду гу је по себ ну за хвал ност Град ском ве ћу гра да Но вог
Са да, тј. гра ду Но вом Са ду, у име ДКВ уго вор и од го ва ра ју -
ће ме ни це су пот пи са ли жи ран ти и глав ни је мац ко ји су у име
ДКВ по ло жи ли пот пи са не ме ни це као га ран ци ју да ће оба ве -
зе пре ма за ку по дав цу би ти у од го ва ра ју ћим тер ми ни ма из ми -
ри ва не. Пот пи сни ци ме ни ца су Бра ни слав Жи ва но вић и Све -
то зар Сав ко вић, као жи ран ти и Јо ван Зи влак као глав ни је -
мац. 

7. До кра ја го ди не ДКВ ће из да ти два бро ја Гре де (фе сти -
вал ску и зим ски број и две књи ге: Антoлогију пе сни ка Но вог
Са да (од 18. ве ка до да нас и збор ник Књи жев ност и ка та стро -
фа).

8. Скуп шти на ће би ти одр жа на чим се стек ну усло ви.

9. Под тач ком ра зно ни је би ло ди ску си ја.

Сед ни ца је за вр ше на у 15, 14.
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v

ЗА ПИ СНИК СА ПЕТ НА Е СТЕ СЕД НИ ЦЕ 
УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Pет на е ста сед ни ца УО одр жа на је 16. ав густ (по не де љак),
2021. у 16,00 са ти пу тем скај па.

У ра ду седницe су уче ство ва ли: Јо ван Зи влак (пред сед ник
ДКВ), Ми ри ја на Мар ко вић, Вла ди мир Ко чиш, Вир џи ни ја
По по вић (пот пред сед ник ДКВ), Бра ни слав Жи ва но вић, Ва -
лен ти на Чи змар, Да мир Сми ља нић, Ми ро слав Ни ко лић, Ми -
лан То до ров, Спре че ни: Зден ка Ва лент Бе лић, Да вид Кец ман
Да ко(пот пред сед ник ДКВ), Кор не ли ја Фа ра го. Га бор Ви раг,
Ра до мир Ми љој ко вић.

Днев ни ред:
1. Усва ја ње Днев ног ре да
2. Усва ја ње За пи сни ка са прет ход не сед ни це (за пи сник ће

би ти до ста вљен на кнад но)
3. Одр жа ва ње 16. МНКФ (6–8. сеп тем бра 2021, Но ви Сад)
4. Ко цеп ци ја МНКФ у са рад њи са Град ском би бли о те ком

– Он лајн и не по сред но уче шће – уче сни ци, Бран ко ва на гра -
да, На гра да Но ви Сад, сим по зи у јум: Књи жев ност и ка та -
стофа.

5. Ак тив но сти пре скуп шти не / при јем но вих чла но ва, жи -
вот но де ло, књи га го ди не, пре вод го ди не, на гра да за на ци о -
нал ну за јед ни цу, ко ми си је и жи ри ји

6. Пот пи си ва ње уго во ра за ко ри шће ње про сто ри ја у Бра ће
Риб ни кар 5

7. Злат на гре да и из да вач ка де лат ност
8. При пре ме за ре дов ну Скуп шти ну ДКВ
9. Ра зно

*

1. Днев ни ред је јед но гла сно усво јен.

2. Ин фор ма ци ја о За пи сни ку је јед но гла сно при хва ће на.

3. При хва ћен је тер мин одр жа ва ња 16. МНКФ.Усво је но је
да се Фе сти вал одр жи на те ра си ка феа Шпајз за пр ви тре ћи
дан у ве чер њим са ти, а да се дру ги дан одр жи у сал ли ДО Ца,
да се Бран ко ва на гра да уру чи у са ли ДО Ца и да се сим по зи -
јум одр жи, та ко ђе, у са ли ДО Ца. Оста ли про сто ри за Фе сти -
вал су Клуб Аб со лут / Club Ab so lut, Zмaj Jovи na stre et.

4. Од лу ком жи ри ја Фе сти ва ла Јо ван Зи влак (пред сед ник),
Кор не ли ја Фа ра го и Бра ни слав Жи ва но вић Ме ђу на род ну на -
гра ду Но ви Сад за по е зи ју / In ter nat иo nal Po e try Awarд of No -
vi Sad / до би ла је Ка та лин Ла дик а Бран ко ву на гра ду / Bran -
ko’s Awarд / од лу ком жи ри ја Ма ри ја Ши мо ко вић, Дра ган Јо -
ва но вић Да ни лов и Сла во мир Ни ша вић до би ла је Је ле на Ма -
рин ков (1993, Ки кин да).

5. За пи сник са са стан ка ко ми си је за при јем но вих чла -

но ва у Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не

Са стан ку ко ји је одр жан 24. 06. 2021. го ди не у 11 ча со ва у
про сто ри ја ма ДКВ, Бра ће Риб ни кар 5, Но ви Сад. При су ство -
ва ли су: Вла ди мир Ко чиш (пред сед ник), Мир ја на Мар ко вић,
Ми ро слав Ни ко лић, Вир џи ни ја По по вић и Га бор Ви раг. При -
сти гло је 14 мол би од ко јих су 13 мол би би ле пот пу не, док је
јед на мол ба Ми ла на Га ло га жа при сти гла без пра те ће до ку -
мен та ци је и без књи га. Ко ми си ја је пре гле да ла све мол бе и

књи ге и до не ла од лу ку да се сле де ћи кан ди да ти пред ло же УО
ДКВ за при јем у Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не:

1. Јо ви ца Плач кић, 1966. г.
2. Ђор ђе Д. Ви мић, 1944. г.
3. Ва си ли је Па пић, 1954. г.
4. Ра де Пан те лић, 1945. г.
5. Са ња Об ра до вић, 1968. г.
6. Да рин ка Бе ла То мић,1959. г.
7. Алек сан дар Гој ко Са вић, 1973. г.
8. Зо ра на Ра да ко вић, 1996. г.
9. Мил ка Ђу кић, 1983. г.
10. Игор Ђур чик, 1978. г.
11. Ја сна Ар ба нас, 1962. г.
12. Ми ле на Илић, 1990. г.
13. Ол га Пе ру но вић, 1968. г.

Ко ми си ја је до не ла јед но гла сну од лу ку да Ми ла на Га ло га -
жу не пред ло жи за при јем у ДКВ.

Са ста нак је за вр шен у 12, 30 ча со ва.

Пред сед ник ко ми си је:
Вла ди мир Ко чиш

*

При јем у члан ство 

Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не

На осно ву Ста ту та ДКВ и пре ма по сто је ћој за кон ској ма -
те ри ји о удру же њи ма гра ђа на при јем у члан ство ДКВ је ре -
гу ли сан на сле де ћи на чин:

Члан Дру штва мо же по ста ти сва ки књи жев ни ства ра лац и
умет нич ки пре во ди лац ко ји жи ви и де лу је на те ри то ри ји Вој -
во ди не, као и сва ки ства ра лац из зе мље и ино стран ства ко ји
је до при нео афир ма ци ји ства ра ла штва у Вој во ди ни као и
књи жев ног ства ра ла штва уоп ште, чи јим де ли ма је при зна та
умет нич ка вред ност и ко ји при хва та од ред бе Ста ту та ДКВ.

Ли це ко је кон ку ри ше у члан ство Дру штва књи жев ни ка
Вој во ди не мо ра ис пу ња ва ти сле де ће усло ве:

– Да се ба ви књи жев ним ра дом у жан ро ви ма ро ма на, при -
по вет ке, по е зи је, књи жев не кри ти ке, есе ја, књи жев не пу бли -
ци сти ке, са ти ре, афо ри зма, књи жев ног пре во ди ла штва и сл.

– Да има нај ма ње две об ја вље не књи ге на је зи ци ма ко ји су
у зва нич ној упо тре би на те ри то ри ји Вој во ди не и Ср би је.

– Да за до во ља ва књи жев но-кри тич ке и естет ске усло ве у
скла ду са прет по став ка ма са вре ме не књи жев но сти. 

УОДКВ је на пред лог ко ми си је ДКВ: Вла ди мир Ко чиш
(пред сед ник), Мир ја на Мар ко вић, Ми ро слав Ни ко лић, Вир -
џи ни ја По по вић, Га бор Ви раг, при хва тио у члан ство сле де ће
кан ди да те:

1. Јо ви ца Плач кић, ро ђен 26. 06. 1966. го ди не у Но вом
Са ду. Жи ви у Те ме ри ну. Об ја вио две књи ге по е зи је.

Адре са: ЈНА 35, Те ме рин, 21235
Те ле фон: +38164 256 48 34
2. Ђор ђе Д. Ви мић, ро ђен 10. 06. 1944. го ди не у се лу Бе -

се ро ви на, Оп шти на Ба ји на Ба шта. Пен зи о нер.
Об ја вио три збир ке по е зи је: "Зов срп ских гро ба ља и бес -

пу ћа у ту ђи ни", 2012. го ди не, "Кр ва ва зе мља" 2015. го ди не,
"Ка пи ја сло бо де", 2018. го ди не.

Адре са: Вељ ко ва 95, Кра љев ци, 22411
Те ле фон: 022 449 355
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3. Ва си ли је Па пић, ро ђен 1954. го ди не у Бач кој Па лан ци.
За вр шио сред њу по љо при вред ну шко лу у Фу то гу. Члан Књи -
жев ног клу ба "Дис", Бач ка Па лан ка.

Об ја вље не сле де ће збир ке по е зи је: "Пе сме", 1999. го ди не,
"Ви дик са ду да" 1999. го ди не, "До бро ју тро Вој во ди но",
2001. го ди не, "Ра до сни ца Вој во ди ни", 2002. го ди не, "Леп
осмех је осмех при ја те љу", 2005. го ди не, "Вој во ди но ма ти",
2012. го ди не, "Вој во ди но та ниг де те не ма", 2018. го ди не.

Адре са: До си те је ва 18, Бач ка Па лан ка, 21400
4. Ра де Пан те лић, ро ђен 29. 04. 1945. го ди не у Ко це ље ви.

Пен зи о нер.
Об ја вље на де ла: "Не кад и сад", 2011. го ди не, "Мо ја све -

знан ка", 2019. го ди не, (збир ке пе са ма за де цу), "Ми рис ду -
ше", 2011. го ди не, "Ве нац сно ва и ја ве", 2014. го ди не, "Икре
љу ба ви", 2019. го ди не (збир ке љу бав не по е зи је), "Би ло јед -
ном дав но", 2019. го ди не (бај ка), "Цр не тан ге" 2015. го ди не,
"Тра го ви гре ха", 2015. го ди не (но ве ле), "Љу бав, ах љу бав",
2012. го ди не (љу бав не при че), "До бро ју тро Бе о гра де 1",
2019. го ди не, "До бро ју тро Бе о гра де 2", 2020. го ди не, "До бро
ју тро Бе о гра де 3", 2020. го ди не, "До бро ју тро Бе о гра де 4",
2021. го ди не (град ске при че три ло ги ја), "Сре ћа при по ја ви
зве зда" 2012. го ди не, "Ол ги на тај на" 2020. го ди не, "Тај на
пра ве исти не", 2021. го ди не, "Ноћ пу ног ме се ца", 2015. го ди -
не, "Ка жи исти ну" 2015. го ди не, "Тај на из мла до сти", 2015.
го ди не, "Ми рис ле та", 2015. го ди не, "Кла ра", 2017. го ди не,
"Зе мун ка" 2018. го ди не, "Ре кла си идем" 2018. го ди не, "Три
сли ке", 2018. го ди не, "Ма ли на" 2018. го ди не, "Са не ла" 2018.
го ди не, "Еле на" 2018. го ди не, "Сло бод на зо на", 2018. го ди не,
"Два по гле да", 2019. го ди не, "Ло вац и ло ви на", 2019. го ди не,
"Не мам сна", 2019. го ди не, "Из вор", 2019. го ди не, "Ана"
2020. го ди не (љу бав ни ро ма ни), "Те би се мо лим Го спо де",
2020. го ди не (бу квар пра во сла вља), "У бла ту си си не", 2016.
го ди не, (со ци јал на дра ма).

Осни вач пе снич ког дру штва "Ра де и при ја те љи". 
Адре са: Лу ке Вој во ди ћа 23, Ра ко ви ца, Бе о град 11070
Те ле фон: +381 6035 65 371
Е-mail: ko ri ca ra fe@g mail.com
5. Са ња Об ра до вић, ро ђе на 16. фе бру а ра 1968. го ди не у

Ла ћар ку. Об ја ви ла две књи ге, збир ку пе са ма "Же на", 2017.
го ди не и ро ман "Ису сов ка", 2021. го ди не. За сту пље на је у
мно го број ним збор ни ци ма пе зи је. Жи ви и ра ди у Срем ској
Ка ме ни ци.

Адре са: Ца ра Ла за ра 40, Срем ска Ка ме ни ца, 21208
Број те ле фо на: +38164 324 89 77
Е-mail: ob ra do vic sa nja@ hot mail.com
6. Да рин ка Бе ла То мић, ро ђе на 09. 06. 1959. го ди не у

Обај го ри, Ба ји на Ба шта. Књи жев ник у свој ству са мо стал ног
умет ни ка.

Об ја вље не књи ге: "У па у за ма уди са ја" 2013. го ди на (збир -
ка по е зи је), "Што не ро ди на др ве ту" 2018. го ди на (по е зи ја за
де цу).

Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Адре са: По да вал -
ска 4, Ра ко ви ца, Бе о град, 11090

Те ле фон: +38162 330 519
7. Алек сан дар Гој ко Са вић, ро ђен27. ав гу ста 1973. го ди -

не у Бач кој Па лан ци.
Об ја вље не две књи ге: "Ја бу чи ло", 1999. го ди не и "Ждра -

лин", 2002. го ди не.
За сту пљен у ча со пи си ма и збор ни ци ма и ан то ло ги ја ма.
Адре са: Мар ка Оре шко ви ћа 13, Бач ка Па лан ка, 21400
Те ле фон: +381 64 286 22 56
8. Зо ра на Ра да ко вић, ро ђе на 1996. го ди не у Но вом Са ду.
Об ја вље не две књи ге: "Да ли ја то ра стем", 2012. го ди не и

"Ин ког ни то", 2015. го ди не. 
Адре са: Све то за ра Мар ко ви ћа, 46, Бач ка Па лан ка, 21400
Те ле фон: +381 60 5216063
9. Мил ка Ђу кић, ро ђе на 22. де цем бра 1983. го ди не у Но -

вом Са ду. Ди пло ми ра ла на Факул те ту за ме наџ мент и Фа кул -
те ту спор та и фи зич ког вас пи та ња. Док то ри ра ла 2010. го ди -
не. Ак тив но се ба ви ла ру ко ме том и но ви нар ством.

Об ја вље не три књи ге: "Јед но де тињ ство у кри стал ној ди -
мен зи ји ствар но сти", 2000. го ди на, "По глед ду ше", 2003. го -
ди не, "Аква рел јед не мла до сти", 2005. го ди не. Аутор је пр ве
мо но гра фи је о жен ском спор ту у Ре пу бли ци Ср би ји под на -
зи вом "Же не и спорт", 2016. го ди не.

Адре са: Бо шка Бу хе 10 б, Но ви Сад, 21000
Те ле фон: +381 60 722 88 35
10. Игор Ђур чик, ро ђен 14. 06. 1978. го ди не у Ста рој Па -

зо ви. Би скуп ју го и сточ не европ ске ди је це зе, у окви ру Ан гли -
кан ске ор то док сне цр кве у Ср би ји са се ди штем у Но вом Са -
ду, де кан и про фе сор на Те о ло шкој ака де ми ји "Све ти Ти мо -
теј" у Но вом Са ду, ван ред ни про фе сор на Бал кан ском те о ло -
шком фа кул те ту у Ни шу и ван ред ни про фе сор на Уни вер зи -
те ту за ме ди ци ну и со ци јал ни рад у Бра ти сла ви.

Об ја вље не пу бли ка ци је: "До дир ср ца", 2004. го ди не, "Су -
срет са не из бе жним", 2005. го ди не, "Кул ту ра цр кве не ко му -
ни ка ци је", 2007. го ди на, "Dum spi ro spe ro / Док ди шем, на дам
се", 2008. го ди не, "Про те стан ти на под руч ју срп ске кул ту ре и
на ци је", 2009. го ди не, "Om ni a prec la ra ra ra", 2010. го ди не,
"Мла ди у си сте му хри шћан ског обра зо ва ња", 2011. го ди не,
"Раз вој ан гли кан ског иден ти те та, шта ве ру ју Ан гли кан ци?",
2015. го ди на, "Ду хов ни хо ри зон ти", 2015. го ди на, "Ан гли -
кан ска ор то док сна цр ква у Ср би ји", 2016. го ди на и мно го -
број ни уџ бе ни ци за сту ден те те о ло ги је. Уред ник пу бли ка ци -
ја "Лек ци о нар" 2015. го ди на, "Пе сма ри ца", 2015. го ди на и
"Мо ли тво слов", 2017. го ди на.

Адре са: Кра ља Пе тра Осло бо ди о ца 23, Ста ра Па зо ва
22300

Те ле фон: +381 61 627 49 04
Е-mаiл: dju ric ki@yahoo.com
11. Ја сна Ар ба нас, ро ђе на 24. 05. 1962. го ди не у Срем ској

Ми тро ви ци. Као ди пло ми ра ни прав ник би ла је ди рек тор и
про фе сор у Економ ској шко ли и ди рек тор и прав ник у Исто -
риј ском ар хи ву "Срем" у ко јем и да нас ра ди. Пред сед ник Фе -
сти ва ла бе сед ни штва "Sir mi um lux ver bi" – "Сир ми јум све -
тлост ре чи" у Срем ској Ми тро ви ци. Ба ви се и сли кар ством.
Ду ги низ го ди на пи ше и об ја вљу је у књи жев ним ча со пи си ма.

Об ја вље на збир ка по е зи је "Ге о гра фи ја успо ме на", 2015.
го ди не. Адре са: Ву ка Ка ра џи ћа 32, Ша шин ци, 22425

Те ле фон: +381 69 150 70 12
12. Ми ле на Илић, ро ђе на 18. ок то бра 1990. го ди не у Ба -

ру, Цр на Го ра.
По е зи ја пре ве де на на ме ке дон ски је зик. Пр ва књи га по е -

зи је "Аорист стреп ње", 2009. го ди на штам па на у окви ру про -
јек та "Шан са за мла дог пи сца" ко ји ре а ли зу је Књи жев на за -
јед ни ца Срем ска Ми тро ви ца и об ја вље на је дру га књи га по -
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е зи је "Ко мад сла га ли це на ше при че", 2020. го ди на.
Адре са: Ма то ше ва 86, Срем ска Ми тро ви ца 22000
Те ле фон: +381 60 130 42 10, +381 60 028 04 16
13.Ол га Пе ру но вић, ро ђе на 19. мар та 1968. го ди не у

Срем ској Ми тро ви ци. Ап сол вент ен гле ског је зи ка и књи жев -
но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

Об ја вље не че ти ри књи ге по е зи је: "Во де на кра љи ца",
2015. го ди на "Да ли знаш шта је сре ћа", 2016. го ди на, "Док
ћу та ле су је се ње ки ше", 2020. го ди на и "Би сер но бе ла", 2021.
го ди на.

Адре са: Во ји сла ва Или ћа 9, Срем ска Ми тро ви ца 22000. 
Те ле фон: 022 639 225
Жи ри у са ста ву Јо ван Зи влак, Пе ро Зу бац и Да вид Кец ман

Да ко (пред сед ник) пред ло жио је да На гра ду за Жи вот но де-
ло за 2022. го ди ну до би ју: Ири на Хар ди Ко ва че вић (1944), Ја -
сна Мел вин гер ( 1940) и Ра ди вој Шајт нац (1949).

Сви пред ло зи су усво је ни.
Пред ло жен је но ви са став за жи ри ја 
За Бран ко ву на гра ду: Ма ри ја Ши мо ко вић, Дра ган Јо ва но -

вић Да ни лов и Бра ни слав Зу бо вић.
Жи ри за пре вод го ди не: Дра ган Ба бић, Сте ван Бра дић и

Кор не ли ја Фа ра го.
Пре де сед ник је за хва лио до са да шњим чла но ви ма свих

жи ри ја на ра ду у прет ход ном пе ри о ду. 
Пред ло зи су јед но гла сно при хва ће ни.

6. По ре гу ли са њу оба ве за пре ма По слов ном про сто ру, где
ДКВ ду гу је по себ ну за хвал ност Град ском ве ћу гра да Но вог
Са да, тј. гра ду Но вом Са ду, ДКВ је до био мо гућ ност да под
нај по вољ ни јим усло ви ма пот пи ше че тво ро го ди шњи уговор о
за ку пу по слов ног про сто ра у Бра ће Риб ни кар 5. ДКВ је ду -
жан да на ђе два жи ран та и глав ног јем ца ко ји ће у име ДКВ
би ти ду жни да по ло же пот пи са не ме ни це као га ран ци ју да ће
оба ве зе пре ма за ку по дав цу би ти у од го ва ра ју ћим тер ми ни ма
из ми ри ва не. Пот пи сни ци ме ни ца су Бра ни слав Жи ва но вић и
Све то зар Сав ко вић, као жи ран ти и Јо ван Зи влак као глав ни
је мац. 

7. До кра ја го ди не ДКВ ће из да ти два бро ја Гре де (фе сти -
вал ску и зим ски број и две књи ге: Ан то ло ги ју пе сни ка Новог
Са да (од 18. ве ка до да нас и збор ник Књи жев ност и ка та стро -
фа).

8. Скуп шти на ће би ти одр жа на чим се стек ну усло ви.

9. Под тачком ра зно ни је би ло ди ску си ја.

Сед ни ца је за вр ше на у 17, 10.

v

ЗА ПИ СНИК СА ЧЕ ТР НА Е СТЕ СЕД НИ ЦЕ 
УО ДРУ ШТВА КЊИ ЖЕВ НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ

^е тр на е ста сед ни ца УО је одр жа на 16. ју на (сре да), 2021. у
11,00 са ти пу тем скај па. У ра ду сед ни це су уче ство ва ли: Јо -
ван Зи влак (пред сед ник ДКВ), Ми ри ја на Мар ко вић, Вла ди -
мир Ко чиш, Вир џи ни ја По по вић (пот пред сед ник ДКВ), Бра -
ни слав Жи ва но вић, Да мир Сми ља нић, Ми ро слав Ни ко лић,
Ми лан То до ров, Ва лен ти на Чи змар, Зден ка Ва лент Бе лић,
Да вид Кец ман Да ко (пот пред сед ник ДКВ), Кор не ли ја Фа ра -
го. Спре че ни: Га бор Ви раг, Ра до мир Ми љој ко вић.

Днев ни ред:
1. Днев ни ред је јед но гла сно усво јен.
2. Ин фор ма ци ја о За пи сни ку је јед но гла сно при хва ће на.
3. Ре зул та ти кон кур са: Ре пу бли ка, По кра ји на, Град. Као

што је ре че но на прет ход ној сед ни ци УО ни је за до во љан са
рас по ре дом сред ста ва за де лат ност ДКВ. ДКВ има, не спор -
но, нај ква ли тент ни је про гра ме мeђу удру же њи ма у Ср би ји,
Злат на гре да и фе сти вал су ви со ко ре а ли зо ва ни и про јек то ва -
ни про гра ми ко ји на ди ла зе све слич не у зе мљи. Сма тра мо да
су се ко ми си је за вред но ва ње про је ка та по ка за ле као не ком -
пе тент не и не до вољ но од го вор не.

4. Због по зна тих окло но сти одр жа ва ње 16. МНКФ се по -
ме ра за да ту ме од 6. до 8. сеп тем бра 2021.

5. Сре ди шњи до га ђа ји Фестивалa одр жа ће се на те ра си ка -
феа Шпајз на Тр гу Ре пу бли ке. На фе сти ва лу ће уче ство ва ти:
Ка та лин Ла дик (Ser bia, Hun gary, Joz sef At ti la Pri ze, Na ti o nal
Award for Cul tu re of the Re pu blic of Serbiа), Деј вид Бригс

(En gland, Erиc Gre gory Award), Di e ter Gra ef (Ger many, The
Le on ce and Le na Pri ze), Па бло Ло пез Кар ба љо (Spain, ме ђу -
на род на на гра да La gu a ra), Бе ћир Ву ко вић (Цр на Го ра, на гра -
да Мар ко Ми ља нов), Ра ди вој Шај ти нац (на гра да Вас ко По -
па), Дра ган Јо ва но вић Да ни лов (на гра да Вас ко По па), Го ран
Ба бић (на гра да Же ље за ре Си сак), Не бој ша Лап че вић (на гра -
да Ђу ра Јак шић), Ми ро слав Це ра Ми ха и ло вић (на гра да Ђу -
ра Јак шић), Бра ни слав Зуб вић (на гра да ДКВ), Је ле на Ма ри -
ће вић Ба лаћ, Зден ка Ва лент Бе лић (на гра да ДКВ), Ал пар Ло -
шонц (на гра да Иштван Конц), Дра ган Про ле (на гра да Ни ко -
ла Милoшевић), Вла ди мир Гво зден (на гра да ДКВ), Кор не ли -
ја Фа ра го (на гра да Ти бор Де ри), Бо јан Јо ва но вић, Ср ђан
Дам ња но вић, Да мир Сми ља нић (на гра да за есеј гра да Офен -
ба ха на Мај ни), Ма ри ја Ши мо ко вић (на гра да Бран ко Миљ ко -
вић), Сла во мир Ни ша вић (на гра да Пе чат ва ро ши Срем ско -
кар ло вач ке), Бра ни слав Жи ва но вић (Бран ко ва на гра да), Ве -
сна Са вић, Ду шка Ра ди во је вић (на гра да ДКВ), Дра ган Ба -
бић, Јан Кра сни, Емил Кур ци нак (на гра да ПИФ, За греб) –
(Ср би ја). ПО Е ЗИ ЈА: ма ло или ве ли ко п PO E TRY: ca pi ta li sed
or not. Те ма ово го ди шњег сим по зи ју ма би ће: Књи жев ност и
ка та стро фа / Li te ra tu re and Di sa ster. Сим по зи јум ће се одр жа -
ти 8. сеп тем ба ра у про сто ру Ди ги тал ног омла дин ског цен -
тра, Град ске би бли о те ке, у ули ци Вој во де Пут ни ка 1. Сим по -
зи ју му ће би ти по све ћен те ми Књи жев ност и ка та стро фа

ко ји ће се одр жа ти у окви ру Ше сна е стог Ме ђу на род ног но -

во сад ског књи жев ног фе сти ва ла, 8. сеп тем бра, сре да,

Град ска би бли о те ка Но ви Сад 10,00–12,30 и 14,30–17,00. По -
зва ни су: Ал пар Ло шонц, Дра ган Про ле, Вла ди мир Гво зден,
Кор не ли ја Фа ра го, Бо јан Јо ва но вић, Ср ђан Дам ња но вић, Да -
мир Сми ља нић, Је ла на Ма ри ће вић Ба лаћ. При ло зи ће би ти
об ја вље ни у ча со пи су Злат на гре да и у по себ ном збор ни ку. 
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Због не за вр ше них по сло ва у ком пе тен ци ја ма са ста вља ча и
због пан де миј ске си ту а ци је про грам са на сту пом нор ве шких
пе сни ка и Нор ве шке ан то ло ги је се од ла же до бо ље при ли ке. 

Про грам са на сту пом Пе те ра Ханд кеа на Фе сти ва лу, из да -
ва ње ње го вих иза бра них пе са ма и ора га ни за ци ја сим по зи ју -
ма о ње го вој по е зи ји, от ка зу је се због то га што је Ре пу бли ка
Ср би ја пре у зе ла оба ве зу да из да са бра на де ла Пе те ра Ханд -
кеа на нај ви шем ни воу. У та квим окол но сти ма на ше уче шће
је су ви шно. 

План и кон цеп ци ја су усво је ни.

6. Пред ло же ни су кан ди да ти, ко ји ис пу ња ва ју усло ве за
члан ство у ДКВ Ко ми си је за при јем но вих чла но ва. УО је
усво јио пред лог ко ми си је:

1. Бо ри слав Трај ко вић – 1938, Бу вац (Оп шти на Ле ба не),
жи ви у Сом бо ру (Ули ца: Ва се Пе ла ги ћа 15, Тел: 025-463-400,
0665456599). Пи ше по е зи ју за де цу, ха и ку по е зи ју, афо ри зме
и епи гра ме.

2. Гор да на Опа лић – 1950, Ма ри бор, жи ви у Но вом Са ду
(Ули ца: Хе ро ја Пин ки ја 38, Тел: 06030085999). Пи ше по е зи -
ју, про зу, кри ти ку.

3. Зо ран До де ро вић – 1960, Но ви Сад (Ули ца: Мар ка Ми -
ља но ва 10/17, Тел: 0643389006 ). Жи ви и ства ра у Но вом Са -
ду. Пи ше крат ке при че, ха и ку по е зи ју и афо ри зме.

4. Ми ло мир Спа ле вић – 1951, Са ви но Се ло (Оп шти на Вр -
бас). Жи ви у Но вом Са ду (Ули ца: Тол сто је ва 54/а, Тел:
063560807). Пи ше про зу и по е зи ју.

5. Ан ге ли на Чан ко вић-По по вић – 1953. у Но вом Са ду
(Ули ца: Же ле знич ка 2, Тел: 0644609263, 021 52 73 01). Пре -
во ди лац са ен гле ског.

6. Ма ри ја на Ли ва да, Гра ча нин, 1966, Ру ма (Ули ца Мар ка
Пе ри чи на Ка ме ња ра 003г). Пи ше по е зи ју.

7. Цвје тин Ло бо жин ски, Но ви Сад. Жи ви и ра ди у Ла ћар -
ку (Ули ца: 1. Но вем бар 463, Ла ћа рак 2221, Тел: 0669444242).
Об ја вио шест збир ки по е зи је и је дан ро ман.

8. Ду шан Ко ва че вић – 1961, Ру ма. Жи ви и ства ра у Ма лим
Ра дин ци ма. (Ули ца: Бе о град ска 25, Ма ли Ра дин ци – Ру ма
22400, Тел: 0631732358). Пи ше по е зи ју. 

По по зи ву: 1. Са ња Шко рић, Сом бор 2. Бог дан Мак си мо -
вић, Келн.

9. Љу бин ка Стан ков Пе ри нац, Те ми швар 4. Ни на Му жде -
ка, Но ви Сад.

Пред сед ник Ко ми си је за при јем Вла ди мир Ко чиш. 
Усво је не су од лу ке за на гра де за жи вот но де ло 2021: Ка та -

лин Ла дик, Пе тар Ми ло са вље вић и Ви ћа зо слав Хро њец; за
књи гу го ди не 2021: Бра ни слав Зу бо вић; за пре вод го ди не
2021: Дар ко Ту ше вља ко вић. Пред сед ни ци жи ри ја; Да вид
Кец ман Да ко, Ва лен ти на Чи змар и Дра ган Ба бић. 

7. Због пре за у зе то сти у про фе си о нал ним ду жно сти ма,
члан УО Вла ди мир Гво зден је од сту пио од члан ства у УО
ДКВ, а УО је пред ло жио и усво јио да коп ти ра њем члан на -
шег од бо ра бу де др Да мир Сми ља нић, ис так ну ти фи ло зоф и
члан на шег дру штва. Уме сто тра гич но пре ми ну ле ис так ну те
чла ни це Иле а не Ур су, УО је при хва тио да члан на шег од бо ра
и пот пред сед ник коп ти ра њем бу де др Вир џи ни ја По по вић,
док тор књи жев но сти и пре да вач на Ка те дри за ру мун ску
књи жев ност.

8. Због скром них фи на сиј ских сред ста ва Злат на гре да ће и
ове го ди не иза ћи у че ти ри све ске. Је дан број ће би ти по све -
ћен фе сти ва лу, је дан број ће би ти по све ћен нај но ви јим ра до -
ви ма чла но ва, у фор ми ре пре зен та тив не ра ди о ни це и лек си -
ко на (би ће пред ста вље но око 60 ауто ра) а два бро ја ће би ти
по све ће на ор ги нал ним ра до ви ма из до ме на књи жев но сти,
те о ри је, ми шље ња и ак ту ал них тек сто ва из раз ли чи тих обла -
сти. ДКВ ће, та ко ђе, из да ти збор ник са сим по зи ју ма Књи -
жев ност и ка та стро фа (са на уч ним при сту пом) и Ан то ло ги ју
пе сни штва Но вог Са да од осам на е стог ве ка до да нас. При ре -
ђи вач ће би ти Јо ван Зи влак. 

9. Уко ли ко бу де мо гућ но сти ре дов на скуп шти на ће би ти
ор га ни зо ва на до кра ја го ди не.

10. Под тач ком ра зно ни је би ло ди ску си је.

Сед ни ца је за вр ше на у 12,20.

v

ЗА ПИ СНИК СА ТРИ НА Е СТЕ СЕД НИ ЦЕ 
УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Tри на е ста сед ни ца УО је одр жа на 24. но вем бра (уто рак),
2020. у 11,00 са ти пу тем скај па.

У ра ду сед ни це су уче ство ва ли: Јо ван Зи влак (пред сед ник
ДКВ), Ми ри ја на Мар ко вић, Ва лен ти на Чи змар, Вла ди мир
Ко чиш, Да вид Кец ман Да ко (пот пред сед ник ДКВ), Бра ни -
слав Жи ва но вић, Да мир Сми ља нић, Ми ро слав Ни ко лић, Ми -
лан То до ров, Кор не ли ја Фа ра го, Га бор Ви раг, Дра ган Ба бић.
Спре че ни: Зден ка Ва лент Бе лић, Ра до мир Ми љој ко вић, Иле -
а на Ур су.

Усво јен је сле де ћи Днев ни ред.
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Днев ни ред:
1. Усва ја ње Днев ног ре да
2. Усва ја ње За пи сни ка са прет ход не сед ни це
3. По ме ра ње тер ми на за одр жа ва ње 15. МНКФ (16–18. де -

цем бар 2020, Но ви Сад)
4. Мо гу ћа ко цеп ци ја МНКФ у са рад њи са Град ском би бли -

о те ком кул тур ним, са Омла дин ским цен тром – Он лајн и не -
по сред но уче шће

5. Пи та ње ре пре зен та тив но сти
6. Ак тив но сти из ме ђу две сед ни це /На гра де ДКВ, На ступ

на сај му у окви ру Со кол ског до ма, Злат на гре да.../
7. Ре зул та ти ра да ко ми си ја и жи ри ја (при јем но вих чла но -

ва, жи вот но де ло, књи га го ди не, пре вод го ди не, жи ри за на -
ци о нал ну за јед ни цу)

8. Ко оп ти ра ње но вих чла но ва 
9. При пре ме за ре дов ну Скуп шти ну ДКВ
10. При пре ме за 16. и 17. МНКФ /Пе тер Ханд ке, Ан то ло -

ги ја по е зи је Но вог Са да, Из бор по е зи је Пе те ра Ханд кеа/
11. Ра зно

*

1. Днев ни ред усво јен јед но гла сно.

2. За пи сник усво јен јед но гла сно.

3. Због те ку ћих окол но сти по во дом пан де ми је; од ла га ња
нор ве шких пред став ни ка да до ђу на Фе сти ва ла, због ка ран -
ти на ко јем мо ра ју да се под врг ну у по врат ку; не из ве сне си ту -
а ци је за до ла зак уче сни ка из Ен гле ске, Пољ ске и Не мач ке,
Фе сти вал се по ме ра за пе ри од 16–18. де цем бар 2020. Пред -
ла же се он лајн одр жа ва ња Фе сти ва ла. У скла ду са ре ал ном
си ту а ци јом.

Пред лог је јед но гла сно усво јен.

4. Ди рек тор Фе сти ва ла и са рад ни ци се оба ве зу ју да фе сти -
вал одр же у Омла дин ском ди ги тал ном цен ту Град ске би бли -
о те ке и да се фе сти вал одр жи у тра ја њу од три да на са не из -
ме ње ним про гра мом и да се при ме ни он лајн при ступ и ди -
рект но уче шће. Пред лог је јед но гла сно усво јен.

5. У Ми ни стар ству кул ту ре је по твр ђе но да ДКВ има ре -
пре зен та ти ван са та ус у ка те го ри ји из да ва штво, али да је над -
ле жно за ква ли фи ко ва ње и пра ће ње ауто ра у ка те го ри ји
струч ња ка у кул ту ри, са гла сно За ко ну о кул ту ри. ДКВ ће
при ла го ди ти сво је де ло ва ње од по след њег квар та ла те ку ће
го ди не.

6. Жи ри ји ДКВ су до не ли од лу ке да се на гра да за Књи гу
го ди не до де ли Ми ла ну То дро ро ву; за Пре вод го ди не Ни ни
Му жде ка; на гра да за жи вот но де ла се до де љу је Слав ку Ал -
ма жа ну, Пе ри Зуп цу и Ра ле ту Ни ша ви ћу; на гра да Иштван
Конц се до де љу је Ми кло шу Бе не де ку (Be ne dek Mi klos);
Бран ко ва на гра да се до де љу је Ђор ђу Ив ко ви ћу. О на гра ди
Фе сти ва ла жи ри у са ста ву Ду шка Ра ди во је вић (пре во ди лац),
Да вид Кец ман Да ко и Јо ван Зи лак од лу чи ће на кнад но. У дво -
ри шту Со кол ског до ма од 16. до 18. ок то бра пре ко 20 из да ва -
ча из ло жи ли су сво ја нај ак ту ел ни ја из да ња. При ред ба је оку -
пи ла пре те жно ма ле из да ва че од Адре се, Би стри це, Исто риј -
ског ар хи ва, Дру штва књи жев ни ка Вој во ди на до Град ске би -
бли о те ке Но ви Сад. ДКВ је успе шно пред ста ви ла сво ју из да -
вач ку де лат ност. Злат на гре да по све ће на Фе сти ва лу иза ћи ће
у де цем бру. Сви оста ли бро је ви су иза шли или су у за вр шној
фа зи.

Јо ван Зи влак је уче ствао на јед но днев ном се ми на ру ко је је
ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство кул ту ре у Бе о гра ду за во ђе ње
еви ден ци је о са мо стал ним умет ни ци ма и струч ња ци ам у
кул ту ри.

7. УО ДКВ је у це ли ни не за до во љан сред стви ма ко ја су
до де ље на на шем удру же њу. По кра ји на је да ла 200.000 за Фе -
сти вал, иако је ова ма ни фе ста ци ја ока рак те ри са на нај ви шим
оце на ма Са ве та Евро пе; по себ но УО не ма ко мен та ра за од лу -
ку Ре пу блич ке ко ми си је да не до де ли на шем Фе сти ва лу ни
нај ми ни мал ни ја сред ства, иако је наш Фе сти вал не спор но
нај ква ли те ни ја књи жав на ма ни фе ста ци ја те вр сте у зе мљи.
Ни Гре да, ни Бран ко ва на гра да у оп ти ци Ре пу блич ке, По кра -
јин ске и Град ских ко ми си ја ни су до би ли ни при бли жна сред -
ства у скла ду са сво јим ква ли те ти ма. Реч је, за кљу че но је, о
јед ној вр сти про вин циј ског ре сан ти ма на и нео д го вор не кул -
тур не по лит ке.

8. Због не до ла ска на сед ни це УО Вик тор Ра дун је за ме -
њен. У УО је при мљен Дра ган Ба бић, док тор књи жев них на -
у ка и про зни пи сац.

9. Ма те ри јал за ре дов ну скуп шти ну је спре ман. Скуп шти -
на ће се одр жа ти кад за то бу ду ство ре ни усло ви.

10. Се дам не сти Фе сти вал ће би ти по све ћен Пе те ру Ханд -
кеу. Управ ни од бор је до нео од лу ку да на гра ди на гра дом за
по е зи ју Но ви Сад Пе те ра Ханд кеа и ње го вог пре во ди о ца по -
себ ном на гра дом Жар ка Ра да ко ви ћа.

Ханд ке се сма тра ис так ну тим гла сом европ ске и не мач ке
по е зи је. Ка ко он ка же, ње гов глас је еп ски, ме ђу тим, у по е зи -
ји он је про жет лир ском ево ка тив но шћу, ду би ном ко ја дра -
мат ски оте ло вља ва суд би ну по след њег чо ве ка у ко шма ру
исто ри је и из гу бље не кул ту ре са мо ра зу ме ва ња и су штин ског
су сре та чо ве ка са чо ве ком. Ханд ке је нео би чан и сна жан пе -
сник ко ји све до чи о кон тро вер за ма мо дер ног до ба. Про грам
по во дом Ханд кеа кон ци пи ран је на сле де ћи на чин. На гра да
Но ви Сад Пе те ру Хад нкеу за 2022.

Симпозиjум по ве ћен пе сни штву Пе те ра Ханд кеа: уче ству -
ју: Да мир Сми ља нић, Ал пар Ло шонц, Сте ван Бра дић, Је ле на
Ма ри ће вић Ба лаћ. Бра ни слав Жи ва но вић и Жар ко Ра да ковћ.
Ра до ви ће би ти об ја вље ни ча со пи су Злат на гре да.Иза бра не и
но ве пе сме Пе те ра Ханд кеа. При ре ђи вач Жар ко Ра да ко вић.
По го вор Жар ко Ра да ко вић и Да мир Сми ља нић.

На гра да Жар ку Ра да ко ви ћу за пре во ди ла штво.
Ше сна е сти Фе сти вал би ће по све ћен нор ве шкој по е зи ји.
Пред лог про гра ма за фе сти ва ле је јед но гла сно при хва ћен.
Са ста нак је за вр шен у 12,00 ча со ва.
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КОН КУРС ЗА 62. БРАН КО ВУ НА ГРА ДУ

Dру штво књи жев ни ка Вој во ди не 62. пут до де љу је БРАН -
КО ВУ НА ГРА ДУ за нај бо љу пр ву књи гу пе са ма на срп ском
је зи ку, ауто ру до 29 го ди на, об ја вље ну из ме ђу два уру чи ва ња
(ав густ 2021 – ав густ 2022).

По зи ва мо из да ва че и по је дин це да по ша љу по три при -
мер ка књи ге, ко је за до во ља ва ју усло ве кон кур са, нај ка сни је
до 01. ав гу ста 2022. го ди не на адре су: Дру штво књи жев ни ка
Вој во ди не, Бра ће Риб ни кар 5, 21000 Но ви Сад.

На гра да нај бо љем мла дом пе сни ку би ће уру че на кра јем
ав гу ста у окви ру Се дам на е стог Ме ђу на род ног но во сад -
ског књи жев ног фе сти ва ла.

Књи ге по сла ти на адре су: Бра ће Риб ни кар 5, 21000 Но ви
Сад.

Ин фор ма ци је на тел. 021 6542 432, 
или e-mail: zlat na gre da @ne o bee.

v

ГО ДИ ШЊА ЧЛА НА РИ НА ДКВ

Mо ли мо чла но ве ДКВ да пла те го ди шњу чла на ри ну до кра -
ја ав гу ста 2022. го ди не

Од лу ком УО, ДКВ из нос го ди шње чла на ри на je 1500,00
ди на ра. 

Пла ћа ње чла на ри не је ста ту тар на оба ве за (члан 10. и 11.
Ста ту та ДКВ). 

Уко ли ко члан не пла ћа чла на ри ну гу би пра во да уче ству је
у ра ду Скуп шти не и оста лих ор га на ДКВ, као и пра во да бу -
де би ран у ор га не ДКВ (На осно ву Ста ту та и Пра вил ни ка о
члан ству), тј. гу би ста тус ак тив ног чла на. 

Чла но ви ко ји ни су пла ћа ли чла на ри ну че ти ри го ди не или
ду же, да би сте кли ста тус ак тив ног чла на, тре ба ло би да пла -
те нај ма ње три за о ста ле чла на ри не. 

Пре ма чла ну 8. Пра вил ни ка о члан ству пла ћа ња чла на ри -
не су осло бо ђе ни чла но ви чи ји су ме сеч на при ма ња ни жа од
про сеч них ми ни мал них при ма ња на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Ср би је, чла но ви ста ри ји од 75 го ди на и чла но ви ко ји су ан га -
жо ва ни у ор га ни ма ДКВ. 

Чла но ви ко ји су Ста ту том и Пра вил ни ком осло бо ђе ни
пла ћа ња чла на ри не, мо гу, уко ли ко то же ле, пла ћа ти го ди шњу
чла на ри ну. 

Чла на ри на се пла ћа од го ва ра ју ћом уплат ни цом у по шти
или бан ци на ра чун ДКВ код Ер сте бан ке 340-2030-48, или
не по сред но у кан це ла ри ји ДКВ, Бра ће Риб ни кар 5, Но ви
Сад.

v

KOНКУРС ЗА КЊИ ГУ ГО ДИ НЕ, 
ЗА ПРЕ ВОД ГО ДИ НЕ, ЗА КЊИ ГУ 
ОБ ЈА ВЉЕ НУ НА МА ЂАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Dру штво књи жев ни ка Вој во ди не об ја вљу је Кон курс за:
Књи гу го ди не об ја вље ну у то ку 2021/22. го ди не на срп -

ском је зи ку,
Пре вод го ди не, кон ку ри шу књи ге об ја вље не у то ку

2021/22 на је зи ци ма у упо тре би у АП Вој во ди ни 
и за На гра ду Иштван Конц, за књи гу об ја вље ну из ме ђу

две до де ле на ма ђар ском је зи ку.

За на ве де не на гра де мо гу кон ку ри са ти са мо чла но ви ДКВ.
По зи ва мо чла но ве ДКВ да по ша љу по три при мер ка књи ге,
ко је за до во ља ва ју усло ве кон кур са, нај ка сни је до 21. ма ја
2022. го ди не на адре су: 

ДРУ ШТВО КЊИ ЖЕВ НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ, Бра ће Риб ни -
кар 5, 21000 Но ви Сад.

О на гра да ма од лу чу ју од го ва ра ју ћи жи ри ји ДКВ.
На гра де ће би ти уру че не на го ди шњој скуп шти ни ДКВ

2022. го ди не.
Ин фор ма ци је на тел. 021 6542 432, 
или e-mail: zlat na gre da @ne o bee.net
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KOНКУРС ЗА ПРИ ЈЕМ НО ВИХ ЧЛА НО ВА 
ДКВ 2022.

Dру штво књи жев ни ка Вој во ди не не.
За при јем у члан ство ДКВ мо гу кон ку ри са ти кан ди да ти

ко ји ис пу ња ва ју сле де ће усло ве:
Да има ју нај ма ње две об ја вље не ори ги нал не (на је зи ци ма

у упо тре би у АП Вој во ди ни) или пре ве де не књи ге са свет -
ских је зи ка ко је за до во ља ва ју од го ва ра ју ће вред но сне кри те -
ри ју ме.

Да има ју стал но бо ра ви ште на те ри то ри ји АП Вој во ди не,
тј. Ре пу бли ке Ср би је.

Да су да ли би тан до при нос афир ма ци ји књи жев но сти у
Ср би ји или у све ту ко је се ства ра ју на је зи ци ма у упо тре бу у
АП Вој во ди ни, тј. у Ре пу бли ци Ср би ји.

Кан ди да ти би тре ба ло да 20. ма ја 2022. го ди не до ста ве
сле де ће:

Мол бу о на ме ри при сту па ња члан ству ДКВ
Би о гра фи ју
Фо то ко пи ју лич не кар те
По је дан при ме рак об ја вље не књи ге.

Мол бе кан ди да та ко ји ни су до ста ви ли пот пу ну до ку мен -
та ци ју не ће би ти раз ма тра не. 

По при је му, на осно ву од лу ке Ко ми си је, кан ди дат би тре -
ба ло да пла ти чла на ри ну, у су прот ном од лу ка о при је му у
члан ство не ће би ти ва же ћа. 

До ку мен та ци ју до ста ви ти или по сла ти на адре су: 
ДКВ, Бра ће Риб ни кар 5, 21000 Но ви Сад.
О ис пу ње њу усло ва од лу чу је Ко ми си ја о при је му но вих

чла но ва ДКВ.
Ин фор ма ци је на тел. 021 6542 432, 
или e-mail: zlat na gre da @ne o bee.net
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УМОРАН ДА БУДЕМ БУДАН
антологија савремене данске
поезије: дванаест песника, 247 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал 
Цена: 1500,00/1050,00 динара

O @IVOM

�
antologija `ive 

francuske poezije

*
dvanaest pesnika

Izbor i pogovor

@erar Kartije

О ЖИВОМ
антологија живе француске поезије:
дванаест песника, 194 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

GDE SU VRATA

�
antologija poezije

me|unarodnog novosadskog 

kwi`evnog festivala

*
10 godina

Priredio

Jovan Zivlak

U MENI GLASA DVA

�
antologija savremene 

meksi~ke poezije

*
dvanaest pesnika

Izbor i pogovor

Pablo Molinet Agilar

У МЕНИ ГЛАСА ДВА
антологија савремене мексичке
поезије: дванаест песника, 206 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

ЖИВИМО НА РЕЧИМА
антологија савремене пољске
поезије, 207 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни 
фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

KAD IZA\E[

NA ZALE\ENE ULICE

�
antologija savremene 

rumunske poezije

Izbor i prevod

Slavomir Gvozdenovi}

КАД ИЗАЂЕШ 
НА ЗАЛЕЂЕНЕ УЛИЦЕ
антологија савремене румунске
поезије, 185 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

КЊИЖЕВНОСТ 
И КАТАСТРОФА
Зборник радова, 127 стр. 
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1200,00/660,00 динара

Z A R O N I  U  O K E A N  P O E Z I J E

ДРУШТВO КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ, зборник, 215 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
ЂУРА ЈАКШИЋ, зборник, 227 стр. 
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
ЛАЗА КОСТИЋ, зборник, 287 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
МИЛАН ДУНЂЕРСКИ,
Песме: 1973–2007, 215 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
ЂОРЂЕ СУДАРСКИ РЕД,
Поезија: 1972–1980, 218 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
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СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН ТОН ТИЋ (1946–2022)

Uмро је Сте ван Тон тић је дан од нај и стак ну ти јих срп ских
пе сни ка по след њих че ти ри де це ни је.

Тон тић је 2014. по стао наш су гра ђа нин. Са су пру гом Сне -
жа ном ско ро не чуј но је ушао у наш град. По сле из бе глич ких
из би ва ња у Бер ли ну и муч них го ди на у рат ном Са ра је ву он је
до спео у, за ње го во ак ту ел но ис ку ство, оглу ве ли и гра ђан ско
успо ре ни град, град не по зна тих љу ди ко ји су у ње му
магловитo пре по зна ва ли пе сни ка и јед ног од мно гих из бе -
гли ца ко је су сре та ли у ми ну лим го ди на ма. Тон тић се ни је
жа лио, ни је од сво је суд би не ства рао жа ло сно по зор је, као да
је при кри вао пат њу, же ле ћи да бу де не ко ко се тру дио да ви -
ше раз у ме нас не го ми ње га. У ње го вом хри сто ли ком ли цу
мо гли смо на слу ти ти дво сми сле ност ко ју је до но си ла пат ња:
до га ђај ко ји нас чи ни уз ви ше ним у же љи да се жр тву је мо за
ви ше ци ље ве и до га ђај ко ји нас као људ ске по ја ве по ни жа ва
јер је пре тио да ви ше ци ље ве упр ља ти ме што би од нас чи -
нио сво је по да ни ке. Тон тић је про ниц љи во бе жао од све та -
штва ко је се мо гло пре тво ри ти у ти ра ни ју.Кроз ту оп ти ку чи -
тао је људ ску исто ри ју и дра ма тич не пре о бра жа је са вре ме -
них дру шта ва. За то ни је же лео да у ње му ви ди мо ни пе сни -
ка, ни све ца. Али он је био обо је. На свој скром ни, сти ша ни
на чин.

При пад ник ге не ра ци је ко ја је оку си ла обе ћа ња уто пи је,
ње на дво сми сле на и на из глед да ро дав на про ро чан ства, у
свом пе снич ком и ег зи стен ци јал ном де ло ва њу до спео је на
дру гу стра ну те два де се то ве ков не иде о ло ги је су о чив ши се са
крај њим ви до ви ма људ ске исто ри је оте ло вље ним у ка та стро -
фич ком ра ту. У исто ри ји ко ја је обе ћа ва ла и на дах њи ва ла, ор -
га ни зо ва ла за бо рав пат ње и стра да ња, ге о гра фи ју суд би не и
по ни ште ње људ ског до сто јан ства, Тон тић је као мно ги ње го -
ви са вре ме ни ци жи вео у чу ду жи во та на сто је ћи да ра за зна
ње го ве раз ло ге и ње го ве не ра зу мљи ве пре о бра жа је.

Исто ри ја, људ ски свет, не му шта при ро да, иде о ло ги је и
њи хо ва ме та фи зич ка уте ме ље ња као и ви до ви ма ни фе сто ва -
ња на ве де них ствар но сти у ге сто ви ма не ви но сти и зла, сре -
ди шњи су мо ти ви Тон ти ће ве пе снич ке фи ло зо фи је, ње го вог
че сто гро теск ног кон сти ту и са ња пе снич ке сли ке све та. 

Ње го ва по е зи ја је ре ла ти ви зи ра ју ћи, иро нич ни и са мо и ро -
нич ни дис курс, без ап со лу ти за ци ја и је дин стве них исти на,
јер Тон тић знао да су исти не исто рич ни кон структ, да је љу -
бав илу зи о ни стич ки го вор људ ског оча ја ња, да је уса мље -
ност ва пај, да је при ја тељ ство тло ко је се рас па да... да је људ -
ски свет у са вре ме ним мо ду си ма по сто ја ња из ло жен уда ри ма
и по ри ца њи ма ка та кли змич ких си ла ко је нас за ва ра ва ју и гу -
ра ју у про ва ли ју. 

Уло га по е зи је ни је у то ме да нас уте ши, још ма ње да нас
спа си, Тон тић је све стан да је Ати на лаж, као и Спар та и да
су вр ли не све та скри ве не у та ми под ко јом не ми р но спа ва мо.
Ни ма ло уте шно, али пе снич ки ра зло жна сли ка на шег сва ко -
днев ног па кла.

Вла ди мир Гво зден је о Тон ти ћу за пи сао сле де ће: "Сте ван
Тон тић, срп ски пе сник из Са ра је ва, ко ји се на сце ни по ја вио
по чет ком се дам де се тих го ди на, а чи ја пе снич ка и људ ска суд -
би на је, на кон де ве де се тих го ди на, обе ле же на ис ку ством ра -
та у Бо сни, на пу шта њем Са ра је ва и ег зи лом у Не мач кој где је
оства рио ви дљи во при су ство на пе снич кој сце ни. Усред рат -
них ра за ра ња он пе ва цр но ху мор ну пе сму Вас ку По пи о тро -
го ди шњи ци ње го ве смр ти, обра ћа му се и ве што сти ли зи ју
ње гов је зик из раз ли чи тих фа за ства ра ла штва, ка ко би прот -

као цр но ху мор ну иде ју о сре ћи у смр ти, о сре ћи у ми ру, без
те шког бре ме на из гу бље но сти ко ју је до нео на сту па ју ћи ха -
ос. Тон ти ће ва по е зи ја, исто вре ме но све до чан ство и ко мен тар
о злу, ре фе рен ци јал на је и во ди чи та о ца у бли ско исто риј ско
вре ме обе ле же но тра ги змом, ме лан хо ли јом и па те ти ком. Као
исто риј ски бро до лом ко ји ого ља ва по тен ци јал зла у чо ве ку,
Са ра је во по ста је сим бол уде са и па да свих уто пи ја у ко је је
се мо гло ве ро ва ти. 

Сте ван Тон тић, ро ђен 1946. у се лу Гр да нов ци код Сан ског
Мо ста, БиХ. Пе сник, про за ист, есе јист, пре во ди лац са не мач -
ког, ан то ло ги чар. За вр шио сту ди је фи ло зо фи је са со ци о ло ги -
јом на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву 1972. го ди не. На -
кон сту ди ја ра дио кра ће вре ме као но ви нар, а нај ду же као
уред ник у са ра јев ској из да вач кој ку ћи "Свје тлост". По ло ви -
ном осам де се тих глав ни уред ник ча со пи са "Жи вот". То ком
ра та од ла зи 1993. у ег зил у Не мач ку (Бер лин), где оста је до
кра ја 2001. Ота да до 2013. жи ви у Са ра је ву, а на кон то га се
на ста њу је у Но вом Са ду. 

Са мо стал не пе снич ке збир ке: На у ка о ду ши и дру ге ве се -
ле при че, Са ра је во 1970; На ше го ре вук, Но ви Сад 1976; Тај -
на пре пи ска, Са ра је во 1976; Ху лим и по све ћу јем, Бе о град
1977; Цр на је ма ти не дје ља, Бе о град 1983; Праг, Са ра је во
1986; Ринг, Бе о град 1987; Са ра јев ски ру ко пис, Бе о град 1993
(2. до пу ње но из да ње, Бе о град 1998); Мој пса лам / Mein
Psalm, Ber lin 1997; Бла го слов из гнан ства, Ба ња Лу ка 2001;
Све то и про кле то, Но ви Сад 2009;Но ви ји из бо ри из по е зи је:
Сјај и мрак, За греб – Са ра је во 2010; Ан ђео ми ба ну кроз ре -
шет ке, Но ви Сад 2010. Вјер на зви је зда / Вер на та sвезда, пе -
сме,Ма ти ца ма ке дон ска, Ско пје & Ар ка, Сме де ре во 2012;
Сва ко днев ни смак сви је та, Тре ћи Трг, Бе о град 2013; 2. из да -
ње Ку ћа по е зи је, Ба ња Лу ка 2017; Без ум ни пла мен, иза бра не
и но ве љу бав не пе сме, СПКД Про свје та, Са ра је во 2015; Хри -
сто ва лу да, пе сме, Ар хи пе лаг, Бе о град 2017; Та мје ста (пу то -
пи си), Аго ра, Зре ња нин 2018; Ко чи ће ва и срп ска тра у ма
(есеј), За ду жби на "Пе тар Ко чић", Ба ња Лука – Бе о град 2018;
Звук суд би не, звук про гон ства, иза бра не пе сме, Град ска би -
бли о те ка "Вла ди слав Пет ко вић Дис", Ча чак 2021: У пје снич -
ким свје то ви ма, есе ји, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2021; Оп -
са да мо га Ја, пе сме, Ар хи пе лаг, Бе о град 2021; Од бра на по е -
зи је, есе ји, го во ри и раз го во ри, КОВ, Вр шац 2021: Про за:
Тво је ср це, зе ко (ро ман), Бе о град 1998.

Vesti

OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2021   59

GREDA



При ре дио ан то ло ги је: Но ви је пје сни штво Бо сне и Хер це -
го ви не, Са ра је во 1990; Мо дер но срп ско пје сни штво, Са ра је -
во 1991.

Тон ти ће ва де ла пре ве де на су ви ше стра них је зи ка (Са ра -
јев ски ру ко пис до жи вео је на не мач ком ви ше из да ња). 

До бит ник ви ше на гра да у Бо сни и Ср би ји (на гра да гра да
Са ра је ва, Шан ти ће ва, Зма је ва, Ра ки ће ва, Ко чи ће ва, Ан ти ће -
ва, Ду шан Ва си љев), а у Не мач кој: на гра да "Хорст Би нек"
(Horst Bi e nek) Ба вар ске ака де ми је ле пих умет но сти, на гра да
гра да Хај дел бе р га "Књи же вост у ег зи лу" (Li te ra tur im Exil).

Јо ван Зи влак

v

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР МИ ЛО ШЕ ВИЋ (1952–2021) 

ОД ЛА ЗАК ЗА ТО ЧЕ НИ КА СРП СКЕ РЕ ЧИ 

U пе так, 19. но вем бра, из на на да је у Бу дим ше шти, у 69. го -
ди ни пре ми нуо про фе сор др Пе тар Ми ло ше вић, Ро ђен
1952. го ди не у Ка ла зу (Ма ђар ска), ма лом ме сту на до мак Сен -
тан дре је, од но сно у бли зи ни Бу дим пе ште, где је по ха ђао
Срп ско хр ват ску гим на зи ју, а по сле сту ди ја је у њој из ве сно
вре ме (1976. и 1977) ра дио и 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, 2011. по ста је уни вер зи тет ски про фе сор. Док то ри рао је
1979. 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.
Оса је упам ћен нај пре као је дан од нај плод ни јих и нај по зна -
ти јих срп ских књи жев ни ка, не са мо ме ђу оним ко ји су по ни -
кли на тлу Ма ђар ске. Об ја вио је збир ку пе са ма "Сен тан дреј -
ски ти пик" (1990), збир ку при по ве да ка "На ћи ћу дру гог"
(1994), ро ма не "Лон дон, По маз" (1994–2014), "Ми же Сен -
тан дреј ци" (1997. и 2015), "Бит ка за Су лем на но вац"
(2001), "Web sajt sto ri" ( (2002) "Ти ња Ка лаз" (2013), за ко ју
је до био На гра ду "Бо ри сав Стан ко вић".

У све ту са вре ме не срп ске про зе уоп ште, да кле, без об зи ра
где на ста је, не бит но да ли у Ср би ји, или у ди ја спо ри, у мно -
го че му је је дин ствен опус овог мо де р ног пе сни ка, ава гард -
ног при по ве да ча, са мо свој ног ро ма но пи сца, вр сног књи жев -
ног кри ти ча ра, исто ри ча ра књи жев но сти, ан то ло ги ча ра,
уред ни ка но ви на и ча со пи са, пре во ди ца, по зо ри шног по сле -
ни ка... Ства ра лац је то та квог књи жев ног кон цеп та ка квог
пре ње га не би у на шој књи жев но сти, а оствар љив је са мо
љу ди ма од ве ли ког зна ња о књи жев но сти, о умет но сти, али и
о уме шно сти тво ре ња де ла, са зна лач ки од не го ва ним, из бру -
ше ним и по сто ја ним кри тич ким од но сом пре ма све му оно ме
о че му пи ше, што зна и што осе ћа при по све ће њу ода бра ној
те ми, пре ма све ту, чи ни се че сто и пре врат нич ко-за ум ним
иде ја ма, а што ће са мо на се би свој ствен на чин ре чи ма по бе -
ли ни па пи ра учи ни ти вид ним, чуј ним, мо гу ћим све том, из -
ма шта ном, осим оста лог, и за хва љу ју ћи ре ал ни јем по гле ду
на вре ме ми ну ло и трен са да шњи под при ти ском све га ми ну -
лог а у све сти нам не про ла зног. Или, ка ко је то го во рио пе -
сник Ду шан Ма тић "Про шлост ду го тра је. Пе тар Ми ло ше вић
се оства рио као пи сац упра во та квог кри тич ког од но са и пре -
ма те ма ма из оно вре ме не и ово вре ме не срп ске ствар но сти
ко ја је не де љи ва гра ни ца ма и чи ни се за чуд ном, ван ре вре -

мен ском, јед на ко и ствар ном и над ре ал ном, све до те шке
појм љи во сти та ко спо зна тог или до ма шта ног све та, све та и
жи во та у ње му ко ји нам се чи та њем по ка зу је као свет мо гућ
са мо у про зи фан та сти ке, или на по зо ри шној сце ни. Све по
оној Шек си пи ро вој мак си ми "Жи вот је по зор ни ца", че му је
Ми ло ше вић ви ше стра ном ак тив но шћу, па и ак тив ним ба вље -
њем те а тром у раз ли чи тим уло га ма, не са мо си са тељ ском, та -
ко ђе ве о ма бли зак. (...) За си гур но, да нас и не ма мо та квог
срп ског пи сца са ко јим би смо мо гли да га по ре ди мо. Ту и та -
мо мо гу ће је на ћи са мо да ле ке до слу хе, све јед но да ли по
бли ско сти у на чи ну ка ко се ово вре ме ни пи сац го то во је ре -
тич ки од но си пре ма исто ри ји сво га на ро да, пре ма ми то ви ма
и ле ген да ма, пре ма мо ти ви ма, од но сно те мат ским са др жа ји -
ма ис трг ну тим из ба шти не срп ског на ро да, (а углав ном им се
при ла зи(ло) с ду бо ким на кло ном, по доб нич ки, без ика кве
сум ње у оно што нам ка зу ју књи ге ста ро став не, уџ бе ни ци
исто ри је, при чом о те ма ма у ра зним ва ри јан ти ма већ об ра ђе -
ним, о до га ђа ји ма и о љу ди ма, све на чи ном ко јим се иде ка
по твр ђи ва њу не чег дав но нам зна ног, са пре на гла ше ном ро -
до љу бљем., или, ка ко то чи ни Ми ло ше вић, сум њи ча во, кри -
тич ки, пре врат нич ки, је ре тич ки, ху мор но, иро ни ич но, све до
сар ка зма и гро теск но сти. Кад до слу си и срод но сти и ни су то -
ли ко из ра жај ни ји, не би их, ве ро ват но, тре ба ло ни спо ми ња -
ти, још ма ње пот кре пљи ва ти вар љи вим "до ка зи ма", но спо -
ме ну смо то тек као при лог тврд њи да је Пе тар Ми ло ше вић
од оног ства ра лач ког со ја ко ји не ма узо ра при са мо о ства ре -
њу свог књи жев ног кон цеп та. Има ли га, то ли ко је до бро
скри вен да би и он, по пут Ми ло ша Цр њан ског, за се бе / свој
књи жев ни кон цепт мо гао ре ћи да је "сам се би пре дак", или:
– Ја не мам пре тка! 

Тра јан траг оста вио је и као пре во ди лац. Са ма ђар ског је -
зи ка на срп ски је пре вео де ла чи ји су ауто ри: Са ма ђар ског је -
зи ка на срп ски је пре вео де ла чи ји су ауто ри: Ге за Бе ре ме њи,
Де неш Чен гел, Пе тер Естер ха зи, Фе ренц Ју хас, Фри ђеш Ка -
рин ти, Фе ренц Мол нар, Је не Реј те (П. Хо ва рт), док је на ма -
ђар ски пре во дио де ла срп ских књи жев ни ка: Ми ло ша Цр њан -
ског, Јо ва на Ду чи ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Јо ва на Јо ва но вић Зма ја,
Во ји слав Или ћа, Ла зе Ко сти ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Мом -
чи ло На ста си је вић, Ми ло рад Па вић, Ми о драг Па вло вић,
Вељ ка Пе тро ви ћа, ње му по себ но дра гог Вас ка По пе, те Бран -
ка Ра ди че ви ћа, Ста ни сла ва Ви на ве ра.... Пре во ди су об ја вље -
ни или у са мо стал ној књи зи (де ло "Пе сме Ми о дра га Па вло -
ви ћа"), у књи жев ним ча со пи си ма, или ме ђу ко ри ца ма ауто -
ро ве, ина че, чу ве не и ве о ма це ње не ма ђар ске исто ри ји срп ске
књи жев но сти "A szerb iro da lom tör té ne te" об ја вље не 1998.
го ди не.
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Као кри ти чар и уни вер зи тет ски про фе сор, др Пе тар Ми -
ло ше вић се оства рио и као аутор ни за сту ди ја и есе ја, а од
ње го ви их на уч них књи га по себ но ва ља ис та ћи моп но гра фи -
је "По е зи ја ап сур да – Вас ко По па" ( 2008) и "Ста ри ја срп -
ска књи жев ност" (2010). Аутор је број них сту ди ја, ана ли зе
из обла сти срп ске, хр ват ске и "Mађарске ис тор је срп ске
књи жев но сти", Од ра них 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. 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 ио у Бу -
дим пе шти. Та ко ђе је био и је дан од осд ни о ва ча За ду жби не
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, осно ва не у Бу дим пе шти 1988. го ди не.
Од ма ја 1991, па све до апри ла 1999. го ди не, био пр ви глав ни
уред ник Срп ских на род них но ви на, да нас 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 го -
ди шња ка "Не вен", при ло га "Срп ских на род них но ви на",
пре и ме но ва них у Срп ске не дељ не но ви на ко је ћи ри лич ним
пи смо и да нас сва ког че тврт ка из ла зе у Бу дим пе шти.

Ва ља по себ но из дво ји ти ње гов уред нич ки ан га жман при
при ре ђи ва њу из да ња Књи жев не ра ди о ни це "Вен цло вић" при
Кул тур ном и до ку мен тар ном цен тру у Бу дим пе шти то ком по -
след ње де це ни је, теk ши рој кул тур ној јав но сти у Ср би ји ма -
ње знан Ми ло ше ви ћев све стра ни ства ра лан ажо ван на по љу
сцен ске умет но сти. Као пи сац, ре ди тељ, дра ма тург, пре во ди -
лац, на ра тор, али и као но сач ре кви зи та и су флер, ви ше од
две де це није ве о ма ак тив но је уче ство вао у не ко ли ко пред -
ста ва Срп ског по зор шта у Ма ђар ској: "Ава ла екс прес"
(1996), "Ма тур ски са ста нак" (1997), "Ја и мо јих по ла ве -
ка" (2002), "Ри ту ал по е зи је Сто ја на Ву ји чи ћа" (2002), "Чу -
до у Те ке ли ја ну му" (2006), "Мо сто ви Па ри за" (2007), "Vu -
ji čić Bblu es" (2009), "Сто ри ја срп ске књи жев но сти"
(20014), "Ка ла шка Ко шта на" (2014), "Опе ло Гла ва те На -
те"(2014) и "Од Лон до на до Ка ла за" (2015), у ко ји ма је, а и
са ми на сло ви на то ука зу ју, у ства ри, сво је про зно де ло учи -
нио сце нич ним и на тај на чин га при бли жио по сле ни ци ма
Та ли ји не умет но сти. 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" (за ро ман Ти ња Ка лаз"), Злат -
на знач ка КПЗ Ср би је и "Бран ко Ра ди че вић" (за уку пан књи -
жев ни опус).

Да вид Кец ман Да ко
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ПЕ ТАР ЧОН ГРА ДИН (1948–2021)

Pе тар Чон гра дин је био нео бич на по ја ва. Ба вио се спор -
том, атле ти ком. Осим крат ке так ми чар ске ка ри је ре у по лу ма -
ра то ну и ма ра то ну, као вр ло млад по стао је атлет ски тре нер.
Нај ве ћи део жи во та про вео је као успе шан тре нер у атлет -
ском клу бу Ки кин да. Ство рио је и во дио ве ли ки број атле ти -
ча ра ко ји су оствари ли ре пре зен та тив ну ка ри је ру и уче ство -
ва ли на ве ли ким кон ти не тал ним и свет ским так ми че њи ма
до сти жу ћи не спор не и за па же не ре зул та те. Исто вре ме но, као
јед ну вр сту па ра лел ног жи во та, Чон гра дин је пи сао по е зи ју,
по том про зу. Сма трао је то сво јим нај ви шим до стиг ну ћем,
иако је био по но сан на атлет ске до ме те. Во дио је са при ја те -
љи ма на ки кинд ским ули ца ма, у град ској би бли о те ци, по се -
но ви тим ста но ви ма и ули ца ма дра ма тич не и стра стве не раз -
го во ре о књи жев но сти. О зна че њу ре чи, сми слу је зи ка, о

сми слу књи жев но сти. При вла чи ла га је дубин ска по ве за ност
жи во та и је зи ка, ре чи и ства ри. Ки кин да је би ла сце на ње го -
вих ду бо ких и стра стве них књи жев них и ег зи стен ци јал них
ре флек си ја.

Ју на ци Чон гра ди но ве про зе пред ста вља ју пи сца скло ног
уну тра шњем по гле ду,огле дал ном, ин тен зив ном и дра мат ском
ре а го ва њу ње го вих ју на ка на спољ ну ствар ност. Уну тра шња
сце на се гра ди у ли ни ји ан тип си хо ло шке ло ги ке:сли ке, до га -
ђа ји, зву ко ви, од лом ци ре че ни ца, на ло зи, од бље сци дру штве -
но сти... ре а ли зу ју се без по зи ва ња на прет по ста вље ни пси хо -
ло шки ин тер пре та циј ски оквир, пре ће би ти у пи та њу по глед
или по гле ди, ди са ње или да хо ви ко ји по бри до ви ма спољ не
или уну тра шње опре сив но сти про из во де јед ну су бјектив -
ност ко ја тре пе ри из ме ђу уну тра шње не из ре ци во сти и раз де -
ше не гра ма ти ке спољ ног све та и њего вих де мо на.

Чон гра ди но ва оп ти ка осве тља ва ју на ке овог вре ме на у же -
сто кој на пе то сти из ме ђу гр че ви тих про бо ја пре ма уну тра -
шњо сти не ство ре ног би ћа и твр дих и зло коб них обри са
спољ ног све та. Реч је о про зи ко ја своју осо бе ност цр пи из
аутен тич ног ис ку ства је зи ка и на след ства Бе ке та и Каф ке. 

Сце на Чон гра ди но вих ро ма на је уоби ча је но у ма лом гра -
ду, оиви че на там ним пра ме но ви ма де и ден ти фи ка ци је, где су
ју на ци по пут ско ро обезли че них при ли ка али ипак ја сних и
раз ли чи тих по сво јој од ре ђе но сти, на сли ка них та ко да пред -
ста вља ју по ја ве на по ред не и су про ста вље не све ту дру штве -
но оштрих и не по ре ци вих кон вен ци ја ко је од ре ђу ју њи хо ву
суд би ну. У та квом дру штве ном ха о ко смо су ак те ри Чон гра ди -
но вих сто ри ја во де не пре ста ни раз го вор са со бом о сми слу и
до ме ти ма си ла за ко на ко је се усе ца ју у те ла и ду ше људ ских
би ћа, ју на ка ове дру штве не дра ме, на из глед атем по рал ног
све та.

Они су де цен три ра но по сре до ва ни функ ци ја ма ко је их на -
ди ла зе и ства ри ма за ко је су ве за ни, а над чи ме се стал но
огла ша ва за кон ко ји др жи ства ри у чвр стом по рет ку оста вља -
ју ћи ак те ри ма са мо ди са ње и уну тра шњи го вор ко ји је остао
је ди на ме ра њи хо ве људ ско сти. Глав ни ју нак је дра ма ти зо ва -
ни при по ве дач, чи ју по вест мо же мо схва ти ти као об лик па то -
ло ги зо ва не пер цеп ције или хи пер сен зи бил но сти на дру штве -
ну ре пре си ју. Осо бе ност Чон гра ди но вог при по ве да ња се ис -
по ља ва и у де гра ма ти ка ли за ци ји ње го вог при по ве дач ког тек -
ста ко ји је фраг мен ти зи ран, гра ма тич ки не ре гу ла ран, је зич ко
мо тив ски оп се си ван и ко ло кви јал но екс пре си ван.

Спорт је сло жен, али се мо же кван ти фи ко ва ти у раз ли чи -
тим ни во и ма. Оно што је Чон гра ди но ву мир но ћу, ко ју је по -
се до вао у све ту мер љи во сти под ри ва ло био је ха о ко смос жи -
во та. Ње го ва пред ви дљи ва не пред ви дљи вост. Ње гова не ми -
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ло срд на те жи на и зах тев ност. Чон гра дин је тај пер ма нет ни
кон фликт жи во та по ку шао да пре ва зи ђе, да ућут ка, да при -
хва та ју ћи га од ба ци. Отуд же сти на у ње го вој ег зи стен ци ји,
ње го вој фи ло зо фи ји жи во та ко ја се стал но рас па да ју ћи на но -
во уце ли ња ва ла. Чон гра дин је те жио за рав но те жом, за по ми -
ре њем, на спрам ха о са друштве не и при род не исто ри је ко ја је
из тре на у трен пот чи ња ва ла и по ни жа ва ла чо ве ка.

Пе тар Чон гра дин је про вео нај ве ћи део свог жи во та и бра -
ку са су пру гом Зо ри цом. Имао је дво је де це, си на Бо ба на и
ћер ку Сне жа ну.

Пе тар Чон гра дин (де цем бар, 1948. сеп тем бар 2021, Ки -
кин да). Шко ло вао се у Ки кин ди и у Бе о гра ду. Ра дио је као
профе си о нал ни атлет ски тре нер у Ки кин ди. 

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: Изво 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), Та у то лог (2010,
Адре са). 

Д П
Јо ван Зи влак
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ПРЕ МИ НУО КО СТА РО ШУ, 
ПО ЧА НИ ЧЛАН РУ МУН СКЕ АКАДЕ МИ ЈЕ 
НА У КА И ДУ ГО ГО ДИ ШЊИ ЧЛАН ДРУ ШТВА
КЊИ ЖЕВ НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Pи сац, пу бли ци ста, но ви нар, фол кло ри ста, би бли о граф,
ака де мик Ко ста Ро шу умро је 12. ју ла 2021. у 74. го ди ни жи -
во та. Ро ђен је 30. мар та 1947 у Тор ку по ред Зре ња ни на, гим -
на зи ју је за вр шио у Вр шцу, сту ди је ру мун ског је зи ка на Ви -
шој пе да го шкој шко ли у Зре ња ни ну, а у но ви нар ству се оспо -
со бља вао у Ју го сло вен ском ин сти ту ту за но ви нар ство у Бе о -
гра ду. Као но ви нар ра дио је од 1970. у ру мун ском не дељ ни -
ку Li ber ta tea у Пан че ву и Но вом Са ду, а 1987–1989. оба вљао
је ду жност глав ног уред ни ка. У ме ђу вре ме ну био је глав ни
уред ник омла дин ског гла си ла Tri bu na ti ne re tu lui (1979–1986).
Ру ко во дио је из да вач ком де лат но шћу Дру штва за ру мун ски
је зик Вој во ди не (1990–1997). 

Био је осни вач сим по зи ју ма и кул тур них ма ни фе ста ци ја,
аутор ви ше од 60 мо но гра фи ја, пу то пи са, лек си ко на, реч ни ка
пи са ца, реч ни ка но ви на ра, хро но ло ги ја, књи га ин тер ви јуа и
аутор ви ше де се ти на на уч них ра до ва о кул ту ри, ет но гра фи ји,
исто ри ји, по зна тим лич но сти ма Ба на та. За свог жи во та био је
глав ни и од го вор ни уред ник не дељ ни ка "Ли бер та теа" из
Пан че ва (1987–1989 и 2006–2011), осни вач ча со пи са за ет но -
гра фи ју и фол клор "Тра ди ци ја" из Зре ња и на, пред сед ник Фе -
сти ва ла ру мун ске на род не му зи ке из Вој во ди не (1990–2002),
осни вач и пред сед ник Ру мун ског дру штва (Фон да ци је) за ет -
но гра фи ју и фол клор из Вој во ди не (1995–2003), осни вач За -
во да за кул ту ру Ру му на у Вој во ди ни (2008). Био је члан Удру -
же ња но ви на ра Ср би је и Цр не Го ре, по ча сни члан Ли ге ру -
мун ско-срп ског при ја тељ ства из Бу ку ре шта, до бит ник на де -
се ти не на гра да за бо га ту кул тур ну ак тив ност – ту мо же мо на -
бра ја ти На гра ду за жи вот но де ло од стра не Удру же ња но ви -
на ра Ср би је и Цр не Го ре као и на гра ду "Про кул ту ра", за це -
ло куп ну ак тив ност и из у зе тан до при нос очу ва њу и раз во ју
кул ту ре ван гра ни ца Ру му ни је. До бит ник је на гра да за пу бли -
ци стич ко и би бли о граф ско де ло – На гра ду Из да вач ке ку ће
Ли бер та теа из Пан че ва за би бли о граф ске сту ди је, по во дом

про сла ве 50 го ди на од об ја вљи ва ња пр ве књи ге бе ле три сти -
ке на ру мун ском је зи ку у Ју го сла ви ји (Пан че во, 1997); На -
гра ду за књи гу го ди не, за Лек си кон ру мун ских лич но сти у
Вој во ди ни; На гра ду за про мо ци ју ру мун ског но ви нар ства у
Вој во ди ни (2007), до бит ник је ју би лар не ди пло ме за по себ не
за слу ге у слу жби очу ва ња ру мун ског је зи ка, у Ки ши ње ву, Ре -
пу бли ка Мол да ви ја (2006) и но си лац нај ви шег при зна ња
Удру же ња про фе си о нал них но ви на ра Ру му ни је, Ре да но ви -
на ра Пр вог сте пе на-зла то (2007), "Ша гун ски крст" (2015),
"На гра да за про мо ви са ње Ба на та", уру че на од стра не Ру мун -
ске ака де ми је на у ка – Фи ли ја ла у Те ми шва ру, На гра да Ру -
мун ске ака де ми је на у ка за нај бо љу исто риј ску књи гу Ста ре
ру мун ске књи ге у Вој во ди ни (2009) итд.

Од 2016. го ди не, Ко ста Ро шу је био по ча ни члан ру мун ске
Ака де ми је на у ка, са рад ник на про јек ти ма ве ли ке ва жно сти за
ру мун ску кул ту ру ини ци ра ни од стра не Окру жне би бли о те ке
"Лу чи јан Бла га" из Ал ба Ју ли је, Ин сти ту та за ба нат ска ис -
тра жи ва ња "Ти ту Ма јо ре ску" из Те ми шва ра. Био је је дан од
ауто ра ве ли ког про јек та Ру мун ске ака де ми је на у ка – Фи ли ја -
ле у Те ми шва ру, Ен ци кло пе ди је Ба на та. Аутор је про јек та
Би бли о гра фи ја Ру му на у Ју го сла ви ји- у ви ше од де сет то мо -
ва, као и аутор ка пи тал ног про јек та За во да за кул ту ру вој во -
ђан ских Ру му на, Ру мун ске пра во слав не цр кве у Вој во ди ни,
про је кат ко ји за оснив ни циљ је имао ис тра жи ва ње, вред но -
ва ње и про мо ви са ње ду хов ног и вер ског жи во та Ру му на из
Вој во ди не. 

Смр ћу ака де ми ка Ко сте Ро шу ру мун ска за јед ни ца у Вој во -
ди ни из гу би ла је ве ли ког по зна ва о ца ру мун ских кул тур них
де ша ва ња у 20. ке ку, ве ли ког пи сца и исто ри о гра фа, ве ли ког
про фе си о нал ца и из у зет ног чо ве ка. Сла ва му! 

Вир ђи ни ја По по вић 

Vesti
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