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СА ЖЕ ТАК: Текст ис пи ту је умет нич ку по ја ву Љу бо ми ра
Ми ци ћа, про фе со ра фи ло зо фи је ко ји нео бич но ра но на пу шта
на уч ну област за ко ју се шко ло вао и од ба цу је др жав ну слу -
жбу. Ми ци ћев по јам вар ва ро ге ни ја про ту ма чен је по сред -
ством кон сти ту тив не не рав но те же из ме ђу на ци о нал ног и ин -
тер на ци о нал ног. Оп штост и над на ци о нал ни ка рак тер Но вог
Чо ве ка нај че шће ни су успе ва ли да амор ти зу ју на ци о нал ну
по себ ност, а још ма ње да по ну де ре ше ње за све на ци о нал не
те шко ће и иза зо ве. На су прот уоби ча је ним ту ма че њи ма, аутор
агру мен ту је у при лог те зе да Ми ци ћев кон цепт вар ва ро ге ни -
ја не ма ни ка кве на ци о нал не кул тур не осо бе но сти. Са мим
тим код ње га не ма ни че га спе ци фич но срп ског, на ци о нал ног,
што би се мо гло по ну ди ти на ме ђу на род ном пла ну, раз ме ни -
ти или учи ни ти ин тер на ци о нал ним. Раз ло зи се про на ла зе
ком па ра тив ним чи та њем не ких иде ја ро ман ти зма у од но су на
ра не аван гар де. Фи гу ре ко је Ми цић из ри чи то ко ри сти: хе ро -
и зам ду ха, до бро та ср ца, чи сто та ду ше, не по сред на људ -
скост, од ви ше су фор мал не и оп ште, ви ше на ни воу иде а ла и
про гра ма не го ис ку ства и ства р но сти. На по кон, сва ка на ци ја
би их мо гла се би при пи си ва ти. Све кул ту ре с по себ ном па -
жњом не гу ју при ме ре до бро те, по жр тво ва но сти, из ван ред -
них ге сто ва људ ско сти. Вар ва ро ге ни је је оту да и сва чи ји и
ни чи ји.

Кључ не ре чи: вар ва ро ге ни је, Љу бо мир Ми цић, Зе ни ти -
зам, Ро ман ти зам, Ра не аван гар де

Су коб на ци о нал ног и ин тер на ци о нал ног

Ви ше-ма ње по зна те би о граф ске по је ди но сти на во ди мо
са мо као ски цу за ана ли зу пој ма ко ји је имао од лу чу ју ћу
уло гу у Ми ци ће вој тер ми но ло ги ји: вар ва ро ге ни ја. Раз лог
због ко јег смо ода бра ли упра во тај по јам на ла зи се у ути -
ску да ни је мо гу ће про на ћи фи гу ру ко ја бо ље опи су је дра -
ма тур ги ју исто вре ме не бли ско сти и уда ље но сти Евро пе
од Ју жних Сло ве на од Ми ци ће вог пој ма вар ва ро ге ни ја.
Спе ци фич ност на ших ра них аван гар ди, а на ро чи то ак те ра
ан га жо ва них око ча со пи са Зе нит пре по зна је мо у кон сти -
ту тив ној не рав но те жи из ме ђу на ци о нал ног и ин тер на -
ци о нал ног. Оп штост и над на ци о нал ни ка рак тер Но вог Чо -
ве ка нај че шће ни су успе ва ли да амор ти зу ју на ци о нал ну
по себ ност, а још ма ње да по ну де ре ше ње за све на ци о нал -
не те шко ће и иза зо ве. Су коб оп штег и по себ ног у слу ча ју
Евро пе и Ср би је, од но сно це лог "ре ги о на" тзв. За пад ног
Бал ка на, од ре ђу је мо као не раз ре шен, и то због спе ци фич -
не по зи ци је ко ју Ср би ја и Бал кан тра ди ци о нал но за у зи ма -
ју у ши рем европ ском хо ри зон ту.

У Ми ци ће вом слу ча ју, не раз ре ши ви су коб из ме ђу сна -
жних на ци о нал них осе ћа ња и на гла ше но ин тер на ци о нал -
них ам би ци ја аван гард них умет нич ких ви зи ја пре по зна је -
мо као пре су дан раз лог за ре ла тив но ра ну идеј ну ис цр -
пље ност. На и ме, у вре ме ка да је ча со пис Зе нит за бра њен,

Љу бо мир Ми цић има све га три де сет и јед ну го -
ди ну. На кон за бра не ча со пи са он из ми че пред по -
ли циј ским хап ше њем и од ла зи у еми гра ци ју. Са
су пру гом се ли се у Фран цу ску, ме ђу рат ну кул -
тур ну и умет нич ку ве ле си лу, у ко јој про во ди на -
ред них де вет го ди на. Упр кос то ме, то ком тог бо -
рав ка не ће се ро ди ти ни јед на зна чај ни ја иде ја. 

Је ди на но вост, у од но су на Зе нит, би ће ра ди -
ка ли за ци ја од но са пре ма стра ном као не при ја -
тељ ском и агре сив ном, реч ју ан ти срп ски рас по -

ло же ном. Хва ле вред на бри га за на ци о нал но до бро на
фран цу ском тлу се кат кад из об ли чи ла у па ра но ич ни про -
тест. У фик тив ној ап страк ци ји "стра ни пи сци" Ми ци ћу је
по шло за ру ком да пре по зна и раз от кри је ор га ни зо ва но
ле гло ан ти срп ске про па ган де: "На дах њи ва ти се и чи та ти
стра не пи сце да би се код њих на шло да су Ср би про ста -
ци и ко ља чи ова ца, бан ди ти и уби це [...] а, то не! [...] ви то
на зи ва те на ци о нал ним и европ ским вас пи та њем"1. Сви
спи си за тог пе ри о да об ја вље ни су нај пре на фран цу ском
је зи ку, а би ло их је укуп но осам. Сво јом фор мом и са др -
жа јем ва ри ра ће иде је ко је су чи та о ци Зе ни та већ мо гли да
упо зна ју. Уз лет зе ни ти зма био је без прем ца, не чу вен и
сја јан. Ни је дан дру ги умет нич ки ча со пис га ни до да нас
ни је над ма шио, та ко да је нео спор но реч о "нај фре квент -
ни јем по ја вљи ва њу не ког срп ског ча со пи са у свет ском
кон тек сту"2. Ме ђу тим, на кон нео че ки ва но успе шног по ле -
та ња зе ни ти стич ки лет био је уз др ма ван стал ним тур бу -
лен ци ја ма. Та ко је по след ња фа за ле та ли чи ла на вр те ње
у рав ном кру гу, на по на вља ње већ ре че ног и по твр ђи ва ње
већ афир ми са ног.

Ми сли ти вар вар ски, ство ри ти вар ва ри на

"Не тре ба би ти вар ва рин, али тре ба ми сли ти вар вар -
ски, тре ба ство ри ти вар ва ри на"3. По ен та ин ту и ци је вар ва -
ро ге ни ја ста ла је у јед ну ре че ни цу. У ње ној ср жи кри је се
фи ло зоф ска пра-су прот ност би ћа и ми шље ња. А би ће вар -
вар ства увек је ар ти ку ли са но из са мо до па дљи ве пер спек -
ти ве ци ви ли зо ва ног, кул ти ви са ног, су пер и ор ног. Код Ми -
ци ћа вар ва рин ни је тек па сив но од ре ђе ње ко јим под ре ђе -
на ин стан ца при зна је сво ју ин фе ри ор ност. На про тив, Ми -
ци ће во од ре ђе ње вар ва ра из па сив но сти пре ла зи у офан -
зи ву, јер ми си ја вар ва ра ви ше ни је ве за на тек за де мон -
стра ци ју "дру го сти" ци ви ли за ци је. На про тив, вар ва ри су
са да ти ко ји ци ви ли зу ју, шта ви ше "бал ка ни зу ју" Евро пу.
На су прот пре о вла ђу ју ћим ту ма че њи ма, ко ји у том про це -
су ви де не ку вр сту бор бе за при зна ње, од но сно "ин тер на -
ци о на ли за ци ју свих кул тур них вред но сти"4, сма тра мо да
би људ ски свет био див но ме сто ка да би на ци о нал не или
ре ги о нал не кул тур не вред но сти по ста ја ле ин тер на ци о -
нал не та ко што би се ар ти ку ли са ле и са оп шти ле пу тем не -
ког ча со пи са. Али та ко ства ри не сто је, по треб но је мно го
ви ше од пу ког ча со пи са да би не што на ци о нал но по ста ло
ин тер на ци о нал но. Још ма ње је ја сно шта би мо гла да зна -
чи бал ка ни за ци ја Евро пе као "па ра диг ма тич на по ну да
кул тур не раз ме не"5?

На су прот до бро ду шним, али на ив ним ин ту и ци ја ма о
при зна њу, о раз ме ни, о до број во љи ме ђу љу ди ма, сма тра -
мо да Ми ци ћев кон цепт вар ва ро ге ни ја не ма ни ка кве на ци -
о нал не кул тур не осо бе но сти. Са мим тим код ње га не ма
ни че га спе ци фич но срп ског, на ци о нал ног, што би се мо -
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гло по ну ди ти на ме ђу на род ном пла ну, раз ме ни ти или учи -
ни ти ин тер на ци о нал ним. По зва ће мо се при том на са рад -
ни ка Дра га на Алек си ћа ко ји је био не по сред ни све док ат -
мос фе ре ко ја је ство ре на ре цеп ци јом Зе ни та у За гре бу.
Ње гов ути сак не иде у прав цу про мо ци је на ци о нал ног, ни -
ти има би ло ка квог на го ве шта ја ве ли ча ња срп ског. На про -
тив, нео бич на и не по зна та вр ста Ми ци ће вог ин тер на ци о -
на ли зма је уно си ла не мир и зеб њу ме ђу са вре ме ни ци ма:
"Ин тер на ци о на ли зам, Ми ци ћев, ни ко му ни стич ки ни со -
ци ја ли стич ки, био је не ја сна ши ме ра од ко је се пла ши -
ло"6. 

Као што Пи ка су ни је па ло на па мет да са зна не што ви -
ше о африч ком умет ни ку ко ји је на пра вио ма ске ко ји ма се
ди вио, ни ти да га лич но упо зна у Кон гу или у Се не га лу,
та ко ни Ми ци ћу ни је па ло на па мет да ту ма ра по ди нар -
ским вр ле ти ма у по тра зи за жи вим оте ло вље њем вар ва ро -
ге ни ја. По ред то га, та кву по тра гу би уна пред обе сми сли -
ла чи ње ни ца да се ра ди о из ра зи то ур ба ном и, упр кос де -
кла ра тив ној про сто ти и јед но став но сти, умет нич ки со фи -
сти ци ра ном иде а лу. На по кон, фи гу ре ко је Ми цић из ри чи -
то ко ри сти: хе ро и зам ду ха, до бро та ср ца, чи сто та ду ше,
не по сред на људ скост, од ви ше су фор мал не и оп ште, ви ше
на ни воу иде а ла и про гра ма не го ис ку ства и ства р но сти.
На по кон, сва ка на ци ја би их мо гла се би при пи си ва ти. Све
кул ту ре с по себ ном па жњом не гу ју при ме ре до бро те, по -
жр тво ва но сти, из ван ред них ге сто ва људ ско сти.Вар ва ро -
ге ни је је оту да и сва чи ји и ни чи ји.

Због све га то га се чи ни про ма ше ним ту ма че ње Ра до ми -
ра Кон стан ти но ви ћа да се код Ми ци ћа ра ди о ана хро ном
по врат ку про шло сти, о афир ми са њу за бо ра вље них на ци -
о нал них хе ро ја, о: "трај ној и ко лек тив ној пси хич кој ре гре -
си ји, вра ћа њу у пра-свет на ше га све та"7. Прем да уоби ча -
је на упо тре ба ре чи та ко су ге ри ше, оно вар вар ско у аван -
гард ном сми слу ни је не ка да шње и пре ва зи ђе но, не го су -
тра шње и још не до стиг ну то. Пре је реч о су бјек тив но сти
ко ју не ре кон стру и ше се ћа ње на по чет ке људ ско сти. На -
про тив, она тек тре ба да на ста не. Као та кво, оно вар вар -
ско је умет нич ки про из вод, оно не ма ни ка кве ве зе са тра -
ди ци јом, ни ти срп ске, ни ти бал кан ске оби чај но сти. 

Не ва ља би ти вар ва рин у не ка да шњем сми слу ре чи, али
би ите ка ко до бро би ло по ста ти аван гард ни вар ва рин. Ми -
сли ти вар вар ски не зна чи ево ци ра ти ни ти про сто по но ви -
ти фор ме и са др жа је не ког од ре ђе ног сти ла ми шље ња, за -
сту па ног на по че ци ма ху ма но сти. Ми сли ти вар вар ски зна -
чи ми сли ти кре а тив но, аутен тич но, сло бод но, да кле то ли -
ко раз ли чи то од ду ха вре ме на, али та ко ђе ну жно и дру га -
чи је од вла сти те на ци о нал не тра ди ци је. 

На овом ме сту на сту па Ми ци ћев ин тер на ци о нал ни
курс. Ути сак је да за ње га без остат ка ва жи ди јаг но за да
"умет нич ки дис курс при ми тив ца ни је пр вен стве но по чи -
вао у ими ти ра њу и ко пи ра њу на чи на по ја вљи ва ња, об ли -
ка и обра за ца ком по зи ци је ет но граф ских обје ка та, већ се
у пр вој ли ни ји ори јен ти сао спрам има ги нар ног кон цеп та
'при ми тив но сти'. Пре те жно му шки умет ни ци при том су
се по зи ва ли на 'ду хов ну по ве за ност' са дру гим и фан та зи -
ра ли су са ми о се би као том дру гом"8. Ако вар ва ра тре ба
ство ри ти, на кон крет но пи та ње ко је вар ва ро ге ни је при -
кла дан од го вор је са мо је дан. Он гла си да у слу ча ју Љу бо -
ми ра Ми ци ћа то не мо же би ти ни ко дру ги не го аван гард -
ним умет нич ким из ра зом тран сфор ми са ни Љу бо мир Ми -
цић. Сту пив ши на стра ни ца ма Зе ни та у ин тен зив ну ин -
тер кул тур ну ко му ни ка ци ју, Ми ци ћев вар ва ро ге ни је је на -
сто јао да пред ста ви са мог се бе. Оту да је био то ли ко ис -
кљу чив на о чи глед нај ма њег од сту па ња од зе ни ти стич ког
про гра ма. Ка ко дру га чи је об ја сни ти не тр пе љи вост пре ма
ко ле га ма аван гар ди сти ма, уко ли ко би се ови афир ма тив но
из ја сни ли о не ким дру гим по кре ти ма? Ча со пис као умет -
нич ка су бјек тив ност, умет нич ка су бјек тив ност као ча со -
пис. Зе нит као ме диј об ја вљи ва ња вар ва ро ге ни ја. 

Ино ва тив ност вар ва ро ге ни ја

Ино ва тив ност вар ва ро ге ни ја, Ми ци ће ве пој мов не кре а -
ци је, "кључ не ре чи" зе ни ти зма, на фор мал ном ни воу се
са сто ја ла нај пре у то ме да се оно ме вар вар ском, до ју че
пре зре ном, при зна ста тус ге ни јал но сти. Оно што је за за -
пад не умет ни ке би ло "цр нач ко", или "при ми тив но", "ди -
вље", за Ми ци ћа је по ста ло вар вар ско. Свим тим пој мо ви -
ма за јед нич ка је ка рак те ри сти ка би ла да за пра во функ ци -
о ни шу као про тив-пој мо ви, те да су на ста ли као сво је вр -
сни при го вор про тив фан та зи је и умет нич ких по тре ба
гра ђан ског Евро пља ни на. Па ра док сал но, ти при го во ри
ни су фор му ли са ни у вре ме ви со ке оба ве зно сти и ста бил -
ног ста ту са европ ског гра ђан ског обра зов ног ка но на, не го
у вре ме ње го ве еро зи је и рас па да: "Ин сти ту ци је ко је су
об ли ко ва ле ка нон, у ко ји ма се он ма ни фе сто вао – гим на -
зи ја, по зо ри ште, му зеј, кон церт на са ла, пре да ва о ни ца [...]
нај ве ћим де лом су из ло же не да ле ко се жним про ме на ма"9.
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Аван гард ни на па ди на ин сти ту ци ју умет но сти би ли су
сва ка ко нај гла сни ји и нај а гре сив ни ји, али укуп но узев ши
пред ста вља ли су пре са же так и ре зи ме, а не истин ски раз -
лог за тран сфор ма ци ју ин сти ту ци је умет но сти и по там не -
ли не ка да шњи сјај гра ђан ског све та. 

Аван гард на уто пи ја "чи сти ли шта" умет но сти, ци ља ла
је на то тал но из ме шта ње из хо ри зон та не а у тен тич но сти и
оту ђе но сти у ам би јент не по му ће не сло бо де и кре а тив но -
сти. Оту да се са вр ше но са гла ша ва ла са иде јом "очи шће -
не" су бјек тив но сти, еман ци по ва не од свих ко руп тив них
на сла га про ма ше них иде а ла, тру лих ком про ми са са вре -
ме ном, ме ди ји ма, вла шћу и еко но ми јом.Има ју ћи у ви ду
упра во та кву су бјек тив ност, Бо шко То кин де фи ни ше вар -
ва ра оче ки ва ним пој мов ним три ом: по че так, мо гућ ност,
ства ра ње10. Да кле, реч је о од ре ђе њи ма ко ји су све са ме
су прот но сти од тра ди ци ја, оства ре ност, већ ство ре но.
Пре врат нич ка скло ност аван гар ди ста, те њи хо ве сим па ти -
је пре ма ре во лу ци о нар ним иде ја ма, про ис ти ца ли су као
по сле ди ца та квог схва та ња су бјек тив но сти.

Би ти аван гар ди ста зна чи ло је осе ћа ти не ла го ду у по -
сто је ћем, и при зи ва ти оне об ли ке жи во та ко ји се бе не за -
хва љу ју по стиг ну ћи ма тех нич ке ци ви ли за ци је11. Про за -
ич но вре ме во ље за моћ, бор бе за ре сур се и пла не тар ну
пре власт, еко ном ске кал ку ла ци је и "вла да ви не тех ни ке"
ни је у при ли ци да ис по ру чи ма те ри јал за ве ли ка де ла.
Оно ме ко не мо же да про на ђе ин спи ра ци ју у пре зен ту
пре о ста је са мо окрет ка про шло сти у име ски ци ра ња бу -
дућ но сти. Не ра ди се о то ме да ће бу дућ ност на сто ја ти да
по но ви про шлост, да ре ви та ли зу је не ки ми ну ли лик ду ха.
Оно што тек тре ба да на ста не не ма сво је уз о ре у про шло -
сти, али ипак во ли да ту ма чи про шлост као сет мо ти ва од
ко јих по не што мо же би ти об ра ђе но са вре ме ним сред стви -
ма и пре да то у на сле ђе бу дућ но сти. Је дан од при ме ра је
упра во по јам вар ва ри на, не ка да шњи ан ти под ви со ко со -
фи сти ци ра не и раз ви је не хе лен ске ци ви ли за ци је.

Ап стракт ност аван гард не умет но сти има бес пре кор но
по кри ће у ап стракт ној су бјек тив но сти вар вар ског умет ни -
ка, јер обе вр сте ап стракт но сти на сто је да не ги ра ју би ло
ка кву об ли ко твор ну моћ са да шњо сти. По свом пој му, ап -
стракт но мо же би ти са мо оно што је пре ки ну ло све ве зе са
ви дљи вом ствар но шћу, што ви ше не ма ни ка кве од но се са
пред мет ном ре ал но шћу. Умет ник ко ји ра ди ап стракт но не
же ли да ре а гу је на спољ ни свет, он хо ће да ство ри свој
свет ко ји не ма ди рект не ве зе са спољ ним. Упр кос де кла -
ра тив ним за ла га њи ма, учин ци ра них аван гар ди ста у осно -
ви ни су кон сти ту и са ни гран ди о зним во ка бу ла ром ре во лу -
ци о нар не про ме не, ства ра њем но вог све та и но вог чо ве ка.
Уме сто то га, они пре ну де шко лу по чет ни штва, за по чи -
ња ња од ма лог, скром ног ефе мер ног, не знат ног. Ви ше од
то га ни вар ва ри ма ни је нео п ход но. Да би ре а ли зо ва ли
сво ју кон струк ци ју њи ма ви ше не тре ба осло нац у по сто -
је ћем све ту. У том не пре кид ном ки да њу ни ти ко је их увек
из но ва по ве зу ју са по сто је ћим, сва ки да шњим све том, вар -
ва ри цр пе свој це ло ку пан еман ци па циј ски по тен ци јал. 

Аван гард не иде је фу ту ри зма и кон струк ти ви зма ука зу -
ју на бу дућ но сну ори јен та ци ју вар ва ри на, ко ји не жи ви
ниг де дру где, до у сво јим вла сти тим кон струк ти ма. Због
то га се оно ме вар вар ском мо же при пи са ти тер мин ге ни ја,
тра ди ци о нал но ре зер ви сан за ту ма че ње по ре кла нај и звр -
сни јих умет нич ких де ла. Ме ђу тим, вар вар ска ни је са мо
она људ скост ко јој је ус пе ло да умак не зам ка ма ци ви ли зо -
ва ња. Ства ри не сто је та ко ла ко, ни је до вољ но иза ћи из ван

ци ви ли за ци је да би се про на шла не ис ква ре на ге ни јал ност.
За раз ли ку од Ру со о вог пле ме ни тог ди вља ка, "ди вља ци"
Фран ца Мар ка до но се но ве ми сли, не зна ју ћи за про грам
и за при си лу, нео р га ни зо ва ни се бо ре про тив ор га ни зо ва -
не мо ћи. Они су по пут моћ ног се вер ног ве тра не за у ста -
вљи ви, јер про ди ру и та мо где их не же ле и не оче ку ју:
"хо ће са мо на пред по сва ку це ну, по пут стру је ко ја са со -
бом но си и све мо гу ће и не мо гу ће, ве ру ју ћи у сво ју про -
чи шћу ју ћу сна гу"12. Исту не за др жи вост де мон стри ра и
Ми ци ће ва пе не тра ци ја вар вар ске су бјек тив но сти, ње ног
не ми нов ног про до ра на не го сто љу би во тло Европ ског се -
ве ра и за па да. У Ма ни фе сту зе ни ти зма, цир ку ла ци ју по -
ру ка ко ју Љу бо мир Ми цић и ње го ви са рад ни ци има ју да
са оп ште Евро пи ни шта и ни ко не мо же да за у ста ви. До жи -
вља ва ли су се бе као дра го це но осве же ње, чи сто и при јат -
но по пут Ни че о вог ма е стра ла: "за тво ри за тво ри али ми
ће мо ипак ући"13.

По на вља ња зе ни ти зма

Раз ло ге за ра но идеј ну ис цр пље ност зе ни ти стич ког
про јек та, за фран цу ско пре жва ка ва ње и ва ри ја ци је ра ни је
ре че ног ви ди мо у Ми ци ће вом иг но ри са њу вла сти те кул -
тур не про шло сти. Нео спор но је да ра не аван гар де за сту -
па ју су коб са про шло шћу не за бе ле же них раз ме ра. Не ма
успе шни јег од го во ра на Ни че о ву ди јаг но зу о "ште ти про -
шло сти по жи вот" од ра них аван гард них по кре та и њи хо -
ве иде о ло ги је об на вља ња по сред ством но вог по чет ка.
Ипак, за раз ли ку од Ми ци ћа, ње го ве ино стра не ко ле ге су
ве о ма до бро по зна ва ле сво ју кул тур ну про шлост, ње не до -
ме те и успе хе. Зна ли су до бро шта не ће и у че му се са сто -
је вр ли не оно га што не ће.

Ни су са мо но во фор ми ра не др жа ве на по чет ку два де се -
тог ве ка, не го је и су бјек тив ност то га вре ме на функ ци о ни -
са ла у ре жи му рас це пље но сти. Ра не аван гар де та ко ђе су
би ле сво је вр сни тран зи циј ски про гра ми. По ме ну ти "ан ти -
свет" се за аван гар ди сте та ко ђе ре пре зен то вао у кул тур -
ном дру гом. Али не то ли ко у дру го сти кул ту ре, исто ри је,
је зи ка и оби ча ја, ко ли ко је то био онај дру ги вла сти тог на -
сле ђа, тра ди ци је, исто ри је. Ипак, на осно ву та кве кон цеп -
ци је про ис те кле су и зна чај не раз ли ке. Бу ду ћи да су ни во
и сте пен раз во ја ин сти ту ци је умет но сти и кул тур не про -
шло сти у по је ди ним зе мља ма би ли не у по ре ди ви, ни је мо -
гла би ти исто вет на ни дис тан ца, од но сно од бој ност пре ма
тра ди ци ји. 

Раз ли ке у от кло ну од ро ман ти зма

Ин тер на ци о нал но по ла зи ште аван гар ди ста на сла ња ло
се на ме ђу соб но раз ли чи та ис ку ства, не у по ре ди ве про -
шло сти. Оту да ни је нео бич но да је про кла мо ва ни вре мен -
ски рас цеп, ве ли ки рез у тки ву исто риј ског вре ме на ко ји
су по ку ша ва ли да ство ре умет нич ким сред стви ма – ста -
вљао по је ди не аван гар ди сте пред раз ли чи те за дат ке. Ути -
сак је да је од лу чу ју ћи кри те ри јум био ве зан за сте пен
оства ре не хар мо ни је по себ ног и оп штег, од но сно на ци о -
нал ног и европ ског. Та ко, при ме ра ра ди, Ита ли јан Ма ри -
не ти на сту па са ин тер на ци о нал не, а не са ита ли јан ске
плат фор ме. На по кон, ње го ви пр ви зна чај ни јав ни на сту пи
би ли су на фран цу ском је зи ку (но ви не Фи га ро, 1909), у
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окви ри ма ње му стра не, фран цу ске кул ту ре. Са исте осно -
ве он го во ри о сту бо ви ма ро ман ти чар ске по е ти ке на ко је
се фу ту ри сти ни по што не сме ју осла ња ти: "че ти ри ин те -
лек ту ал на отро ва ко је хо ће мо да уни шти мо по сва ку це ну:
1. бо ле шљи ва и но стал гич на по е зи ја уда ље но сти и успо -
ме не; 2. ро ман ти чар ски сен ти мен та ли зам ко ји стре ми ка
ме се чи ни и ука зу је на же ну-ле по ту, иде ал ну и фа тал ну; 3.
оп се си ја раз вра том [...]; 4. ду бо ка страст за про шло шћу,
удво стру че на ко лек ци о нар ским за но сом за ан ти квар -
ним"14. С дру ге стра не, кум и је дан од осни ва ча да да и зма,
Ху го Бал, уме сто стра те шког од сту па ња од ро ман ти зма
из ра жа ва бо ја зан да он и ње го ве ко ле ге за пра во ни су ни
пе даљ ис ко ра чи ли из ван ро ман ти чар ског про гра ма. "Не
знам, ни смо ли упр кос свим на шим на сто ја њи ма да пре ва -
зи ђе мо ди вља ке и Бо дле ра ипак оста ли са мо ро ман ти ча ри
[...] Ва ља се увек при бо ја ва ти да су са мо на ше за блу де
нове"15. 

За раз ли ку од Ма ри не ти ја и Ба ла, Љу бо мир Ми цић не
на ла зи за сход но да се раз ра чу на са до ско ра до ми нант ном
ро ман ти чар ском по е ти ком. Не ма за ње га ди ле ме: ро ман -
ти зам је пре ва зи ђен, не пред ста вља не ко на ро чи то по стиг -
ну ће, ни ти је ро ман ти чар ски на чин ми шље ња и пе ва ња
по себ но жив и ак ти ван у са вре ме но сти. Шта ви ше, Ми цић
као да ни не при ме ћу је да на сле ђе срп ског ро ман ти зма
пред ста вља ре ле вант ну кул тур ну чи ње ни цу. Ни шта бо ље
не сто ји ни са ра ном про све ти тељ ском мо дер но шћу До си -
те ја ни са кла си ци змом Му шиц ког, као што не ма ни "мо -
дер ни ста" Во ји сла ва Или ћа, Шан ти ћа, Ди са или Ра ки ћа.
Не ма жи ве и при сут не ба шти не Бран ка, Ла зе, Зма ја и Ђу -
ре, не ма Ву ка и Ње го ша. 

Из зе ни ти стич ке ре тро спек ти ве, хер ме не у тич ком по -
гле ду уна траг ну ди се крај ње оску дан пеј саж. Све што
има мо сво ди се на еп ске на род не пе сме и на Кра ље ви ћа
Мар ка! При том, Ми ци ће во не при зна ва ње ро ман ти зма ни -
је би ло уса мље на по ја ва. Да да и ста Дра ган Алек сић ће та -
ко ђе по и сто ве ти ти ро ман ти зам са по жу те лим па пи ром, са
ба ја том, за ста ре лом, одав но не ре ле вант ном по е ти ком:
"Ап стракт ност је сми сао ве ли ких бит но сти не сит них [...]

Не ро ман ти ка (уву као сам се го спо де у жу ти па пир), да да -
и зам је при ми ти ви стич ки се кун до-ап стракт са не ка њем
све га у тра ди ци ји"16. 

Аван гард но де по тен ци ра ње при ро де

Ка ко у он да шњем кон тек сту ми сли ти "згу сну тост" кон -
ден зо ва ног вар ва ро ге ни ја? У то вре ме по ста ло је ја сно да
не ма ви ше хар мо ни је по је дин ца и при ро де, не ма ро ман ти -
чар ске тен ден ци је ка бес ко нач но сти, срод не оној бес крај -
но сти при род не про дук ци је. Док је про та го ни ста на плат -
ни ма Ка спа ра Да ви да Фри дри ха спо ко јан, опу штен, ис ку -
ша ва уз ви ше но, код ли ко ва Его на Ши леа, ко ји сво је ра до -
ве штам па у Зе ни ту, до ми ни ра грч, ра строј ство, ис ку ство
не ре да и ха о са17. У ра зли ци при ро де и ан ти при ро де са жи -
ма се кључ на ди фе рен ци ја ро ман ти зма и ра них аван гар -
ди. Оту да и Ми цић ка же да вар ва ро ге ни је прак тич но не
по сто ји, он ни је при род но не ис ква ре но би ће скри ве но од
очи ју јав но сти на про план ци ма Та ре или Ста ре Пла ни не.
Не, вар ва ро ге ни ја тек тре ба ство ри ти.

Аван гард на тај на је са др жа на у зна чај ној про ме ни ка да
је реч о од но су чо ве ка и при ро де. За ро ман ти ча ре при ро -
да је кре а тор ка, моћ на си ла про из во ђе ња чи ји је нај ви ши
про дукт дух. Ра ни јен ски ро ман ти ча ри су до слов но ми сли -
ли у фи зич кој бли зи ни на стан ка Ше лин го ве фи ло зо фи је
при ро де. У ње ној ср жи на ла зи ла се иде ја да се ди на ми ка
це ло куп ног при род ног уни вер зу ма од ви ја у скла ду са оп -
штом те жњом ка осве шће њу, ка све раз го вет ни јим и сло -
же ни јим об ли ци ма све сно сти. Фун да мен тал не иде је, по -
пут исти не, жи во та, ле по те и сло бо де до би ће у ње ном хо -
ри зон ту но ву ори јен та ци ју. Та ко ће за Ши ле ра ле по та
пред ста вља ти сло бо ду у по ја ви, за Фих теа ће исти на и ре -
ал ност има ти сми сла са мо у не по сред но сти жи во та, док
ће за Ше лин га жи вот ва жи ти као сло бо да у по ја ви. Чо век
се ви ше не по сма тра као Бож ја тво ре ви на, не го пре као
про дукт при род ног раз во ја. Ра ни аван гар ди сти ће, по пут
ро ман ти ча ра, сле ди ти ре во лу ци о нар ну иде ју есте тич ке
уто пи је. На де кла ра тив ном пла ну, ње ни ци ље ви су ра ди -
кал ни то ли ко, да се ра ди кал ни ји ве о ма те шко мо гу за ми -
сли ти: Но ви чо век, но ви свет, но ви жи вот, но ве вред но -
сти. И све то по сред ством умет но сти: "хо ће мо да иза ђе мо
из се бе са Но вим Чо ве ком [...] хо ће мо да из не се мо на ше
уну тра шње ли це [...] Наш улаз у тре ће де се то го ди ште XX
ве ка не ка бу де бор ба за чо веч ност кроз умет ност"18.

При том ће се ра ни аван гар ди сти ру ко во ди ти зна чај но
из ме ње ним пој мом при ро де. На и ме, при ро да за њих ви ше
не ва жи као ап со лут на, не у сло вље на моћ кре а ци је, у сре -
ди шњу па жње ви ше ни је од нос ап со лут ног и ем пи риј ског,
ко нач ног и бес ко нач ног. Си стем при ро де ви ше ни је сро -
дан си сте му на шег ду ха, не го је пре оно при род но с оне
стра не ду хов но сти, све сти, ра ци о нал но сти. Cre do аван -
гар ди ста био је ве зан за иде ју да је сло бо да по ста ла за ми -
сли ва са мо у осло ба ђа њу од ра ци о нал но сти, ло ги ке, кал -
ку ла ци је. Та ко се у Ми ци ће вим спи си ма мо гу на ћи мно го -
број на ме ста на ко ји ма се про по ве да на вод на из вор ност
вла сти тог, чи сти на има нен ци је, обе ћа ње су бјек тив но сти
до ко је тек тре ба до ћи прет ход ним чи шће њем свих стра -
них еле ме на та. 

На ив ност на ших зе ни ти ста до брим де лом је из раз њи -
хо ве мла до сти и два де стих го ди на, у ко ји ма су се хва та ли
у ко штац са нео бич но сло же ном, је дин стве ном и не по но -
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вљи вом кон сте ла ци јом иде ја на по љу по ли ти ке, кул ту ре,
еко но ми је и умет но сти. Из над све га мла дост ве ру је у моћ
но вог ства ра ња. Због то га гле да сум њи ча во на зре ле го ди -
не, ко је но се свест о ви ше стру ко сти, о сло же но сти фе но -
ме на и кул тур них тво ре ви на, о ну жној пре пле те но сти
лич ног и ту ђег, вла сти тог и стра ног. Та ко је и Љу бо мир
Ми цић по ве ро вао да по сто ји не што по пут чи сте ду шев не
суп стан ци је, ко ја ће до ћи до свог пу ног из ра за тек уко ли -
ко не ка ко од ба ци мо, по пут су ви шне оде ће, све оно што
смо при сво ји ли, а што је стра ног кул тур ног по ре кла: "Ми
мо ра мо спо зна ти се бе, ми мо ра мо от кри ти са ми се бе [...]
сви ви ко ји мо же те – да угу ши те ту ђе ду ше, да би жив ну -
ла ва ша вла сти та ду ша [...] Осло бо ди те се ту ђег ду ха, да
би се ро дио ваш сло бод ни дух"19.

Ва ља при ме ти ти да је ова кав зах тев су прот ста вљен
аван гард ној по е ти ци ко ја не са мо да до пу шта, не го еуфо -
рич но фа во ри зу је мон та жу као во де ћи ком по зи ци о ни по -
сту пак. Та мо где хе те ро ге ни, у сва ки да шњи ци ме ђу соб но
не спо ји ви са др жа ји би ва ју са ста вље ни је дан по ред дру гог,
где се ра ђа Ла ут ге дицхт,па сло го ви ви ше ни су но си о ци
зна че ња не го са мо зву ка – ну жно се рас ки да са иде јом
аутор ског мо но по ла, тј. "де ми сти фи ку је [се] по јам ауто -
ра"20. Уме сто да ра ди на де су бјек ти ва ци ји, Ми цић је уло -
жио огро ман на пор да оја ча оно нај бо ље, "очи шће ну" су -
бјек тив ност, да би ство рио су бјек тив ност вар ва ро ге ни ја.
Фик ци ја ко ја не по сто ји, због то га што тек тре ба да бу де
ство ре на, на тај на чин до би ја ста тус суп стан ци је. Из апо -
ри је вар ва ро ге ни ја ни је мо гу ће иза ћи.

Па ра докс вар ва ро ге ни ја

Ипак, исто риј ска ре флек си ја тог чи стог соп ства, су о ча -
ва ње са кон крет ном кон сте ла ци јом вла сти те су бјек тив но -
сти ни је до ве ла Ми ци ћа до не ке на ро чи то кре а тив не ин -
стан це. Пре га је су о чи ла са фе но ме ном ого ље но сти, пр -
вим, до тад не до жи вље ним ис ку ством Ве ли ког ра та. Ого -
ље ност, аутен тич но је при зна ње ег зи стен ци јал не не мо ћи
по је дин ца су о че ног са сло мом европ ске ин тер су бјек тив -
но сти, оли че не у ста бил ном ка но ну кул тур них вред но сти.
Ого ље ни су бјект све стан је да ви ше не ма ста бил ну ори -
јен та ци ју, осе ћа да је ли шен чвр стог тла. Ар се нал европ -
ског ху ма ни зма опу сто шен је и не по врат но из гу бљен. С
јед не стра не, ого ље ност је из раз дра ма тич не кри зе објек -
тив ног ду ха, из раз је ег зи стен ци јал не на пу ште но сти, али
је с дру ге са вр ше ни аван гард ни за ма јац, од лич на по ла зна
тач ка за ни че ан ски про је кат пре вред но ва ња. По себ но у
вре ме у ко јем је је дан од во де ћих умет нич ких им пе ра ти ва
био ве зан за уки да ње ре пре зен та ци је, рас кид са фор мом у
име сло бод ног, ни чим спо ља шњим ди ри го ва ног рит ма.

На кон по сле рат ног кри ка услед ра зо ре не гра ђан ске
Евро пе, ма са кри ра них ми ли о на и уни ште не мла до сти на -
ци ја, ути сак ого ље но сти по ве зан је са тен ден ци ја ма ка
оном еле мен тар ном, при мар ном, од но сно при ми тив ном.
Да би смо илу стро ва ли че жњу за искон ски људ ским, по -
зва ће мо се на са рад ни ка Зе ни та и про мо те ра пој ма пост -
мо дер ни чо век, Ру дол фа Пан ви ца. У свом пи сму Гер хар ту -
Ха уп тма ну од 16. ју на 1926. овај фи ло зоф кул ту ре на ја -
вљу је за оно вре ме не чу ве ну се лид бу из гер ман ског у сло -
вен ски свет ко ја ни је би ла мо ти ви са на слу жбе ним, по -
слов ним раз ло зи ма, не го ду бин ским аван гард ним стре -
мље њем ка је дин ству умет но сти и жи во та: "ко ли ко год ми
би ле бли ске не мач ке вред но сти по ста ло ми је не мо гу ће да
жи вим са Нем ци ма. Имам нај бли жи од нос спрам не мач ке
кул ту ре и спрам не мач ког ин ди ви ду у ма, али ми је лак ше
и дра же да жи вим ме ђу Сло ве ни ма не го ме ђу Нем ци ма"21.
Нај ве ћи део жи во та из ме ђу 1921. и 1948. Пан виц бо ра ви
на оству Ко ло че пу код Ду бров ни ка и на су сед ној Кор чу ли. 

Зе ни ти сти, пре свих Ми цић и Гол су, за јед но с Пан ви -
цом, ра чу на ли с тим да је при ма ран осе ћај ко лек ти ван, а
не ли чан, "и због то га бли зак чо ве ку"22. Ако је но ви пој -
мов ни кон струк твар ва ро ге ни ја био ре зер ви сан за лич ну
ха би ту ал ност, он да је за ко лек тив ни мо ме нат био за ду жен
по јам Бал ка на, од но сно "бал ка ни зо ва ња Евро пе". Код
Ми ци ћа се та два пој ма рет ко по ја вљу ју у па ру, ве ро ват но
због то га што за пра во озна ча ва ју раз ли чи те пер спек ти ве,
ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну. 

Због то га на ро чи ту па жњу за слу жу ју ту ма че ња ко ја их
об је ди њу ју и ми сле њи хо ву ме ђу соб ну по ве за ност: "Бар -
ба ро ге ни је [...] адап ти ран за под руч је Бал ка на ко је му је
обез бе ди ло сво је екви ва лент не ци ви ли за циј ског кон тра -
пунк та Евро пи, и то у сли ка ма хај ду чи је и бал кан ског при -
ми ти ви зма, ко ји се мо гу чи та ти и као иро нич ни бу ме ранг
за пад ном ори јен та ли зму"23. Уве ре ни смо да би се Ми цић
жу стро и же сто ко ус про ти вио ова квом ту ма че њу пој ма
Бал ка на. Упра во ко ло кви јал ни по јам "при ми тив ца", те су -
ро вог и си ро вог "хај ду ка" чи ји етос не зна ни за мо рал ни
за стид, не го са мо за гра бље ње и оти ма ње од дру го га пред-
ста вља ли су, био је уве рен Ми цић, сра чу на ту стра те ги ју
за пад но е вроп ског при ка зи ва ња ју жно сло вен ских на ро да. 

Уме сто да при хва те и при сво је епи те те ко ји у пер спек -
ти ви ну жно во де фор ми ра њу ком плек са ни же вред но сти,
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Ми цић по ку ша ва да "пре вред ну је" оно бал кан ско, те да
му омо гу ћи да уме сто оп те ре ћу ју ћег ба ла ста по ста не обе -
ћа ва ју ћа кре а ци ја. Ни по што се не ра ди о то ме, да се ге о -
по ли тич ке кал ку ла ци је ве ле си ла, европ ска по хле па и
агре сив на им пе ри јал ност мо гу по бе ди ти или пре вла да ти
фор си ра њем нај ни жих ли ко ва људ ско сти. Уме сто то га,
Ми цић пред ла же "ја ку во љу и ја ку лич ност ван сви ју тра -
ди ци ја"24, што ће ре ћи да ње го ва ви зи ја "бал кан ца" не ма
ни ка кве ве зе са на сле ђем, а на ро чи то не ма ни шта за јед -
нич ко са нео спор но при сут ном и уко ре ње ном хај ду чи јом,
у сми слу јав ног де ла ња с оне стра не за ко на и по рет ка. 

Чи ни се да је ја ка во ља при пад ни ка не а фир ми са них
кул ту ра ко је су се тек осло бо ди ле ве ков них оку па то ра и
фор ми ра ле сво ју др жа ву, сав за лог ко јим рас по ла же Ми ци -
ћев кон цепт бал кан ца. Они су нео п те ре ће ни тра ди ци јом,
не но се за со бом те жак те рет кул тур ног на сле ђа, а има ју
ин тен зив ну же љу да се из ра зе и да се пред ста ве на ме ђу -
на род ној сце ни. Ако би се бал ка ни за ци ја Евро пе мо гла
до ве сти у ве зу са про јек том "де ци ви ли зо ва ња", он да та
ве за не ма ни шта за јед нич ко са не ким то бо жњим ши ре њем
се па ра ти зма, агре сив но сти пре ма су се ду, ни ти ис ти ца њу
свог на у штрб дру гог. То зна чи да је су ге сти ја бал ка ни зо -
ва ња као де ци ви ли зо ва ња су прот ста вље на ту ђи ци на не -
мач ком је зи ку "Бал ка ни си е рен, на фран цу ском бал ка ни -
сер, на ита ли јан ском бал ка низ за реи на ен гле ском то бал -
ца ни зе"25, што зна чи да не упу ћу је на по де ле и ме ђу соб на
не при ја тељ ства. На про тив, де ци ви ли зо ва ти Евро пу зна чи
рас ки ну ти са свим еле мен ти ма па ра зит ског по сто ја ња и
ове шта лих од но са мо ћи, ко ји на ро чи то не по вољ но де лу ју
по но ве ак те ре, не ис ку сне на европ ској по зор ни ци. 

Та ко Ми цић уоча ва два раз ли чи та кон цеп та "при ми тив -
но сти". С јед не стра не, ту је за пад но е вроп ски, ко ји не
уви ђа па ра док сал ност сво га на сто ја ња да до ђе до не по -
сред но сти уз по моћ по дра жа ва ња, ко је је по свом пој му
по сре до ва но: "За пад све сно фор си ра при ми тив ност (но во
по дра жа ва ње). Они ре дом за па да ју у гре шку да по ста ју
мо дер ни на ту ра ли сти. Ди фе рен ци ја ци ја: иза ста ре не све -
сне при ми тив но сти ста ја ла је при ро да и чо ве ко ва на ив -
ност. Иза но ве све сне при ми тив но сти сто ји кул ту ра и чо -
ве ко ва ра фи но ва ност. Кул ту ра је да кле упо тре бље на у
про фи ње ње при ми тив но сти – ре грес"26.

Не мо гу ће је би ти из во ран, аутен ти чан и не по сре дан,
уко ли ко то ни си сам по се би, не го тек по дру ги ма, у на сто -
ја њу да бу деш по пут њих или да ства раш као они. Ми ци -
ћу тре ба да ти за пра во да уви ђа про тив ре чан ка рак тер за -

пад ног трен да аван гард ног "при ми ти ви -
зма", али за то и сам за па да у на ту ра ли зам.
Уве рен да око се бе има на рас по ла га њу не -
ви дљи ву, али на да ре ну за јед ни цу не па тво -
ре них кре а ти ва ца ко ји ће оства ри ти не за -
пам ће не успе хе са мо уко ли ко им се пру жи
шан са, Ми цић, по ка за ло се, још јед ном де -
мон стри ра лич ну на ив ност. 

Не раз ре ше ни су коб из ме ђу на ци о нал ног 
и европ ског

На чел на ин тер на ци о нал на ори јен та ци ја,
по ве зи ва ла је ра не аван гар ди сте са њи хо -
вом ре во лу ци о нар ним са вре ме ни ци ма, без
об зи ра на кон крет не иде о ло шке пред зна ке.

Пр ве де це ни је два де се тог ве ка би ле су је дин стве не по
иде ји да је исто риј ски су бјект не за ми слив у хе ге лов ском
ли ку "на род ног ду ха", од но сно на ци о нал ног ко лек ти ва,
идеј но и де лат но во де ћег у укуп ном свет ском кон тек сту.
На аутор ском пла ну, ра ни аван гар ди сти су про кла мо ва ли
им пе ра тив ко лек тив ног де ла ња. Пит Мон дри јан га је фор -
му ли сао ја сни је од дру гих: "Оно што ми раз у ме мо под
'жи во том' ни је су бјек тив ни жи вот ин ди ви дуе не го ис по -
ље ни дру штве ни жи вот ко лек ти ва, ба рем гру пе"27. 

Као што се за ре жи ју исто риј ског дис кон ти ну и те та мо -
гла по бри ну ти је ди но ви ше на ци о нал на, ре во лу ци о нар на,
иде о ло шки ује ди ње на пар ти ја, та ко је и по мак на умет нич -
ком по љу по стао за ми слив је ди но као чин гру пе. Онај ко
хо ће да ме ња свет мо ра и сам по ста ти про мен љив. Оту да
је на те ре ну умет нич ког ра да до ми ни рао по јам по кре та.
Аван гард ни де лат ни ци би ли су са гла сни са из вор но ро -
ман ти чар ском иде јом да је ства ра лач ка исти на при сут на
са мо у ап со лут ној сло бо ди су бјек тив но сти28. Ме ђу тим, за
раз ли ку од ро ман ти ча ра, они ту сло бо ду ви ше ни су ви де -
ли у бла го твор ном до ди ру са про шло шћу ни ти са не ком
стра ном кул ту ром. Уме сто то га, ис ко рак из ван ми шље ња,
на пу шта ње ра ци о нал но сти би ли су је ди ни из во ри ле ги ти -
ма ци је. Та мо где се по ре кло вла сти те ви тал но сти уста но -
вљу је с оне стра не кон сен зу ал но до ступ не иде је, као из -
вор оку пља ња пре о ста је је ди но ме диј кре та ња, по ме ра ња,
ре ви зи је ак ту ел не по е ти ке. Упра во то је не до ста ја ло Љу -
бо ми ру Ми ци ћу. Ка да поч не да се по на вља, аван гар ди ста
пре ста је да бу де аван гар ди ста. Ње гов от клон од тра ди ци -
је не мо же да и сам по ста не тра ди ци ја, не го и са мог се бе
мо ра да на пу сти и по рек не. На де кла ра тив ном ни воу, та -
кво са мо по ри ца ње по сто ји код Ми ци ћа, али га не пра ти
лич на по ет ска тран сфор ма ци ја. Ка да се се ти мо да да и -
стич ког им пе ра ти ва из ка феа Вол тер да не ма по на вља ња
истих пер фор ман са, не ма истог про гра ма, не ма истих ве -
че ри, су о ча ва мо се са умет нич ким за дат ком ко ји је екс -
трем но те шко ре ши ти. Ка ко год, аван гар ди сти су мр зе ли
умет ност, уве ре ни да она мо ра пре ста ти да по сто ји, те да
мо ра по ста ти не што дру го, на и ме жи вот. При том, на пу -
шта ње умет но сти и ула зак у жи вот са со бом ну жно уво ди
и мо мен те ко ји су хе те ро ге ни, стра ни у од но су на умет -
ност. 

Илу стра ци је ра ди, ме ђу пр вим кри тич ким ре ак ци ја ма
на по ја ву Зе ни та ис ти че се она, пре ма ко јој се за пра во ра -
ди о умет нич кој ин тер на ци о нал ној ми ми кри ји, али за чу до
не срп ских, не го не мач ких на ци о нал них ин те ре са. Са рад -

Poetike

JANUAR-FEBRUAR-MART  2022   9

GREDA



нич ка ру ка Ива на Го ла у пи са њу Ма ни фе ста зе ни ти зма,
ње го ва пе сма Па риз го ри пи са на и об ја вље на на не мач -
ком, као и за та да шње стан дар де не у о би ча је но при су ство
дру гих са рад ни ка са не мач ког го вор ног под руч ја ни су
оста ли не при ме ће ни. До ду ше, ча со пис је пред ста вљао но -
ви ну по об ја вљи ва њу при ло га на је зи ци ма њи хо вих ауто -
ра, па се исто та ко мо гло го во ри ти и о ру ским, фран цу -
ским или ита ли јан ском ин те ре си ма. Би ло ка ко би ло, Хр -
ват ски лист из Оси је ка 4. 08. 1922. бе ле жи "Зе ни ти зам
но си у се би сим би о зу не мач ке про па ган де на Бал ка ну, а
под пла штом ин тер на ци о на ли зма"29. 

Ову кри тич ку при мед бу ни смо из дво ји ли као при мер
успе шног уви да, не го пре као ди јаг но зу симп то ма ко ја је
у овом кон крет ном слу ча ју про ма ше на, али у свом про ма -
ша ју ипак у не што по га ђа. Фе но мен вар ва ро ге ни ја се на -
чел но мо же де фи ни са ти као умет нич ки из раз по ли тич ке
кри тич ке све сти за до да на да на шњег не раз ре ше ни су коб
из ме ђу на ци о нал ног и европ ског у на ма са ми ма. Бу ду ћи да
је ње го во име ве за но за моћ по нов ног за по чи ња ња, оста је
нам да се на да мо да ће се тај су коб јед но га да на раз ре ши -
ти.Да ли је са мо сти цај исто риј ских окол но сти за слу жан
за Ми ци ће ву суд би ну, за тра јан не спо ра зум и кон фликт
ка ко са на ци о на ли стич ким де сни ча ри ма та ко и са ин тер -
на ци о на ли стич ким ле ви ча ри ма?Ње го ви кон цеп ти без
сум ње оста ју из ван ре дан иза зов за раз у ме ва ње исто риј -
ских про ме на, бу ђе ња ра них аван гар ди и по ку ша ја да се
уз по моћ но вих пој мов них кре а ци ја ко му ни ци ра са европ -
ским за па дом без ком плек са ни же вред но сти. 

На по кон, да ли је Ми цић над ма шио и оста вио за со бом
ро ман ти зам и ње го ву по е ти ку? По пут Ни чеа, ко ји је по
свој при ли ци био не над ма шни узор и ин ди рект ни кум ча -
со пи са Зе нит, и Љу бо мир Ми цић је фа во ри зо вао сло бо ду
умет нич ке екс пре си је, спре ман да пла ти и це ну за њу, ма
ко ли ко она би ла ви со ка. Ви ше го ди шњи ме ђу рат ни ег зил,
мар ги на ли зо ва ност, те шко по сле рат но си ро ма штво, Ми -
ци ћев при мер ви ше де це ниј ске лич не не по ко ле бљи во сти
сто ји из у зет но ви со ко на на шој умет нич кој сце ни. Ипак,

оно што је чи нио ни је би ло ни шта дру го, не го Selbstver -
such, низ екс пе ри мен тал них по ку ша ја са са мим со бом, ро -
ман ти чар ски дар за ко ји су ка ко ра ни, та ко и нео-аван гар -
ди сти сма тра ли да пред ста вља њи хо во вла сти то, бес крај -
но дра го це но от кри ће.

Дра ган Про ле, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 
Фи ло зоф ски фа кул тет

(Текст ко ји об ја вљу је мо је скра ће на вер зи ја тек ста 
при пре мље ног за на уч ни часопис Архе, год. XIX, број 30 /2022/, 
који излази на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду)
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Adam Pusloji}

ДУГ

Мно ги ма сам остао ду жан. Са да им то и не мо гу 
вра ти ти. Или су они мр тви или ја. По кат кад, авај,
и ја и они, нај че шће та ко ужи во бе смрт ни 
и не по но вљи ви Бо гу.

До ду ше, по сто ји јед на ма ла тај на
Ва ри јан та из ла ска из овог усуд ног
и уде сног, го то во ко смич ког ме ни
чво ра и ко ло пле та. Да нам са ми
наш Го спод упри ли чи тај су срет.

Зна мо га, хо ће. На на ма је је ди но
Да уме мо од ме ри ти и од ре ди ти –
Та чан дан, ме сец и го ди ну: тре ње!
И да нас, раз у ме се, не ма од ви ше
На бро ју да би нас вре ме одр жа ло.

Не мо ра ју то сви би ти обли гат но
Ни не ки од ви ше при ја те љи, но тек
Љу ди за себ ног ко ва, ду ха, са ста ва
и устрој ства жи ве ма те ри јал но сти
ко ја оста ле љу де пу ни ус хи том –

Уства ри, то је тек обич на ра дост
Ме ђу љу ди ма, жи ви дах и у очи ма
сјај и бли ста ви ло, да се ви де ти
мо гу из да ле ка и из ван вре ме на!
Ни је, ни је и баш та квих пре ма ло.

А то ми и не мо ра мо увек зна ти
Као упо треб ну ко ју исти ну и знак
да је и чи тав род ис пу нио ми си ју
По ста ња и тај ни на ум Оца на ше га
Ко ме је пра дав ни Ама нет: Бу ди те!

У ле ту, 
1. 11. 2022.
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Ranko Risojevi}

ОПШТА ЛУДНИЦА

Пре гру ба је то ри јеч, луд ни ца, на ро чи то у пје сми, 
Ако ти је ово не ка пје сма а не про па ганд ни ле так,
Не сми је се ви ше та ко го во ри ти,че му ври је ђа ње, 
Има бо љих из ра за, умо бол ни ца, зар не, Ша рен тон,
Гдје се већ, у пр вим ри је чи ма дра ме, по зи ва ју
На људ ска пра ва, на раз вој де мо кра ти је, и оста ло,
Ма да ја не знам на шта се то од но си, ре ци мо
Гле дам те ле ви зи ју, по пут оста лих скре ну лих,
Пре нос из не ке скуп шти не, ни је из умоблни це,
Не ви дим не ку раз ли ку, све је већ ста ло у дра му
Про гон и уби ство Жан-По ла Ма ра у из во ђе њу 
Глу мач ке тру пе ду шев не бол ни цеу Ша рен то ну
По за ми сли Мар ки за де Са да, за то че ног у исту,
Са мо што ов дје, са да, све се од ви ја у не кој скуп шти ни,
Уста ју и ур ла ју, бу са ју се у пр са, при зи ва ју рат,
Уга си те ле ви зи ју, то су за бра ње ни ка на ли,
На ули ца ма се лу ду је, про тив ово га и оно га,
Сви има ју пра ва да пљу ју и пљу ју, ка ко су
Им са мо оза ре на ли ца, кад раз би ја ју из ло ге,
Као оно мад у Мин хе ну и гдје све не, 
Са да су све та људ ска пра ва, го во ри Аме ри ка,
У уло зи глав ном пси хи ја тра ове пла не те,
Оста ли слич но, са свим слич но, ра де по сао,
Не по за ми сли ма Кон фу ци ја, Пла то на, Бу де,
Ису са, на шег, што га рас пе ше јер их је про чи тао,
Ре во лу ци ја по ре во лу ци ја, чо вје ко ва ево лу ци ја,
Хеј, хој, ро де мој, ка же ре во лу ци ја, до ка жи
Да ни си луд, од но сно крив, од но сно, од но сно,
По сто је ча роб на мје ста све тих Гу ла га, ло го ра,
Ве ли ки ре фор ма тор Пол Пот, са свим на пре дан,
Сви су кри ви, сви су лу ди, док не до ка жу су прот но,
На че лу свих че ла је во де ћи лу дак, пар дон пред сјед ник,
Пар дон над пар до ни ма, сва ко је луд или обр ну то,
Док се не до ка же, су прот но, ка ко, мо лим,
Све су то пред ста ве што их из во де лу да ци,
До бро, до бро, ка же онај фар ма це ут, Ски нер, 
Све те та бле те, што ви ше та бле та, што ви ше,
Ма да би тре ба ла но ва смје на, у ду шев ној бол ни ци, 
Аме ри ка је ве ли ка луд ни ца, до бро, до бро,
Са да су про ми је ни ли во ди те ља бол ни це,
Пар дон, Аме ри ке, тра жи и овај да га сли је де,
Све зе мље, ина че ће би ти ра та, тре ба да
Ми сле исто, ра де исто, док лу дост не за вла даа
На свим стра на ма, све до Ама зо на,
Пла шим се да упа лим те ле ви зор, баш та ко,
Да га упа лим и да из го ри, ди рект ни пре но си,
Скуп шти не лу да ка, свр дла ју ми мо зак,
Луд смо ми на род, ре као је оп шту ди јаг но зу,
Онај из ли је пог гра да по крај ли је пог мо ра,
Не ма га ви ше, ко ће да нас ли је чи, 

На ра ста плим ни та лас лу ди ла, ево га,
Гдје да бје жим, ко ме да се при кло ним,
Ми слио сам да из ме не го во ри ра зум,
Ни сам у то ви ше си гу ран, окру же ње,
Го во ри ми исто, њи хов за нос за рат,
За прав ду, за прав ду и исти ну, о Хри сте,
Је си ли ти све то већ ви дио, ис ку сио,
Од оне ве че ри у Гет се мен ском вр ту,
Ус пи ња ње на Гол го ту, за сто ји, линч,
Рас пе ли су те, на ши пре ци, јед на ко лу ди,
Пре ду го су исти бо ле сни ци, већ пен зи ју су до че ка ли,
Шта ће мо са ови ма, што их ма ло при је ви дјех,
О че му го во риш, кад си и ти са мо је дан од њих,
Уну тра или ва ни, спољ ни са рад ник у Шaрeнтону,
Чи је су ис по ста ве по сву да, ма ла ли је па по зо ри шта,
Са ма лим и ли је по сми шље ним уби ством тог га да,
Ни шта без та квог па мет ног уби ства, зна Мар киз,
Дје ла су му оба ве зна лек ти ра у пси хи ја три ји,
О оста лим да не го во рим, ис пе кли су за нат,
Не би се сти дје ли ни да су у Аме ри ци а не на Бал ка ну,
У ма ле ној зе мљи Бо сни, што као пи шмо љак из гле да,
Ко ја у све му ка сни па и у лу ди лу, са свим ама тер ски,
Са да је по но во об у зи ма, об у зи ма, об у зи ма, об у зи ма.
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Kа ко срп ска по е зи ја у прет ход ном
ве ку из гле да кад се са гле да из на ше,
са да шње пер спек ти ве, ли ше не сва ке
уто пи је и ве ре у ра ди кал но бо љу су -
тра шњи цу или у ла ко ра зу мљи ве и
оствар љи ве про јек те еман ци па ци је?
По е зи ја је од дав ни на би ла об лик раз -
ме не и уза јам но сти, сан о ис ку ству,
ма ги ја ко је се де ли на дар. Мо же ли
она то би ти ов де и са да? Свет 20. ве -
ка се кри ста ли сао као свет ис пу њен
не за до вољ ством и ма те ри ја ли змом у
ко јем ипак по сто ји отво ре на и не си -
гур на умет ност ко ја све до чи о то ме
ка ко смо по ста ли стра ни са ми ма се -
би. Ком плек сно и не про зир но са вре -
ме но дру штво во ди ло је ка по е зи ји
ко ја је за о би ла зна, ме та фо рич на, але -
го рич на, че сто и са ма на про зир на.
Срп ска по е зи ја два де се тог ве ка се
мо же по сма тра ти и као ти хи раз го вор
при ја те ља у ко јем се, усред че сто не -
под но шљи ве бу ке, ипак слу те тај не
све та. Ни је те шко сло жи ти се са чи -
ње ни цом да су до га ђа ји и про це си из
20. сто ле ћа ме ња ли на ше ис ку ство.
Као што на јед ном ме сту бе ле жи
При мо Ле ви: "Же ле ли ми то или не,
све до ци смо и сно си мо те жи ну те чи -

ње ни це". Ис ку ство да нас ни је на це -
ни, али та мо где га има оно по тра жу -
је и но ви од нос пре ма је зи ку као те -
ме љу из ра жа ва ња ње го ве на пе то сти. 

Вр ти мо се у за ча ра ном кру гу, јер
жи ви мо у до ба ка да је све ве за но за
је зик у кри зи: по е зи ја, фи ло зо фи ја,
ис ку ство. У том сми слу, глав ни "за да -
так" по е зи је 20. ве ка био је вр ло те -
жак: она је не пре ста но мо ра ла да се
су о ча ва са по ре клом је зи ка, да тра жи
истин ску мо гућ ност обра ћа ња у све -
ту увек већ ис при ча них при ча, и у
све ту нај пре по сте пе ног и по том ве о -
ма убр за ног про це са пра жње ња ве ли -
ких иде о ло шких на ра ти ва. Услов по -
е зи је је да до во ди у пи та ње је зик, а
кроз је зик и на шу сли ку све та. Али
шта она да чи ни ка да је та сли ка си -
ро ма шна и ка да је је зик по стао ору ђе
ма те ри ја ли зма? Сто га мо дер на пе сма
ни шта не пре при ча ва, она хо ће да ка -
же, она је чи ста же ља да се ка же не -
што усред ег зи стен ци јал не оша му ће -
но сти. Ко ја и ка ква реч мо же да ство -
ри до га ђај? Шта оста је од пе сме на -
кон што се сру шио свет? Шта оста је
од пе сме на кон што се сру ши ла по е -
зи ја? Упр кос то ме што је глас по је -
дин ца, по е зи ја је та ко ђе ко лек тив на и
осли ка ва мо гу ће на чи не тра га ња за
сми слом у обла сти пра зни не. Она чу -
ва на ду да мо же мо би ти го спо да ри је -

зи ка и са мих се бе и да је вео не што
што мо же ко нач но да пад не пред на -
ле ти ма истин ског жи вље ња. 

Сход но то ме, по е зи ја је по сре до ва -
ни об лик по ли тич ке кри ти ке, јер др -
же ћи се соп стве ног пред ме та, она,
ка ко пи ше Те ри Иглтон у књи зи Ка ко
чи та ти пе сму, мо же да има су штин -
ске им пли ка ци је за суд би ну кул ту ре
као це ли не. Не сме мо за бо ра ви ти да
су пе сме мо рал ни ис ка зи и то, вра ти -
мо се још јед ном Иглто ну, "не за то
што са оп шта ва ју стро ге су до ве у
скла ду са не ким ко дом, већ за то што
се ба ве људ ским вред но сти ма, зна че -
њи ма и ци ље ви ма". У ово ме се мо же
тра га ти за од го во ром на пи та ње за -
што је са вре ме но дру штво по е зи ју
гур ну ло на вла сти те ру бо ве: у њој,
на и ме, увек по сто ји не ка не ла год -
ност, она је, бу ду ћи да по све ћу је ис -
ку ство ко је је одав но по че ло да сме та,
увек по ма ло, ако је пра ва, не зва ни
гост што до но си исти ну. 

Ме сто пе сни ка ни је би ло ни ти је -
сте за јам че но и не про бле ма тич но.
Књи жев но по ља то ком 20. ве ка пру -
жа осе ћај ве ли ког бро ја кри за ко је
усме ра ва ју и на нео би чан на чин огра -
ни ча ва ју по гле де на свет мно гих пи -
са ца. Пе сни ци се на до ве зу ју на мно -
штво си ту а ци ја ко је обе ле жа ва ју епо -
ху, али и на не у хва тљи ви и не сво дљи -
ви кон текст по е зи је уну тар ли те рар -
ног си сте ма ко јем при па да ју. 

Ме ђу те о ре ти ча ри ма књи жев но -
сти је би ло пред ло га да се исто ри ја
књи жев но сти не ба ви пе ри о ди ма и
прав ци ма, већ бит ним го ди на ма ко је
су озна чи ле ду бо ке пре о кре те у књи -
жев но сти. Иако се ова квом аре хо ло -
шком ста но ви шту мо гу из ре ћи
озбиљ не за мер ке (пре ви ше је до га ђа -
ја у сва кој го ди ни; по сто ји увек на -
кнад на, за ка сне ла ре цеп ци ја ко ја ни је
ну жно син хро на; не ма до слу ха ме ђу
раз ли чи тим до га ђа ји ма ко ји се исто -
вре ме но зби ва ју...), чи ни се да је пр -
вих го ди на ше сте де це ни је 20 сто ле -
ћа, у по ве сти срп ске по е зи је истин -
ски до га ђај, ко ји не са мо што је оста -
вио ду бо ке тра го ве у по то њим де це -
ни ја ма, не го је до вео до пу ног ис пу -
ње ња по тра гу за пе снич ком тај ном
ко ју су хра бро от по че ли на ши ро ман -
ти ча ри, на ста ви ли сим бо ли сти, а раз -
об ли чи ли аван гар ди сти. Тих го ди на
по ја ви ло се не ко ли ко бит них књи га –
87 пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа, Пе -
сма ти ши не Сте ва на Ра ич ко ви ћа и
Ко ра Вас ка По пе – ко је по тра гу за пе -
снич ком тај ном учи ни ле сло же ни јом,
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иза зов ни јом и суб вер зив ни -
јом. И мрач ни јом.

Ови пе сни ци су би ли кључ -
не фи гу ре у су ко бу са нео кон -
зер ва ти ви змом и дог ма ти змом
со ци ја ли стич ког ре а ли зма,
ко ји је до вео до па ра док са по -
ли тич ке ди мен зи је про из и шле
из ра та и ре во лу ци је. Јер, ако
је у умет но сти, ко ја је нај ду -
бља сли ка чо ве ка, по треб но
оче ки ва ти про зир не, рас при -
ча не или чак иде а ли зо ва не
при ка зе ствар но сти, ка ко је
он да мо гу ће и да ље твр ди ти
да ре во лу ци о нар на власт чи -
ни ишта у пре ва зи ла же њу
људ ског оту ђе ња и ства ра њу
усло ва за истин ску сло бо ду и
за јед ни штво? Мо дер на по е зи -
ја је, као раз об ли ча ва ње тај не,
од са мих по че та ка би ла бор ба
про тив вла да ју ће иде о ло ги зо -
ва не про зир но сти. Сто га и ни -
је чуд но што је упра во на тлу
ли ри ке на ста ла пр ва мо гућ -
ност го во ра о сло же но сти и
те ско би по сле рат не ег зи стен -
ци је ко ја, на су прот ве ли ким
обе ћа њи ма, ни је ус пе ла да пре ва зи ђе
сле пе ули це гра ђан ског ка пи та ли -
стич ког дру штва. По е зи ја је, ка ко се
чи ни, би ла по вла шће ни об лик из ра -
жа ва ња ам би ва лент но сти да тог исто -
риј ског тре нут ка. У исто вре ме, на
За па ду је по ста ја ло ја сно да књи жев -
ност ви ше ни је све та и не при ко сно -
ве на и да су уста но ве не моћ не да је
за шти те и на мет ну као под ра зу ме ва -
ни мо дел људ скост – као што је би ло
уну тар ху ма ни стич ке кон цеп ци је, ко -
ја је са ма по се би за слу жи ла те мељ ну
кри ти ку по сле кр ва вих свет ских ра -
то ва и де ко ло ни за ци је.

Бо ри слав Ра до вић је оправ да но
твр дио да у (срп ској) по е зи ји са Вас -
ком По пом на сту па "отво ре ност по -
ну ђе ног та јан ства". Ис пи су ју ћи ре чи-
ко сти ко је за ста ју у гр лу, ого ле ва ју ћи
свет до ко сти ју и ком би ну ју ћи стра -
стве ни дар за чи та ње и раз у ме ва ње
тра ди ци је, фи ло зоф ски ег зи стен ци ја -
ли зам, на сле ђе над ре а ли зма и по е зи -
ју ап сур да, По пи на жи ва пе снич ка
реч нам у исти мах го во ри за што жи -
ви мо и за што док жи ви мо у ства ри не
жи ви мо. Ду а ли тет људ ског би ћа, по -
де ље ног, ка ко би ре као Па скал, пре ма
свр си и пре ма бро ју, ов де је из ра жен
пре вас ход но кроз свет ства ри а не
кроз рас пе ва ну сфе ру осе ћа ња или
кроз пси хо ло шки при ступ (по то њи ће

пра ву ме ру на ћи у по е зи ји Сте ва на
Ра ич ко ви ћа). Ста па ју ћи ра зно род не
по ступ ке и мо ти ве, По пи на син те тич -
ка по е зи ја афир ми ше, до не кле на тра -
гу Мом чи ла На ста си је ви ћа, но во и
дру га чи је пра во на сло же ност, на тај -
ну, ко ја се са да из ра жа ва асо ци ја тив -
но, ме та фо рич ки, елип тич ки. Ка ко
при ме ћу је Иван В. Ла лић, код овог
пе сни ка су ре чи, пре ме ште не у но ви
кон текст, "оп те ре ће не до гра ни ца но -
си во сти". У ди ја ло шкој пе сми "Ка ле -
нић" (у пи та њу је ма на стир у Шу ма -
ди ји) до бро се уоча ва ју По пи не фор -
мал не ве шти не, оли че не у сме њи ва -
њу тер ци на и ди сти ха, где се од ре ђе -
ни са др жа ји (нпр. про шлост-бу дућ -
ност) ве зу ју за тип стро фе, док се гра -
да ци ја оства ру је на су же ном про сто -
ру пр вих сти хо ва кра ће стро фе (бо је
сви ћу, бо је зру, бо је го ре). Ре зул тат је
сна жна фи гу ра тив ност и асо ци ја тив -
ност, ко ја у ста тич ни мо ме нат фре ске
уно си ди на ми зам ства ра ња и ра за ра -
ња, као и сву коб тре нут ка упи та но -
сти и нео д луч но сти су бјек та у исто -
ри ји. А та кво је, пре ма јед ном По пи -
ном за пи су, и пе сни ко во ме сто док
пи ше пе сму: "Не где где ти про стор
ни је ви ше за пе та ма. Не где где си за -
бо ра вио и са мо га се бе. (...) Ис под пе -
сме, ду бо ко ис под ње ти је ме сто: као
сва кој зе мљи хра ни тељ ки". 

За да так пе сни ка је да бу де
ак ти ван, да спо ји не спо ји во,
спон та ност и из у зет ну мо дер -
ност, те да на слу ти ка ко свет
мо же би ти дру га чи је а да се
ти ме на ив но не за не се, јер је
тра ну так пе сме тек тре ну так
у та ми бив сто ва ња. Код По пе
се стреп ња и оту ђе ње не пре -
тва ра ју у па сив ност, већ по -
ста ју ак тив ни прин ци пи ства -
ра ња, ам би ва лент ног и по -
нор ног тре нут ка пе ва ња о чо -
ве ку у де цен три ра ном све ту
ис пу ње ном чу до ви шти ма
скри ве ним у пре би ва ли шти -
ма ма лих сва ко днев них ства -
ри. 

Ме та фо ра "оп сед ну те ве -
дри не" нат кри љу је овај бо га -
ти пе снич ки опус ко ји као да
на сто ји, ка ко је ре че но, да
оту ђи са мо оту ђе ње уз упо -
тре бу цр ног ху мо ра и гро те -
ске, оли че них у фи гу ри ко ња
ко ји "обич но" има осам но гу
и не ка ко пре жи вља ва у свом
кру жном па клу. А по том до -
ла зи и игра, ко ја ни је ни оду -

шак ни бег су бјек та од оту ђе не сва ко -
дне ви це, већ, ка ко све до че пе сме
"Пре игре", "Жму ре" и "Јур ке", мо да -
ли тет пре жи вља ва ња, по и сто ве ће ног
са гу бље њем се бе. 

По па је за и ста спе ци фи чан пе -
сник, јер ства ра до та да не за ми сли ве
спо је ве на род не по е зи је и бај ке и мо -
дер них ур ба них и ег зи стен ци јал них
са др жа ја без упа да ња у пси хо ло ги зам
и мо ра ли зам. По па је тврд и иро ни -
чан аутор ко ји нас, на шав ши вла сти -
ти су ве ре ни је зич ки из раз, ба ца у по -
нор ("Зев") над ко јим је по са ђе но ока -
ме ње но сун це као там ни епи таф на -
шег ве ка, ка ко чи та мо у пе сми 

"ЗЕВ НАД ЗЕ ВО ВИ МА"

Био јед ном је дан зев
Ни под неп ци ма ни под ше ши ром
Ни у усти ма ни у че му

Био је ве ћи од све га
Ве ћи од сво је ве ли чи не

С вре ме на на вре ме
Та ма би му ту па та ма очај на
Од оча ја ту и та мо бле сну ла
Ми слио би чо век зве зде

Био јед ном је дан зев
И још из гле да тра је.
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31. ја ну а ра 2020.

Ако сте до вољ но ду го на дру штве -
ним мре жа ма, ве ро ват но сте на и шли
на не ко ли ко ре до ва по е зи је. Мо жда
се по ја вио на ва шем фи ду или га је
бли ски при ја тељ по де лио у сво јој
при чи. Ми ле ни јал ци су утр ли пут ди -
ги тал ној ли те ра ту ри још у об ја ва ма
на бло го ви ма и фан-фик ци ја ма да би
са да об ја вљи ва ли пе сме и крат ке
фик ци је на дру штве ним мре жа ма.
Да кле, да ли је по е зи ја ту да оста не за
но ве ге не ра ци је?

До бар по ка за тељ за ово је ко ли ко
су пра ти ла ца Ин ста грам пе сни ци
при ку пи ли у по след њих не ко ли ко го -
ди на. Нај ва жни је, Ру пи Ка ур има ви -
ше од 3 ми ли о на љу ди ко ји сва ко -
днев но чи та ју ње не по сто ве. У обла -
сти Лос Ан ђе ле са, пе сни ка и при по -
ве да ча има у из о би љу – по себ но у
гра ду ко ји је дом ути цај них и по зна -
тих лич но сти. Ка да пре гле да те хаш
та го ве као што су #in sta gram po e try

или #la in sta gram po et, екран је пре пла -
вљен крат ким тек сто ви ма у ма лим
ква дра ти ћи ма, од ко јих сва ки има
пре по зна тљив стил да се раз ли ку је

њи хо ва есте ти ка пра ће на њи хо вим
ре чи ма.

Елис Харт је Ин ста грам пе сник из
Лос Ан ђе ле са. Ње на би о гра фи ја ка же
"крат ке ин ста по е ме, не та ко слат ке
(emoyi no ža)." Харт је по че ла да пи ше
пе сме то ком свог де тињ ства као на -
чин да се из бо ри са сво јим емо ци ја -
ма. Не ста ла је у ак ци ји то ком сво јих
мла дих зре лих го ди на до пре са мо го -
ди ну да на, по но во из по тре бе да има
оду шка за емо ци је кроз ко је је про ла -
зи ла и да има не што што би је мо гло
за др жа ти усред сре ђе ном.

На ње ном на ло гу @еlyse hart po e try
на ла зе се ње не пе сме, мно ге од њих
из тач ке гле ди шта пр вог ли ца, на пи -
са не се риф ним фон том – фон том ко ји
пре фе ри ра ју књи жев ни уред ни ци – и
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Нова генерација песника
на друштвеним мрежама
Дру штве ни ме ди ји по ста ли су про сто ри за кре а тив не пи сце ко је 
мо гу ко ри сти ти за об ја вљи ва ње сво је по е зи је и крат ке фик ци је 
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иден ти фи ко ва не по ње ном ло го ти пу
ср ца у до њем де сном углу сва ке об ја -
ве.

Ње ни оми ље ни пи сци кре ћу се од
Кур та Во не га та до Ди на Јан га, од Ка -
мил Га три до Чар лса Бу ков ског.

"Пре не го што сам об ја вио сво је
пр ве пе сме у књи жев ним пу бли ка ци -
ја ма, за по чео сам сво ју по е зи ју на
Ин ста гра му да бих мо гао да из не сем
не ке исеч ке у свет", об ја снио је Харт.
"Ве ру јем у сво ју умет ност, ве ру јем да
је до бра, и ве ру јем да ће дру ги ужи ва -
ти   у њој и на ћи вред ност у њој.

Не ки од ње них оми ље них пе снич -
ких за пи са су:

Го ди не 2018. The Guardianје из ве -
стио да је про да ја по е зи је би ла на вр -
хун цу свих вре ме на, а "мле ко и мед"
Ру пи Ка ур за у зе ло је бр. 1 спот. У
члан ку се ци ти ра Ан дре Брит, ко ји је
ре као да "По е зи ја има од јек код љу ди
ко ји тра же раз у ме ва ње. То је за и ста
до бар на чин за ис тра жи ва ње сло же -
них, те шких емо ци ја и не из ве сно -
сти." Он је то ре као у кон тек сту не -
ста бил не по ли тич ке кли ме у ко јој
жи ве мла ђе ге не ра ци је.

Пе сни ци на Ин ста гра му, ме ђу тим,
на и шли су на ре ак ци ју, оп ту же ни да
су уни шти ли умет нич ку фор му, ка ко
пе сни ки ња Ре бе ка Вотс твр ди у свом
есе ју "Култ пле ме ни тог ама те ра".
Али дру ги ка жу да је јед но став но
дру га чи је. Уме сто да се по за ба ве сло -
же ним те ма ма и пи ше у сти лу à laТ.С
Ели от, ми ле ни јал ци су узе ли јед но -
став ни ји при ступ: на лик про зи и
ими та ци ју кон фе си о на ли стич ког по -
кре та са пе сни ци ма као што су Џон
Бе ри ман и Сил ви ја Плат.

ЦСУН про фе сор кре а тив ног пи са -
ња Mar tin Po us son зна да пи сци тре ба
да па зе на оно што чи та о ци тра же.
Пу сон је 2017. на гра ђен књи жев ном
на гра дом ПЕН цен тра за сво ју збир ку
крат ких кон тра ре а ли стич ких при ча
под на зи вом "Де чак цр не ов це". Он
под сти че уче ни ке да во де сво је вр -
шња ке у ло ци ра ње но вих ме диј ских
про сто ра за кре а тив не пи сце.

"Ако чи та о ци са да тра же он лајн
пе сме, при че и дру ге кре а тив не спи се
на мре жи, он да пи сци мо ра ју да про -
на ђу на чи не да од го во ре на тај по зив
– или ри зи ку ју да оста ну не чу ве ни,
не про чи та ни", са ве ту је он. "Та ко ђе, у
свим жан ро ви ма, али, мо жда, по себ -
но у крат ким при ча ма, фор ма ти ра ње
на ра ти ва за он лајн чи та ње омо гу ћу је

но ве екс пе ри мен те у фор ми и струк -
ту ри, са, на при мер, хи пер лин ко ви ма,
ви зу ел ним илу стра ци ја ма и ин тер ак -
тив ним при ча ма ко је укљу чу ју чи та о -
ца у се ри ју оп ци ја за пле та."

Дру гим ре чи ма, пе сни ци и чи та о -
ци Ин ста гра ма мо гу про на ћи не што
сми сле но у пи са ним ре чи ма док отва -
ра ју мо гућ но сти но вих на чи на да из -
ра зе сво је ми сли и осе ћа ња. За раз ли -
ку од пра зног ли ста па пи ра, естет ски,
пе сни ци мо гу пред ста ви ти свој рад
об у хва та ју ћи бо ју, сли ке и звук.

Харт је на по ме нуо да је об ја вљи ва -
ње ње го вог ра да на Ин ста гра му про -
ши ри ло ње го ву кре а тив ност, "не ма
ни ка квих не до ста та ка ко јих мо гу да
се се тим", ре као је. "Пред ност је то
што је то од ли чан про стор за рад у
крат кој по е зи ји, што ми се ап со лут но
сви ђа. За ин те ре со вао сам се за крат ку
фор му на кон што сам упо знао Ruth
We iss, пе сни ки њу рит ма, ко ја пи ше
ха и ку и чи та ха и ку Nat su me So se ki."
Рут Вајс је пе сни ки ња ко ја сво је име
увек пи ше ма лим сло ви ма у знак про -
те ста про тив "за ко на и ре да", по што
су сва име на на ње ном ма тер њем не -
мач ком је зи ку на пи са на ве ли ким сло -
вом. Харт је на ста вио: "На пи сао сам
се ри ју ха и куа под на зи вом "во да те
по но во за са ди: раз ми шља ња о ка мен -
чи ћу" и по кло нио их Рут Вајс за њен
91. ро ђен дан."

За хва љу ју ћи овом ре во лу ци о нар -
ном ску пу ала та, пи сци су соп стве ни
аген ти, та ко да мо гу да пре ско че за -
си ће ни и екс клу зив ни свет об ја вљи -
ва ња.

Пре вод Ј. З.
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If you’ve been on so cial me dia long eno ugh, it’s li kely you’ve
en co un te red a few li nes of po e try. It may ha ve pop ped up on your
feed or a clo se fri end sha red it on the ir story. Mil len ni als pa ved
the way for di gi tal li te ra tu re as early as blog posts and fan-fic tion
to now po sting po ems and short fic tion on so cial me dia. So, is po -
e try he re to stay for the new ge ne ra ti ons?

A good in di ca tor for this is just how many fol lo wers In sta gram
po ets ha ve amas sed in the last co u ple of years. Most no tably, Ru -
pi Ka ur has mo re than 3 mil lion pe o ple re a ding her posts daily. In
the Los An ge les area, po ets and storytel lers are abun dant– espe ci -
ally in a city that is ho me to in flu en cers and ce le bri ti es. When lo -
o king thro ugh has htags li ke #in sta gram po e try or #la in sta gram po -
et, the screen is inun da ted with short texts in small squ a res, each
fe a tu ring a sig na tu re style to dif fe ren ti a te the ir aest he tic ac com pa -
nied by the ir words.

Elyse Hart is an In sta gram po et from Los An ge les. Her ac co -
unt bio says "short in sta po ems, not so swe et (kni fe emo ji)." Hart
be gan wri ting po ems du ring her child hood as a way to co pe with
her emo ti ons. She went mis sing in ac tion du ring her young adult
years un til just a year ago, on ce again out of a need to ha ve an
outlet for the emo ti ons she was go ing thro ugh and ha ving so met -
hing that co uld ke ep her fo cu sed.

Her ac co unt @elyse hart po e try fe a tu res her po ems, many of
them from the first per son po int of vi ew, writ ten in se rif-font – li -
te rary edi tors’ pre fer red font – and iden ti fied by her he art lo go on
the bot tom right cor ner of every post.

Her fa vo ri te wri ters ran ge from Kurt Von ne gut to Dean Young,
to Ca mil le Gut hrie to Char les Bu kow ski.

"Be fo re I had my first po ems pu blis hed in li te rary pu bli ca ti ons,
I be gan my po e try on In sta gram so I co uld get so me snip pets out
in to the world," Hart ex pla i ned. "I be li e ve in my art, I be li e ve it is
good, and I be li e ve ot hers will enjoy it and find va lue in it."

So me of her fa vo ri te po e try ac co unts are:
In 2018, The Gu ar dian re por ted that po e try sa les we re at an all-

ti me high with Ru pi Ka ur’s "milk and ho ney" ta king the no. 1
spot. The ar tic le qu o ted An dre Bre edt, who said that "Po e try is re -
so na ting with pe o ple who are lo o king for un der stan ding. It is a re -
ally good way to ex plo re com plex, dif fi cult emo ti ons and un cer -
ta inty." He said this in the con text of the un sta ble po li ti cal cli ma -
te the youn ger ge ne ra ti ons li ve in.

In sta gram po ets, ho we ver, ha ve re ce i ved bac klash, ac cu sed of
ru i ning the art form, as po et Reb be ca Watts ar gu es in her es say,
"The Cult of the No ble Ama te ur." But ot hers say it’s just dif fe rent.
Rat her than tac kling com plex su bjects and wri ting in a style à la
T.S Eli ot, Mil le ni als ha ve ta ken a sim pler ap pro ach: pro se-li ke
and an imi ta tion of the con fes si o na list mo ve ment with po ets li ke
John Be rryman and Sylvia Plath.

CSUN cre a ti ve wri ting pro fes sor Mar tin
Po us son knows that wri ters sho uld ke ep an eye
out on for what re a ders are se e king. Po us son
was awar ded the PEN Cen ter Li te rary Award
in 2017 for his col lec tion of short co un ter-re a -
list sto ri es, ti tled "Black She ep Boy." He en co -
u ra ges stu dents to lead the ir own pe ers in to lo -
ca ting new me dia spa ces for cre a ti ve wri ters.

"If re a ders now se ek on li ne po ems, sto ri es,
and ot her cre a ti ve wri tings on li ne, then wri ters
must find ways to an swer that call – or el se risk
go ing un he ard, un read," he advi sed. "Al so, in
all gen res, but, per haps, espe ci ally in short sto -
ri es, for mat ting nar ra ti ve for on li ne re a ding al -
lows for new ex pe ri ments in form and struc tu -
re, with, for exam ple, hyper links, vi sual il lu -

stra ti ons, and in ter ac ti ve ta les that in vol ve the re a der in a se ri es of
plot op ti ons."

In ot her words, In sta gram po ets and re a ders can find so met -
hing me a ning ful in the writ ten words whi le ope ning to the pos si -
bi li ti es of new ways to ex press the ir tho ughts and fe e lings. As op -
po sed to a blank she et of pa per, aest he ti cally, po ets can pre sent
the ir work em bra cing co lor, ima ges, and so und.

Hart men ti o ned that po sting her work on In sta gram has ex pan -
ded her cre a ti vity, "the re aren’t re ally any cons I can think of," she
said. "The pros are that it’s a gre at spa ce to work in short form po -
e try, which I ab so lu tely lo ve. I got in te re sted in the short form af -
ter me e ting ruth we iss, the be at po et, who wri tes ha i ku as well as
re a ding Nat su me So se ki’s ha i ku." ruth we iss is a po et that al ways
her wri tes na me in lo wer ca se as a pro test of "law and or der" sin -
ce all na mes are ca pi ta li zed in her na ti ve Ger man. Hart con ti nued,
"I wro te a se ri es of ha i ku cal led ‘wa ter re plants you: mu sings on
a peb ble’ and ga ve them to ruth we iss for her 91st birt hday."

Thanks to this re vo lu ti o ni zing set of to ols wri ters are the ir own
agents, thus be ing able to skip the sa tu ra ted and ex clu si ve world
of pu blis hing. Po us son cla ri fi es it this way, "cre a ti ve wri ters who
at tract an ac ti ve so cial me dia fol lo wing may lead the way for ward
in pu blis hing by le a ping over the con ven ti o nal ro u te of agent then
pu blis her then re a der ship. Li ke Bil lie Eilish, who le apt over the
cor po ra te mu sic system by re le a sing her de but sin gle by her self
on So un dcloud, a wri ter might post a po em or story on Twit ter or
In sta gram her self in stead of wa i ting for a cor po ra te pu blis hing ho -
u se to cre a te an audi en ce."

As a re sult, the pu blis hing in du stry is paying at ten tion to what
wri ters are do ing in the se plat forms and it be co mes a si te for them
to sco ut for ta lent, po ten tial wri ters that co uld be pu blis hed un der
the ir press. An exam ple of this is NPR’s po e try con test whe re wri -
ters sha red the ir work using #npr po e try or The Huf fpost Twit te ra -
tu re con test.

So me wri ters still want to ma ke a li ving off the ir words, so they
ha ve to em bra ce tec hni qu es that wo uld ma ke the ir work a bit mo -
re "com mer cial fri endly," af ter all not many po ets re ach the ce le -
brity sta tus the way Ru pi Ka ur has, and the re fo re it starts as a
hobby and it co uld evol ve in to a full-ti me gig. In Hart’s ca se she
still works a cor po ra te job, full ti me, with steady in co me. "If one
day I start to ma ke mo ney from my art, I wo uld think abo ut chan -
ging my li festyle, but in the me an ti me, my job ke eps me aflo at.
Then I split my ti me bet we en mu sic, po e try, so cial li fe, and all the
ot her de mands of li fe."

For a mul ti-ta sking di gi tal ge ne ra tion, po e try still has a pla ce
and it co uldn’t be bet ter for the art from. It’s thri ving thanks to a
new wa ve of mo bi le-savvy wri ters. The art form still gro unds its
pur po se in self-ex pres si on and pro ves that words re main mo re po -
wer ful than ever.

Ivan Salinas, Author
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A new generation
of poets on social media
So cial Me dia outlets ha ve be co me spa ces for cre a ti ve wri ters to uti li ze 
to pu blish the ir po e try and short fic tion.

Pho to cre dit: Ivan Sa li nas



Mihal \uga

КАДА УМРЕ ПЕСНИК...

1. 

Ка да умре пе сник
та да не не ста не са овог све та сле де ћи по је ди нац 

људ ско га ро да
ко га обич но јав но зло у по тре бља ва мо као 

не из бе жан по да так
ка да се спро во ди ста ти стич ка еви ден ци ја
ко јом по је дин ци по бољ ша ва ју свој дру штве ни
и по ли тич ки по ло жај на ле стви ци
ма сов них по ја ва
не го та да не ста не са овог све та
ве ли ки број по је ди на ца људ ско га ро да
ко ји су на свој ствен на чин обе ле жи ли де ша ва ња 

ово га све та
ка ко зна чај ним та ко и бе зна чај ним до га ђа ји ма.

Јер пе сма зна
да за сре ћу ни је до вољ но са мо игра ти се на пе ску
или се са пе ском за ме ни ти.
По је ди нац људ ско га ро да ни ка да не жи ви са мо због то га
да љу би вла жну гру ду зе мље
ме ђу пр сти ма
не го је стал но при ну ђен да тра жи са кри ве но бла го
у вла сти том пе пе лу
где су ста ти сти ча ри дав но за ко па ли смех
а где ви ше ни зло коб ни га вра ни не слу те
чи је су то су зе што кро пе жед ну зе мљу.

2.

Ка да умре пе сник
та да је свет од јед ном си ро ма шни ји о на ред ни 

ко мад све ми ра
ко ји мо жда до та да ни ко ни је ни сма трао да при па да ње му
и ко ји је упра во у том тре нут ку био не чим дру гим
јер се упра во у том ча су у том по след њем тре ну чо ве ка
на ла зио на не ком са свим дру гом ме сту
а људ ска за јед ни ца
у ко ју ве ро ват но сви без у слов но спа да ју
тек знат но ка сни је осе ти
што тај гу би так за ње ну це ло ви тост и за јед ни штво
ствар но зна чи.

То за то јер пе сник ни је са мо људ ско би ће
јер ни је са мо људ ска ин ди ви дуа
јер ни је са мо по је ди нац људ ско га ро да
не го пе сник је са став ни део ско ро сва ког чо ве ка.
Пе сник је онај без бри жан чо пор де це
ко ја на бо дљи ка вој стр њи ки
ло ве ра зно бој не леп ти ре
пе сник је гра бљив ло во кра ди ца

ко ји у зам ци ре чи ло ви за гу бље не
ро ман тич не и ро до љу би ве ду ше
а по том их ка чи на оч не кап ке као зим ски сан.

3.

Ка да умре пе сник
и про стран ством од јек не глас ми ло срд ног зво на
са цр кве ног тор ња
од јед ном ја то звон ких ме та фо ра по ле ти у не бо
и сва ки слог се при том обо ји 
не ком дру гом бо јом.
То за то, јер пе сник је тво рац пе сме
оне ко ја и у про кле том ср цу по не кад тај но ник не 
јер пе сма ни ка да ни је би ла са мо скуп сти хо ва
не го жи во те ло
ко је сво јим бу ду ћим али и про шлим вре ме ном ра сте.

Јер пе сма је – 
она јар ка ви шња што ис под про зо ра цве та
ка да у ср цу жар ка че жња као по ток те че 
и онај обла чак бе ли што пло ви не бом док се спу шта ве че
али та ко ђе је и су за пу на бо ла 
ко ја се не за др жи во раз ли је из над уса мље ног гро ба.
То је из вор све тле ћих ре чи ко ји из ви ре
упра во ис под ср ца
и као хи ро вит ве тар пу ту је из ру ке у ру ку
док у оном ла ви рин ту ми сли и сно ва
не пре ста но вре ба на пе сни ке као пут без по врат ка.

4.

Ка да умре пе сник 
ру и не уни ште них пе са ма за зве ке та ће 

у па пир на тим мо дла ма
а у жу ље ви тим дла но ви ма ће се не пре ста но 
ва га ти сва ка из го во ре на реч и про ве ра ва ти
да ли су већ ста са ле за при сто јан пр тљаг пра ши не
вре дан то га да бу де ко нач но вра ћен у зе мљу.
Чак и епи таф се бе ле жи вла сти тим жи вље њем 
ду го се пи ше на па пир
из го ди не у го ди ну од ла зи мо да ку пу је ме олов ке
а по том ка да тре ба све по сле ди це пре и на чи ти у осмех
по ја ви се са мо не ко ли ко ре чи и ни шта ви ше.

То за то јер чо век осе ћа да и ње му јед ном 
жи вот по ста је го рак

јер јед ном се сва ком од нас све ћа жи во та га си
јер то чи ме се упра во са ужит ком на сла ђу је
све се то са мо на за јам сти че.
Има да на ка да пе сни ци уми ру
ка да по пут кри ла тих сло ва
пре ко ра чу ју праг вла сти тог гро ба 
али пе сник је веч но же дан тих обич них ре чи
ко је са зре ва ју у ње му у ти ши ни као ви но
и жу ди иако са мо сја јем из гу бље ног сна
от кри ти то чу де сно остр во сре ће ко је ниг де не по сто ји.

Пре вео аутор
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Кар лос Оли ве и ра: Го спо ди не Ви ри -
лио, ва ше те зе о по сле ди ца ма убр за ња
на шег сва ко днев ног жи во та по но во су
иза зва ле ду ге рас пра ве у Не мач кој, по -
што су пре во ди Осва ја ња те ла и Не га -
тив ног хо ри зон та об јав ље ни про шлог
про ле ћа (1995). Имам ути сак да сте са
опи са по сле ди ца убр за ња 70-их и 80-их
пре шли на да ле ко ра ди кал ни ју и мо рал -
но оп те ре ће ну кри ти ку тих истих фе но -
ме на 90-их.

Пол Ви ри лио: То је за то што смо
све до ци ра ди кал ног пре ки да; ни је мо је
раз ми шља ње по ста ло ра ди кал но, са ма
си ту а ци ја се ра ди ка ли зо ва ла пре ко сва -
ке ме ре. За вр ше так бло ков ске кон фрон -
та ци је Ис то ка и За па да, пре ла зак са ин -
ду стриј ског на ин фор ма ци о ни на чин
про из вод ње, гло ба ли за ци ја ко ја се
оства ру је пре ко те ле ко му ни ка ци о них
мре жа и ин фор ма ци о них (су пер)ауто пу -
те ва – сви ови раз во ји по ста вља ју те шка
пи та ња. Ин фор ма ци о на ре во лу ци ја ко јој
тре нут но при су ству је мо уво ди еру гло -
бал не не сре ће. Ста ра вр ста не сре ћа би -
ла је ло ка ли зо ва на у про сто ру и вре ме -
ну: до ис кли зну ћа во за ко је се до го ди ло,
ре ци мо, у Па ри зу или Бер ли ну; а ка да се
ави он сру шио, то је би ло у Лон до ну или
би ло где у све ту. Ка та стро фе ра ни јих
вре ме на би ле су сме ште не у ре ал ном
про сто ру, али са да, са по ја вом ап со лут -
не бр зи не све тло сти и елек тро маг нет -
них та ла са, по ја ви ла се мо гућ ност гло -
бал ног уде са, не сре ће ко ја би се исто -
вре ме но до го ди ла це лом све ту.  Мо гу ћи
симп том ове гло ба ли за ци је, евен ту ал но -
сти та кве не сре ће, био је крах бер зе
1987. Не ће мо ви ше жи ве ти по ло кал ном
вре ме ну као што смо жи ве ли у про шло -
сти, ка да смо би ли за ро бље ни ци исто ри -
је. Жи ве ће мо у "свет ском вре ме ну", у
гло бал ном вре ме ну. Про жи вља ва мо епо -
ху ко ја озна ча ва ме ђу на род ну, гло бал ну
не сре ћу. Та ко ту ма чим исто вре ме ност и
ње но на ме та ње на ма, као и не по сред -
ност и све при сут ност, од но сно све при -
сут ност ин фор ма ци о не бом бе, ко ја тре -
нут но за хва љу ју ћи ин фор ма ци о ним (су -
пер)ауто пу те ви ма и свим тех но ло шким
на пред ци ма и раз во ји ма у обла сти те ле -

ко му ни ка ци ја, са мо што све ни је екс пло -
ди ра ло.

Кар лос Оли ве и ра: Шта би сте ре кли
оним љу ди ма ко ји ми сле: "па, ево вам
по но во Пол Ви ри лио, ко ји при ча о ко -
лап су и ка та стро фи"?

Пол Ви ри лио: Ја уоп ште ни сам апо -
ка лип ти чан, ја са мо кри ти ку јем тех ни ку.
За мно ге љу де, мо дер на тех ни ка је умет -
нич ка фор ма. Без об зи ра на то, сва ка
ино ва ци ја има угра ђе ну су прот ност:
про на ла зак же ле зни це ауто мат ски ре -
зул ти ра про на ла ском иска ка ња из ши на,
на при мер. Све стан сам по зи тив них
аспе ка та тех но ло ги је, али сам у исто
вре ме све стан и ње них не га тив них аспе -
ка та. Оста јем ре а ли ста. Стра те зи за пу -
бли ци тет па ку ју но ве тех но ло ги је пре
не го што бу ду пред ста вље не јав но сти.
Ипак, ови љу ди су пот пу но не спо соб ни
да има ју кри тич ки по глед на објек те ко -
је пред ста вља ју. Ка да при чам о ка та -
стро фи ко ја је са ма по се би при сут на у
фе но ме ну те ле ко му ни ка циј ске ин ду -
стри је, од мах сам оп ту жен да но сим тех -
но фо би ју и ка та стро фи зам! То са свим
ја сно по ка зу је ко ли ко да ле ко но ве тех -
но ло ги је иду ру ку под ру ку са не кри тич -
ком "тех нич но шћу".

Кар лос Оли ве и ра: Имам ути сак да
сте при лич но изо ло ва ни у сво јој кри ти -
ци. Има те, на рав но, Жа на Бо дри ја ра,
али он је до шао у са свим дру га чи ју по -
зи ци ју од вас. Чак и ов де у Не мач кој, по -
сто је по хва ле за на пре до ва ње тех но ло -
ги је да нас и по хва ле за упра во оне ства -
ри ко је де мо ни зу је те. Шта то го во ри о
на шој си ту а ци ји у 90-им го ди на ма, ако
је не ко са свим сам у сво јој кри ти ци тех -
но ло ги је?

Пол Ви ри лио: Ми смо на пра гу на ше
гра ни це то ле ран ци је. Гло ба ли за ци ја – а
зар ов де не ма мо па ра докс? – та ко ђе зна -
чи и крај јед ног це лог све та: све та пар -
ти ку лар ног и ло ка ли зо ва ног. Бли зи на је
не што што не ста је. Од 90-их па на да ље,
тач ни је, од За лив ског ра та и по ја ве ин -
фор ма ци о них (су пер)ауто пу те ва, иза -
шли смо у свет ко ји ви ше не ма ни шта
за јед нич ко са све том исто ри је ка кав смо
по зна ва ли. Ово не зна чи крај исто ри је

на на чин на ко ји је Фран сис Фу ку ја ма
по сту ли рао. Не што дру го осим исто ри је
са да до ла зи у пр ви план. У из ве сном
сми слу, ми сто ји мо у под нож ју зи да вре -
ме на. Оства ри ли смо ап со лут ну бр зи ну
на гло бал ном пла ну – и то не са мо пу тем
еми то ва ња или те ле фо на, већ и на мно -
ге дру ге на чи не, а то ће об у хва ти ти сва
слу шна чу ла, сав вид, сву так тил ну моћ.
Укљу чу је и ме ха ни зме да љин ске кон -
тро ле, као и мо гућ но сти да чи та ви гра -
до ви ме ђу соб но ко му ни ци ра ју. Исто ри ја
се јед но став но ру ши пред зи дом вре ме -
на. Ово је из у зет на по ја ва! С јед не стра -
не, то је ве о ма по зи тив на ствар јер омо -
гу ћа ва да се чо ве чан ство оку пи. Али
исто вре ме но пред ста вља то та ли тар но
ис ку ство пр вог ре да! То та ли та ри зам је
ла тен тан у тех но ло ги ји. Ни су са мо Хи -
тлер или Му со ли ни би ли то та ли тар ни,
или фа ра о ни, што се ме не ти че. То та ли -
та ри зам је већ при су тан у тех нич ком
објек ту. Да кле, као што смо у про шло -
сти има ли мит ски фун да мен та ли зам, да -
нас смо су о че ни са "тех но-фун да мен та -
ли змом" ве о ма слич не при ро де. То је за -
то што су са ме ин фор ма ци је по ста ле ап -
со лут на моћ са то та ли тар ним ка рак те -
ри сти ка ма.

Кар лос Оли ве и ра: Хај де да раз го ва -
ра мо о пси хич ким по сле ди ца ма на сам
жи вот: ко ли ко да ле ко се мо гу про тег ну -
ти гра ни це људ ске то ле ран ци је и сен зи -
би ли те та? И ка ко то ме ња наш од нос
пре ма про сто ру и вре ме ну?

Пол Ви ри лио: Су о ча ва мо се са по -
дуплстру ча ва њем ствар но сти. Вир ту ел -
на ре ал ност и "ствар на" ствар ност
подвoстручује од нос пре ма ствар ној, не -
што што, ко ли ко ја знам, ре зул ти ра ја -
сним па то ло шким по сле ди ца ма. За ово
ко ри стим фран цу ске ре чи le te le-, у зна -
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че њу те ле-ак ци ја, ак ци ја-на-дис тан ци.
Ак ци ја-на-дис тан ци је фе но мен ап со -
лут не дез о ри јен та ци је. Са да има мо мо -
гућ ност да ви ди мо на да љи ну, да чу је мо
на да љи ну и да де лу је мо на да љи ну, а то
ре зул ти ра про це сом де ло ка ли за ци је, ис -
ко ре њи ва ња би ћа. "Би ти" је не ка да зна -
чи ло би ти не где, би ти сме штен, ов де и
са да, али је "си ту а ци ја" су шти не би ћа
пот ко па на тре нут но шћу, не по сред но -
шћу и све при сут но шћу ко ји су ка рак те -
ри стич ни за на шу епо ху. На шим са вре -
ме ни ци ма ће од са да би ти по треб на два
са та: је дан да гле да вре ме, дру ги да по -
сма тра ме сто где се за пра во на ла зи. Овај
дво стру ки над зор ће би ти нео п хо дан за
умно жа ва ње ствар но сти ко ја се де ша ва.
Ре ал ност по ста је сте рео-ре ал ност. Као
што код зву ко ва мо же те на пра ви ти раз -
ли ку из ме ђу мрач них и ја сних то но ва,
та ко ће по сто ја ти кон крет на, ствар на
ствар ност и вир ту ел на ствар ност. Од са -
да, чо ве чан ство ће мо ра ти да де лу је у
два све та од јед ном. Ово отва ра из у зет не
мо гућ но сти, али се у исто вре ме су о ча -
ва мо са те стом рас ки да ња би ћа, са не -
при јат ним по сле ди ца ма. Мо же мо се ра -
до ва ти овим но вим при ли ка ма ако и са -
мо ако смо та ко ђе све сни њи хо вих опа -
сно сти.

Кар лос Оли ве и ра: Још увек го во ри -
те о "ре ал но сти". Ваш при ја тељ Бо дри -
јар, ме ђу тим, јед но став но не ги ра по сто -
ја ње ствар но сти у на шем дру штву, ко је
је ушло у област си му ла ци је. Да ли је
ствар ност у ства ри не ста ла, и да ли чо -
ве чан ство, као по сле ди ца то га, ви ше ни -
је у ста њу да под не се оно што се до го -
ди ло на шој ра ни јој дру штве но сти су о -
че ној са ши ро ко рас про стра ње ном ве -
штач ко шћу и хлад но ћом да на шњих
усло ва жи во та?

Пол Ви ри лио: Пр во, про тив Бо дри ја -
ро вог ми шље ња, мо рам да ка жем да
ствар ност ни ка да не не ста је. Стал но се
ме ња. Ре ал ност је ре зул тат уна пред од -
ре ђе не епо хе, на у ке или тех ни ке. Ствар -
ност се увек мо ра из но ва из ми шља ти. За
ме не ни је си му ла ци ја ствар но сти оно
што чи ни раз ли ку, већ за ме на уна пред
од ре ђе не ствар но сти дру гом уна пред од -
ре ђе ном ствар но шћу. По ла зим од ан та го -
ни зма из ме ђу ствар не и вир ту ел не ствар -
но сти и при ме ћу јем да ће и јед но и дру -
го уско ро чи ни ти јед ну је ди ну ствар ност,
али то ће се до го ди ти са мо кроз не ве ро -
ват ну про ме ну ко ја ће има ти ве о ма ду бо -
ке по сле ди це по жи вот; а ове не га тив не
по сле ди це су у осно ви мог пи са ња.

Кар лос Оли ве и ра: Мо же те ли по ку -
ша ти да кон кре ти зу је те ово пи та ње у
ње го вим не по сред ним фи ло зоф ским по -

сле ди ца ма? Узми мо на при мер из ме ну
на ше ствар но сти пу тем ма сов них ме ди -
ја. Да ли ме ди ји ства ра ју ствар ност?
Или је ме ња ју или уни шта ва ју? Уз гред,
ка да ово го во рим, ми слим на ва шу из ја -
ву о "ме диј ском уда ру" по сле из бор них
успе ха Сил ви ја Бер лу ско ни ја у Ита ли ји.

Пол Ви ри лио: Ов де мо рам ства ри да
про ми шљам кроз фи зи ку, а ово је јед на
од раз ли ка из ме ђу Бо дри ја ра и ме не. За
раз ли ку од ње га, ја имам фор мал но на -
уч но обра зо ва ње (за то су ме вр ло ду го
за о ку пља ле фи зи ка и вој не на у ке). У
про шло сти је ствар ност би ла ствар ма -
се; он да је по ста ла ма са + си ла. Да нас је
ствар ност ре зул тат: ма са + си ла + ин -
фор ма ци ја. Ма те ри ја је са да по ста ла за -
и ста тро ди мен зи о нал на. Ово је ја сан
пре кид. Оно че му смо све до ци у Ита ли -
ји, ка да је Бер лу ско ни пре у зео власт, пр -
ви је успе шан ме диј ски удар у исто ри ји.
Ита ли ја је по но во европ ска аван гар да и
по ка зу је нам где се на ла зи но ва по ли -
тич ка ал тер на ти ва – у обла сти где "ле во"
или "де сно" ви ше ни су ре ле вант ни. Но -
ва по ли тич ка ал тер на ти ва је из ме ђу ста -
ре по ли тич ке кла се с јед не стра не и но -
ве ме диј ске кла се с дру ге. Са Ита ли јом,
ме диј ска кла са је са да пре у зе ла власт у
Евро пи. То ће се де си ти и у Сје ди ње ним
Др жа ва ма, Фран цу ској, Шпа ни ји и дру -
где.

Кар лос Оли ве и ра: Ви ди те ли не ку
вр сту ме диј ског фа ши зма ко ји се на зи ре
на хо ри зон ту?

Пол Ви ри лио: Не, јер оно што ви дим
је мно го го ре! Због сво је над мо ћи то та -
ли та ри зам ин фор ма ци о ног ме ди ја би ће
још моћ ни ји од тра ди ци о нал ног по ли -
тич ког то та ли та ри зма ста рих на ци о нал-
со ци ја ли стич ких или ко му ни стич ких
ни јан си. Опа сно сти су све ве ће. По на -
вљам: са мо ако се чу ва од ње них опа -
сно сти, мо ћи ће се ужи ва ти у по зи тив -
ним аспек ти ма раз во ја у обла сти но вих
тех но ло ги ја.

Кар лос Оли ве и ра: У ва шим очи ма,
по сто ји ли из лаз из ове при лич но су мор -
не си ту а ци је?

Пол Ви ри лио: Пра те ће зло ов де на ја -
вљу је крај пи са ња, ко је се од ви ја кроз
тех но ло ги ју сли ке, би о скоп/филм и те -
ле ви зиј ски екран. Но ви раз вој угро жа ва
спо соб ност да се мен тал не сли ке до ча -
ра ју се ћа њем. Ти пич ног мо дер ног чо ве -
ка ка рак те ри ше жи вот под дик та ту ром
екра на, чи ја жр тва по ста је пи са на реч.
Ви ше не чи та мо, је два да пи ше мо - по -
што мо же мо да ра го ва ра мо те ле фо ном.
Да ље, ви ше не ће мо го во ри ти! За и ста би
се мо гло ре ћи: ово ће за и ста би ти ћу та -
ње ја га ња ца!

Овај ин тер вју је во дио и пр во бит но
об ја вио на не мач ком у Франк фур тер
Rundschau, 2. сеп тем бра 1995. Pa tri ce
Rimensје (ко ји је ин тер вју пре вео и на
ен гле ски), са рад ник ис тра жи вач на Ин -
сти ту ту за раз вој на ис тра жи ва ња) на
Уни вер зи те ту у Ам стер да му.

Са ен гле ског пре вео 

Јо ван Зи влак

* * *

Пол Ви ри лио (1932–1918) је фи ло зоф, ур -
ба ни ста и те о ре ти чар кул ту ре. Био је об у чен за
умет ни ка на Eco le des Me ti ers d’Art, што га је
до ве ло до ра не ка ри је ре ра де ћи са Ан ри-Еми -
лом-Бе ноа Ма ти сом на ви тра жи ма у не ко ли ко
па ри ских цр ка ва. Ви ри лио је ка сни је по ха ђао
пре да ва ња из фе но ме но ло ги је Мо ри са Мер ло-
Пон ти ја на Сор бо ни, као и та мо сту ди рао ар хи -
тек ту ру. Пре шао је на хри шћан ство 1950. го ди -
не и уче ство вао у ра ту у Ал жи ру. Иако ни је био
фор мал но об у чен као та кав, Пол Ви ри лио је по -
стао ар хи тек та, а ве ли ки део ње го вог ра да се
вр ти око пи та ња ар хи тек ту ре и ур ба них про -
сто ра. Ње гов рад је под ути ца јем фе но ме но ло -
ги је, по себ но де ла Мо ри са Мер ло-Пон ти ја,
Мар ти на Хај де ге ра и Ед мун да Ху сер ла. Два
дру га очи глед на ути ца ја на ње гов рад су ита ли -
јан ски фу ту ри ста Фи ли по То ма зо Ма ри не ти и
Ал берт Ајн штајн.

"Бр зи на" је кључ на реч раз ми шља ња По ла
Ви ри ли ја – пост мо дер но бла го и ка пи тал мо -
дер ног дру штва. Ствар ност ви ше ни је де фи ни -
са на вре ме ном и про сто ром, већ вир ту ел ним
све том у ко ме тех но ло ги ја до зво ља ва по сто ја -
ње па ра док са да се бу де сву да у исто вре ме, а да
се уоп ште ниг де. Гу би так ло ка ци је, гра да и на -
ци је у ко рист гло ба ли за ци је под ра зу ме ва и гу -
би так пра ва и де мо кра ти је, јер су они у су прот -
но сти са тре нут ном и тре нут ном при ро дом ин -
фор ма ци ја. По ми шље њу По ла Ви ри ли ја, гло -
бал но се ло Мар ша ла Ме клу а на ни је ни шта дру -
го до "свет ски ге то".

Пол Ви ри лио се ба ви етич ким пи та њи ма ко -
ја се ти чу оно га што он на зи ва "се ку лар ним
све тим ра том":

"У не до стат ку мо гућ но сти да уки не мо бом -
бу, од лу чи ли смо да уки не мо др жа ву, на ци о нал -
ну др жа ву ко ја је са да оп ту же на за 'су ве ре ни -
стич ке' по ро ке и 'на ци о на ли стич ке' зло чи не,
осло ба ђа ју ћи на тај на чин вој но-ин ду стриј ски
и на уч ни ком плекс ко ји про вео цео век ино ви -
ра ју ћи у ужа су и го ми ла ју ћи нај стра шни је
оруж је, а да не по ми ње мо бу ду ћа пу сто ше ња
ин фор ма ци о не бом бе или ге нет ске бом бе ко ја
ће би ти спо соб на не са мо да уки не на ци о нал ну
др жа ву, већ и љу де, ста нов ни штво, 'ге ном ска'
мо ди фи ка ци ја људ ске ра се" (Стра те ги ја об ма не
57).

Он та ко пре ла зи из ну кле ар ног ра та у ин -
фор ма ци о ни рат. Пол Ви ри лио ре кон тек сту а ли -
зу је гло ба ли зо ва ни рат, ко ји се са да во ди – бр -
зи ном све тло сти – пу тем те ле ко му ни ка ци ја,
про па ган де и дру штве них кон тро ла, а мо жда и
до пу њен тра ди ци о нал ним сред стви ма. Ко нач -
ни три јумф та квог ра та (за пра во сва ког ра та) је
имо би ли за ци ја ста нов ни штва и/или уни ште ње
вла де – са или без бом би.
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Vuk Vukovi}

ЕMPIRE

Ход ник се убр за ва
Ис та њу је
На крај
Утач ка ва

У флу ид ну ку ти ју
Ко ја се го ре-до ље кре ће

По слов ним про сто ром
У ко јем је то ли ко
Раз бу ја лог зе ле ног про сто ра

Пре ци зно оде ље ног
Од мер мер не глат ко ће
Ко ја од би ја сун че ве зра ке

Ка др ве ту што
Не сме та но ра сте
Кроз кан це ла ри ју
Пр вог чо вје ка

ПОНЕДЕЉАК

Бан ка пу на од ма ра ју ћих
Зе ле них 
Окле ва ју ћих ли сто ва

У де сном углу
Ма ла дјеч ја игра о ни ца

Лоп те ваљ ци puz zle 
Туф на сти то бо га ни

Мла да мај ка
У јо га тре нер ци
Сприн те ри ца ма
Жа ли се на
Ло шу кли ма ти за ци ју

По јед но ста вље на
Про вид на кан це ла ри ја

На сто лу аква ри јум
У ње му
Злат на ри би ца

УЧЕСТВУЈЕМ У
ОЧУВАЊУ ПЛАНЕТЕ
ТРГУЈЕМ ПАМЕТНО

Ку пим ру чак ко ји
Сам се бе ку ва

Огром на ке са обе ћа ва
Смр зну тим по вр ћем

На шпо ре ту се
У про ку ва ној
Спре ма два де сет ми ну та

Сер ви ра за пет ми ну та
И по је де за де сет ми ну та

По су ђе се ре ци кли ра
У кон теј не ре за од ла га ње пла сти ке

Ко јег је др жа ви до ни ра ла
Европ ска уни ја

ДОЧЕКУЈУ НАС ЗВОНА

Не ка ко се про гу ра смо

Низ бо жић ни ба зар
Фе шта ба ло на
Ви ше бој ни пра сак ра до сти

Ма ши на ко ка ко ки це
Ма ши на то чи сла до ле де
Ма ши на пра ви че стит ке

Нас пра ти
Филм ска сце на

Елек тро мо бил на ста је
Не ста је
У свје тло сној сфе ри си ја ли ца

ЖИВОТ У 
САМОИЗОЛАЦИЈИ

Пла вим зе ле ним цр ве ним
Ке ра мич ким но жем
Си је че из дин ста но по вр ће
По упу стви ма ку ва ра са
Ју тар њег про гра ма

Мор ска во да у фла ши ци
У здје ли
Сви ње ти на не у тра ли зо ва на пер шу мом 

Екра ни зо ва ни зид
Лек ци је на ен гле ском
Учи се тер ми ни ма из обла сти ме наџ мен та

По сле под не на ве ран ди
Пре ко ви део лин ка
Пра ти курс из
Ти бе тан ског при руч ни ка 
О ду бо ком ди са њу

Но ћу се ре лак си ра
Уз ро зе ви но
Бо жић ну ко ме ди ју
У ко јој гла ву уло гу игра
По ро ди ца у пред гра ђу

Poezija
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Nedeqko Terzi}

ПРЕД ПОГЛЕДОМ КАМЕНА

Ни сам се жу рио, са мо сам
ра ни је кре нуо,
сти гао у на шу бу дућ ност
пре те бе
и та мо те че кам
љу бо мо ран на пор трет
грч ког фи ло зо фа 
ко ји те ми мо по гле да
свих дру гих сам по сма тра 
ка ме ним по гле дом
ко ји је при ро да ство ри ла, 
а мај ка при ро да 
кад не што ство ри
ни ка да га не ће уни шти ти.
Не стр пљи во 
ко ју та р ње Сун це што хи та 
ка свом из ла ску
те бе че кам са свим тво јим 
пр тља гом при ча о пу ту 
ко јим си оп чи ње но про шла. 
Као што мај ка при ро да
на ла же свом че ду 
бе рем ли вад ско цве ће
за до чек на про план ку
на ко јем још ни си би ла, 
да те кроз тра ву по ве дем
као Рај ску пти цу
крх ких кри ла што су их тка ле
сви ле не бу бе на Ме се чи ни.
Врап ци ми цвр ку ћу 
са свим дру гу пе сму о те би, 
а ја ве ру јем са мо не бе си ма.

БАЈКА О ПОЉУПЦУ

Кон стан ти ну Бран ку зи ју

Ство ри тељ је опет био ко смич ки бла го да ран, 
на јед ној пла ни ни ство рио је ка ме ну ле по ту
му шког ли ка, 
пре ко пу та на дру гој ви со кој пла ни ни
по ста вио је сте ну уса див ши јој бла ги осмех
пре див не же не. 
Ка мен на пла ни ни за кли ња о се сва ко ве че 
да ће ују тро по љу би ти сте ну.
Гле да ју се ве ко ви ма, 
он јој пе смом по ру чу је да че ка по љу бац, 
она од го ва ра гла сом пла нин ске ви ле
да то ни ка да они до жи ве ти не ће. 

* * *

При по ми сли на по љу бац, 
го рео је од сре ће
под сне гом и ки ша ма, 

на вре ли ни Сун ца, 
ши бан ве тро ви ма
и олу ја ма. 
Сва ко ју тро је и она
кри шом гле да ла на ње го ву пла ни ну
и кад год на њој угле да 
ње гов пре ди ван стас оба сјан мла дим Сун цем
у њој се че жња за та ла са и уз бур ка.

* * * 

Јед не но ћи у дав но не за бе ле же но вре ме
за тре сле су се го ре и пла ни не, 
за та ла са ле су се шу ме, 
по то ци по ска ки ва ли,
ки ше и сне го ви за у ста ви лиу обла ци ма,
са мо су се низ па ди не ви со ких пла ни на 
сју ри ли јед но пре ма дру гом сте на и ка мен.
Ују тро је све би ло као и ју че, 
као да се ни шта до го ди ло ни је,
са мо се за чу ла не ка но ва пе сма шум ских пти ца
ко ју ни ко до та да ни ка да ни је чуо.

* * * 

Чвр сто сти сну ти и при љу бље ни ка мен и сте на 
гле да ли су јед но у дру го. 
Не где у да љи ни за ка шљао се ста ри вул кан 
про ме шко љио у сво јој те ско би и за дре мао
као ма ло де те у мај чи ном на руч ју.
Ову сли ку не ко је ви део. 

Con stan tin Brân cu şi 
(19. 2. 1876 – 16. 3. 1957)

БИСТРИ ПОТОЦИ
ЈОШ УВЕК ТЕКУ

Гле,
ју трос ра но кроз на шу ма лу спа ва ћу со бу
са шест по сте ља пу них уста ја лог ми ри са
про ти че по то чић би стре во де
и то ли ко сна жно ху чи 
да не ра за зна јем ре чи нај ста ри јег у ку ћи 
ко ји у сну бун ца шта ће ко ра ди ти чим сва не.
Ову до бру ноћ 
са озве зда ном та ва ни цом
по сла ла нам је она ко ју зо ву Пое 
за јед но са по то чи ћем на по ду 
и пти ца ма на го лим зи до ви ма
што не пре ста но пе ва ју до сва ну ћа
и ми са њи ма 
за бо ра вља ју ћи на пра зна уста 
и про зе бле го ле удо ве 
умо та ни у гу сту ју тар њу су ма гли цу
да се згре је мо.
Ју тро нас про зе бле че ка сва ког свог тре нут ка 
и са на шом стреп њом 
куд је из ма као онај исти сан ко ји смо за јед но са ња ли
и сад га јед ни дру ги ма пре при ча ва мо. 

Intervju

22 JANUAR-FEBRUAR-MART  2022

GREDA



Sви су га зна ли и осло вља ва ли са мо са Жорж, или гсн. Жорж.
Ма ло је ре ћи да је био ал фа и оме га, пра ва си ва еми нен ци ја, по -
себ но вој во ђан ске ли ков не сце не. Ина че, био је пра ви бе о град -
ски ђак, њи хов ка дар али са при вре ме ним/стал ним ра дом у Вој -
во ди ни. Ђор ђе Јо вић је ро ђен 1928. не где у Ср би ји, и већ по сле
сту ди ја на Бе о град ском уни вер зи те ту, за јед но са чу ве ним Ла за -
ром Три фу но ви ћем (1929–1983), са ко јим је био у ку мов ским ве -
за ма, Зо ра ном Па вло ви ћем (1932–2006), сли ка ром и про фе со ром
Ака де ми је, чи та вим ни зом по зна тих име на, Жорж већ пе де се тих
го ди на хра бро из ла зи на ли ков но/кри ти чар ску сце ну.

За ни ма ју га са вре ме ни ли ков ни то ко ви, ни шта те о риј ски/мут -
ни уви ди, про си па ње ки ла вог зна ња и па па гај ских син те за и
уто пи ја. Сав од ак ци је тру ди се да об ја сни по ја ве, ства ра о це и
де ла ко ја се од ви ја ју пред ње го вим очи ма, у свим про сто ри ма,
га ле ри ја ма и му зе ји ма, спо мен – со ба ма, ход ни ци ма и ка фа на -
ма/ка фи ћи ма. Где год је не што ока че но ту је од мах и Жорж да
ви ди о че му се ра ди, од ка квог је сли кар ма те ри ја ла. Био је члан,
па и пред сед ник свих ли ков них, ор га ни за ци о них те ла, са ве та,
жи ри ја, ко ми си ја, срп ских и ју го сло вен ских, али он то ме ни је
при да вао по се бан зна чај. Но сио је то као не што при род но/да то,
а свој не пот ку пљи ви став про но сио је као за ста ву ино ко сног по -
је дин ца. Сво ју ја сну/брит ку кри ти ку об ја вљи вао је ка ко пад не: у
но ви на ма, на те ле ви зи ји, ка та ло гу... Ва жан је траг, а ру ко пис је
пре по зна тљив. Трет ман исти/сли чан ка ко пре ма ака де ми ку та ко
и по чет ни ку. Жорж ни је па тио од ве ли ких, по зна тих име на. Оно
што је он на пи сао, јед ном или ви ше пу та о го то во свим ства ра о -
ци ма на овим про сто ри ма/ши ри на ма, у вре ме ну у ко ме је де ло -
вао, сто ји и да нас у свој сво јој оштри ни и тач но сти. Го во ри ли су
и пи са ли ка сни је и мно ги дру ги, али са мо је Жорж уда рао те мељ,
рет ко се ва ра ју ћи. Ре ћи/на пи са ти не што су ви сло кад се не зна
шта је миш, шта мач ка, а шта зец, мо же са мо чо век ко ји има сво -
је кри те ри ју ме и чвр ста ме ри ла са зда на на по зна ва њу тра ди ци је
и са вре ме них то ко ва. Све му је да вао тек не што од ин ди ви ду ал -
ног та лен та. Тру дио се да по ја ву тач но опи ше, овлаш вред ну је,
или са мо на зна чи мо гу ћи след и рас плет.

На сум це отва рам ње го во те ста мен тар но де ло "Ка умет но -
сти", Пан че во, 1987. и пре пи су јем ове ре до ве/ре цен зи ју јед не из -
ло жбе:

– Сом бор ски сли кар, а по јед ном де лу опу са и ва јар Па вле
Бле сић, сли ка и ва ја већ мно го, мно го го ди на. То је овом из ло -
жбом у Га ле ри ји Рад нич ког уни вер зи те та и по твр ђе но. Ње гов
ви ше го ди шњи опус об ја шњен је тек стом Ми ло ша Ар си ћа, исто -
ри ча ра умет но сти из Но вог Са да. Па вле Бле сић је ту ма чио сво -
ју по е ти ку ли ков ним зна ци ма зна ним из ре пер то а ра ен фор ме ла
и из ар се на ла но ве фи гу ра ци је и по ет ског ре а ли зма. Из ло жбу
пра ти мо но граф ски ка та лог ко ји са др жа ва пе дант но при ку пље -
ну ли те ра ту ру о овом сли ка ру и озби љан број ре про дук ци ја у бо -
ји ко ји ма се мо же да об ја сни ње го во сли кар ство (1985).

Не ма дам фа, про сто ра и вре ме на Ђор ђе Јо вић Жорж да ево -
ци ра, си му ли ра, по да сти ре, кон стру и ше и де кон стру и ше. За то је
ту ха и ку кри ти ка. Мно го ви ше вре ме на Жорж по све ћу је по се та -
ма ате ље и ма, нај че шће на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, ин сти ту -
ци ја ма кул ту ре, га ле ри ја ма, ре дак ци ја ма, па и др жав ним ин сти -
ту ци ја ма у ко ји ма је при ман и ува жа ван као пра ви ауто ри тет.
Ишао је у те про сто ре као да оби ла зи сво ју па ро хи ју. Та ко смо се

и бо ље упо зна ли при ли ком ње го вих по се та "Днев ни ку", со би у
ко јој сам се део и уре ђи вао Кул тур ни до да так, ору жен сли ка ма
ње го вих "па ци је на та", из ми шље ном га ле ри јом ко ју је сли кар и
ко ле га Ми ћа Ми ха јло вић (1936–2018) упри ли чио од сво јих по -
кло на и ко ле ги јал них раз ме на. Жорж је увек се дао за Ми ћин цр -
та ћи сто, а ка ко је овај рет ко до ла зио, сто је био увек сло бо дан.
Ка фа је убр зо сти за ла из клу ба са 10. спра та, а Жорж је па лио
сво је лу ле и за по чи њао но ву при чу. Да нас не мо гу да се се тим
ни чег кон крет ног, али увек је би ло уз бу дљи во, го то во не по но -
вљи во. И та ко све док јед ног да на на мом сто лу Жорж ни је угле -
дао ки кинд ски ча со пис "Став" и у ње му "Па но ра му мла де ју го -
сло вен ске по е зи је", ко ју сам при ре дио са ко ле га ма из Бе о гра да,
За гре ба, Са ра је ва, Ско пља, Ти то гра да, Љу бља не, При шти не.
Сви су би ли на бро ју, укуп но 79 мла дих пе сни ка као не ка кав
пан дан слич ној књи зи Јо ва на По по ви ћа (1905–1952), "Књи га
дру го ва" из 1928. због ко је је овај ишао и на суд... Го ди на об ја -
вљи ва ња мо је Па но ра ме /Ста ва је би ла 1980. про ле ће,број ча со -
пи са 17-18, а глав ни уред ник је та да био Ми лу тин Ж. Па влов.

Агил ни Жорж Јо вић је од мах све схва тио и од луч но упи тао
као да је знао: – Да ли је не ко пи сао о овој па но ра ми/ ча со пи су...
Ка да сам му све об ја снио, иако то ни је би ло ње го во стрикт но
под руч је де ло ва ња, та да на тек отво ре ном те ле ви зи ји Но ви Сад
де сет го ди на је пра тио из ло жбе, имао је са мо јед ну мол бу:

– Ми шо, дај те ви то ме ни, ја ћу пи са ти, на пра ви ћу при лог на
ТВ. Био сам не ма ло из не на ђен, али и за чу ђен...

– Али ко ће то по сле 22 са та и то на НС ТВ гле да ти? – Ни шта
се ви не бој те гсн. Ми шо. Гле да ће сви ко ји то тре ба да ви де... Ја
пр ви ни сам гле дао,имао сам сла бу ан те ну, али Жорж је ура дио
обе ћа но..

На ши су сре ти и дру же ња од ви ја ли су се и у ПК, ста ром и но -
вом по зо ри шном клу бу, ка ко кад, али та да увек уз не ка пе ну ша -
ва или гор ка пи ћа. Све док не на сту пи фај ронт. А он да је би ло
не згод но. Жорж је тач но знао шта све ра ди по сле по но ћи и та мо
смо ишли. Јед ном смо се та ко об ре ли у ба ру хо те ла "Парк", али
са ње го ве спољ не стра не. Жорж је све знао, па и тај не про ла зе и
ула зе. Ка ко се и ту при бли жио крај, ко но ба ри су се нећ ка ли да
до не су ту ру ма лог пи ва. А он да је Жорж сво јим по сло вич ним
цр ним шта том рас па лио из све сна ге по алу ми ни јум ском пул ту:
– Хо ћу пи ће!

И сти гло је пи ће. По том смо се ли у ње гов зе ле ни "сто ја дин"
и сти гли на кеј. Бли зу смо ста но ва ли.Ка ко – не ка оста не на ша
ма ла тај на.

Ина че, Жорж ко ји је имао пе хо ве са са о бра ћај ним уде си ма и
је два остао жив у "пе гли ци" ко ја му се "окли зну ла" на Ми ше лу -
ку, а ко ју је по сле про дао "на ки ло", ка ко ми је об ја шња вао, во -
зио је као цар.

Са ове да љи не и био је цар.
А ка да је умро на ње го ву са хра ну на Но вом гро бљу у Но вом

Са ду, 1. мар та 1988. до шли су мно ги, као и ње го ви при ја те љи из
Бе о гра да. У име бе о град ских бру цо ша из 1950. и Удру же ња ли -
ков них кри ти ча ра Ср би је то плим/при јаљ ским ре чи ма опро стио
се про фе сор Зо ран Па вло вић. Сли кар Здрав ко Ман дић опро стио
се од за чет ни ка вој во ђан ске ли ков не кри ти ке. Био сам при су тан
и о то ме са чи нио кра так из ве штај са са хра не. Не ка ко сам га
утра пио де жур ном уред ни ку са мол бом да то об ја ви. И са хра на
је ва жна – го во рио је је дан наш бив ши гл. уред ник.

Та ко сам се див ном Жор жу на не ки на чин бар ма ло оду жио.
Би ла је сре да 2. март, 1988. Под се ћа ме на то исе чак из но ви на
за ле пљен у ње го ву ве ли ку, цр ну, књи гу "Ка умет но сти". Жорж је
увек са мо та мо ишао и те жио.

Март 2021.
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Pи та ње етич ке прак се од у век је би -
ло ва жно пи сме ним и усме ним пре во -
ди о ци ма, прем да је че сто исто риј ски
фо кус био на пи та њу вер но сти из го во -
ре ном или пи са ном тек сту. У по себ ном
из да њу ча со пи са Тран слеј тор (The
Tran sla tor) об ја вље ног 2001. го ди не,
Пим на во ди да су се сту ди је пре во ђе ња
"вра ти ле на пи та ња ети ке" (Pym 2001a:
129). По ве зао је ово по нов но ин те ре со -
ва ње за про ши ре ње пре во ди лач ких па -
ра ме та ра ка ко би се об у хва ти ла пре во -
ди о че ва спо соб ност де ла ња са кре та -
њем кроз ди сци пли ну уз от клон од до -
ми на ци је де скрип ти ви стич ке па ра диг -
ме ка гло ба ли зу ју ћим трен до ви ма ко ји
зах те ва ју све ве ће обра ћа ње па жње на
про це се ме ђу кул тур не ко му ни ка ци је
(ви де ти по гла вља гло ба ли за ци ја; де -
скрип тив ни и по све ће ни при сту пи). У
истом то му Че стер ман иден ти фи ку је
че ти ри те о риј ска мо де ла етич ких прак -
си ко ја се пре кла па ју, од но сно ори јен -
та ци је ка њи ма, а то су: за сту па ње,
услу ге, ко му ни ка ци ја и нор ме. Та ко ђе
ис ти че зна чај тих мо де ла за про фе си о -
нал не етич ке ко дек се ко ји усме ра ва ју
нај бо ље прак се у раз ли чи тим кон тек -
сти ма (Che ster man 2001). Го ди не 2004.
том по све ћен те ми пре во ђе ња и ети ке
об ја вљен је у окви ру по себ ног из да ња
ча со пи са Tra duc tion, Ter mi no lo gie, Ré -
dac tion (Fi o la 2004), у ко јем су мно ге
ди ску си је ко је је Пим по кре нуо да ље
про ши ре не. А 2005. го ди не об ја вље на
је збир ка есе ја На ци ја, је зик и ети ка
пре во ђе ња (у из вор ни ку Na tion, Lan gu -
a ge and the Et hics of Tran sla tion (Ber -
mann and Wo od 2005)), од ко јих је у не -
ко ли ци ни ети ка пре во ђе ња би ла у при -
мар ном те о риј ском фо ку су.

Пи мо ва из ја ва из 2001. го ди не по -
кло пи ла се са по чет ком гло бал не по ли -
ти ке на кон 11. сеп тем бра, што је да ље
до ве ло до још ве ће све сти ме ђу пре во -
ди о ци ма, усме ним пре во ди о ци ма и те -
о ре ти ча ри ма пре во ђе ња у по гле ду зна -
ча ја ети ке. Но во до ба до ве ло је до пре -
ба ци ва ња про бле ма су ко бље них уве ре -
ња и вред но сти из ме ђу ства ра ла ца и
при ма ла ца из го во ре них и пи са них тек -
сто ва, и њи хо вог од но са пре ма со ци -
јал ној, еко ном ској и по ли тич кој мо ћи,
у жи жу ин те ре со ва ња. На осно ву уви -
да из ра зних ди сци пли на, укљу чу ју ћи
фи ло зо фи ју, со ци о ло ги ју, ан тро по ло -
ги ју, књи жев ну те о ри ју, на ра то ло ги ју и

прав не сту ди је, те о ре ти -
ча ри пре во ђе ња све ви ше
су по че ли да иден ти фи ку -
ју пи та ња етич ке од го вор -
но сти, дру штве ног ак ти -
ви зма и лич ног ин те гри -

те та као го ру ћих пи та ња ко ја се мо ра ју
раз ма тра ти у сре ди шту ака дем ских и
не а ка дем ских на сто ја ња на овом по љу.
Упр кос све ве ћој по све ће но сти гру па
те о ре ти ча ра и прак ти ча ра пре во ђе ња
да се по све те та квим пи та њи ма, ме ђу -
тим, ни смо ни у ком слу ча ју до сти гли
сте пен ја сног раз у ме ва ња ни ти до го вор
у по гле ду то га шта "етич ки" при ступ
за пра во зна чи у кон тек сту те о ри је или
прак се пре во ђе ња или кон струк ци је са -
мог по ља.

Је дан од нај ста ри јих по ку ша ја да се
ети ка пре во ђе ња де таљ но раз ло жи би -
ло је де ло Ан то а на Бер ма на, L’épre u ve
de lé tran ger: Cul tu re et tra duc tion dans
l’Al le mag ne ro man ti que (1984), ко је је
пре ве де но на ен гле ски је зик 1992. го -
ди не. Бер ман је раз вио кри ти ку вр сте
књи жев них пре во да ко ја функ ци о ни ше
на из вор ном тек сту пу тем ет но цен -
трич ких. анек си о ни стич ких или хи -
пер тек сту ал них ме то да, чи ме се текст
де фор ми ше а по е ти ка жр тву је. Та кве
рад ње је сма трао не из бе жним под но -
ше њем од стра не пре во ди о ца не све -
сним си ла ма ко је до во де до то га да
пре во ди лац од сту па од су штин ског ци -
ља – то га да се чи та о ци ма до зво ли да
до би ју пре ве де ни из вор ни текст као
стра ни, Дру ги као Дру го. Бер ман је по -
ну дио пси хо а на ли тич ки/тек сту ал ни
ме тод пу тем ко јег се пре во ди о ци и пре -
во ди мо гу осло бо ди ти де фор ми шу ћих
тен ден ци ја ко је ра де про тив отво ре ни -
је кон фрон та ци је из вор ног и циљ ног
је зи ка, ме тод ко ји је и при хва тио по јам
"из вор ног" зна че ња и те жио ка то ме да
вра ти из вор но зна че ње из вор ног тек ста
пре во ду (в. де кон струк ци ја).

И Ве ну ти је ра дио на овим иде ја ма,
нпр. раз ли ко ва њем одо ма ћи ва ња и оту -
ђи ва ња (ка сни је ума њи ва ња) пре во да
(ви де ти стра те ги је) и ста вља њем фо ку -
са на не ви дљи вост пре во ди о ца (Ve nu ti
1986, 1995a, 1998b). Слич но Бер ма ну, а
пре ње га Шла јер ма хе ру, Ве ну ти за го -
ва ра пре вод не тех ни ке ко је до во де у
пи та ње стра те ги је теч но сти и вер но -
сти, да ју ћи ар гу мен те за при сту пе пре -
во ђе њу ко је на гла ша ва раз ли ке из ме ђу
из вор ног и циљ ног је зи ка и кул ту ре.
На су прот Бер ма ну, ипак, а ко ри сте ћи
де кон струк ци ју, Ве ну ти по др жа ва при -
ступ пре во ђе њу ко ји до зво ља ва пре во -
ди о цу ве ћу сло бо ду да се игра са зна -
че њи ма из вор ни ка, у про це су до во ђе -
ња у пи та ње са мог пој ма из вор ног тек -

ста. Ње гов етич ки при ступ зах те ва спе -
ци фич не по ли тич ке и стил ске прак се у
пре во ђе њу. У том сми слу, он до во ди у
пи та ње де скрип ти ви стич ку тен ден ци ју
уз др жа ва ња од оце не пре во да као до -
брих или ло ших, тач них или не тач них
(ви де ти ква ли тет). Ве ну ти је ипак био
па жљив у то ме да под ву че слу чај ну
при ро ду свог при сту па ети ци пре во ђе -
ња, опи су ју ћи је као "иде ал" за сно ван
на спе ци фич ним кул тур ним, исто риј -
ским и ин те лек ту ал ним окру же њи ма
(Ve nu ti 1998b: 6). Ве ну ти јев пре лаз од
ети ке ка по ли ти ци ни је про шао без
кри ти ка (уп. Pym 1996a; Tymoc zko
2000a; Ko ski nen 2000a). У по гле ду Ве -
ну ти је вих кон це па та у свој ству кон це -
па та иден ти фи ко ва ни су про бле ми ње -
го вог ели ти стич ки на стро је ног раз ми -
шља ња и ис кљу чи во књи жев не и пре -
те ра но пре скрип ти ви стич ке ори јен та -
ци је. По то њи ра до ви о ети ци оби ла зе
те кри ти ке у ко рист ве ћег ан га жо ва ња
фи ло зоф ских тра ди ци ја ко је су под ло -
га Берг ма но вих и Ве ну ти је вих ин те ре -
са у ис тра жи ва њу то га ка ко оно Дру го
мо же да за др жи сво ју дру гост док се
гле да очи у очи са (моћ ни јим) по сма -
тра ју ћим су бјек том.

Не ко ли ко де це ни ја, пост мо дер ни -
зам, ин те лек ту ал на тра ди ци ја ко ја се
нај ви ше по ве зу је са пи та њи ма дру го -
сти – и де кон струк ци јом, на ро чи то –
био је од ути цај у раз во ју пост ко ло ни -
јал них при сту па пре во ђе њу, уз Спи ва -
ков ути ца јан рад на по ли ти ци пре во ђе -
ња (1992b) ко ји је је дан од нај ра ни јих
по ку ша ја да се ком би ну ју де кон стук ти -
ви стич ка ети ка са по ли тич ким аген да -
ма дру штве них ак ти ви ста (Sta ten 2005;
ви де ти и Ar ro jo 1998). Те о ре ти ча ри ко -
ји ра де на фе ми ни стич ким пре во ди ма
књи жев них тек сто ва та ко ђе су по ку ша -
ва ли да ком би ну ју постструк ту ра ли -
стич ке те о ри је дис кур са са фе ми ни -
стич ком по ли ти ком (Von Flo tow 1991,
1997; Si mon 1996; ви де ти род и сек су -
ал ност). Но ви ји ра до ви на овом по љу
ис тра жу ју де кон струк ти ви стич ке иде је
ко је су оба ве шта ва ле сту ди је пре во ђе -
ња, на ро чи то фи ло зоф ски рад Ема ну е -
ла Ле ви на са. Ин те ре со ва ње за Ле ви на -
со ве спи се о ети ци и су бјек тив но сти
(уп. Le vi nas 1989) по кла па се са по ве -
ћа ним ни во ом све сти у окви ру сту ди ја
пре во ђе ња о од го вор но сти пре во ди о ца
као ак тив ног де лат ни ка у ге о по ли тич -
ким кон флик ти ма и на стан ку не из ве -
сно сти по во дом то га ка ко тре ба етич ки
или по ли тич ки де ло ва ти у су сре ту са
тек стом, по је дин цем или за јед ни цом,
без осла ња ња на тра ди ци о нал не осно -
ве иден ти те та, иде о ло ги је или ра ци о -
на ли стич ког/уни вер за ли стич ког мо -
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рал ног ра су ђи ва ња. Ле ви на со ве ин тер -
пре та ци је и при ме не у овом по љу,
прем да ра зно ли ке (ви де ти Sta ten 2005;
Eagle ston 2005; Lar kosh 2004; Laygu es
2004; Ba sa la mah 2005; Ing hil le ri 2008),
де ле за јед нич ко ин те ре со ва ње за раз у -
ме ва ње то га шта се де ша ва у тре нут ку
су сре та са Дру гим, би ло да је то у фор -
ми књи жев ног тек ста, ње го вог пи сца,
из бе гли це, су гра ђа ни на или про гла ше -
ног не при ја те ља.

Ле ви на су је пи та ње то га ка ко "ја"
као су бјект од го ва рам "те би" као дру -
гом/Дру гом – не ко ме дру гом ко га не
мо гу да у пот пу но сти дој мим и ко ме -
не са му до во ди у пи та ње – кључ но за
по ку ша је кон цеп ту а ли зо ва ња етич ке
су бјек тив но сти (ви де ти кул тур но пре -
во ђе ње). Ле ви на су је из вор су бјек тив -
но сти за сно ван на пот чи ње но сти ре ци -
про ци те ту са дру гим/Дру гим, пот чи -
ње но сти ко ја прет хо ди све сно сти,
иден ти те ту и сло бо ди. Са мо на ше по -
сто ја ње, на ше "пра во на по сто ја ње" до -
во ди се у пи та ње прет ход ним по сто ја -
њем дру гог/Дру гог, чи је нас при су ство
не пре ста но под се ћа на етич ку од го вор -
ност. Дру го нам се обра ћа, под но си
нам етич ки зах тев, пре ки да нас и ре ме -
ти ка да се обра ћа мо на ма са ми ма; при -
су ство дру гог "ли ца" пре да мном ин -
спи ри ше ме да по же лим да га уни -
штим, да бу дем на сил на пре ма ње му
ка ко бих се бе очу ва ла; исто вре ме но ми
упу ћу је етич ки зах тев за ко ји не мам
сло бо ду да од би јем.

Ле ви на со ва кон цеп ту а ли за ци ја ети -
ч ке од го вор но сти ту ма че на је на раз ли -
чи те на чи не на овом по љу. Не ки ма им -
пли ци ра по сто ја ње етич ких осно ва за
сум њу у иде ју пре во ђе ња, с об зи ром на
Ле ви на со ву иден ти фи ка ци ју на ше

свој стве не тен ден ци је да же ли мо да
пре у зме мо власт над дру гим и да га
сма њи мо на ис тост, на све о бу хват ност
на ших усло ва (Eagle ston 2005). Дру ги
у Ле ви на са чи та ју етич ко-по ли тич ки
им пе ра тив ко ји по ље тре ба да при хва -
ти и да усме ри сво ју етич ку од го вор -
ност пу тем раз во ја сло же не тран скул -
ту ро ло шке све сти и ви ше раз ми шља ња
о кул ту ро ло шким пре ду бе ђе њи ма о
пре во ђе њу ко је се мо же на ћи и у функ -
ци о нал ним об ја шње њи ма пи сме них и
усме них пре во ди ла ца и у окви ру са ме
ди сци пли не (Lar kosh 2004; Ba sa la mah
2005; фик тив не пред ста ве). Ле ви нас се
та ко ђе раз у ме ва као да усме ра ва ка
пред њем пла ну етич ког од но са из ме ђу
пре во ди о ца и пи сца/тек ста на пре вас -
ход но ме ђу људ ском ни воу, чи ме се
ства ра про стор у ком ре ци про ци тет,
јед на кост и, на кра ју, ху ма ност, по ста ју
мо гу ћи (Le vi nas 2004).

И што је нај ва жни је за Ле ви на са,
етич ки им пе ра тив не мо же би ти од го -
во ран дру штве ним или исто риј ским
си ла ма, иако мо же до ве сти до дру -
штве них или по ли тич ких рад њи. Ле ви -
нас сто га ин си сти ра на при ма ту ети ке
над по ли ти ком. Пре ла зак са ети ке ка
по ли ти ци у етич ком су сре ту Ле ви нас је
иден ти фи ко вао кроз при су ство "тре ће"
стра не (le ti ers), од но сно по ли тич ки
кон текст у окви ру ког се етич ке оба ве -
зе отва ра ју ка ши рим пи та њи ма прав -
де. Мо же се пак ре ћи да од ре ђе на кон -
тра дик тор ност про из ла зи из Ле ви на со -
ве же ље да учвр сти тај етич ки су срет
као при мар ни, на осно ву уве ре ња да
та кав су срет за ви си, због сво је не по -
сред но сти, од одва ја ња од дру штве них
или исто риј ских си ла. Ле ви на су је та -
кво одва ја ње кључ но у ели ми на ци ји

ри зи ка да ће Дру го би ти иден ти фи ко -
ва но као не што што ни је искон ско До -
бро. Али ка да се оно Дру го упам ти као
са ово га све та, јед ног од мно штва, пи -
та ња ко ја су им пли цит на у сва ком од -
но су, а ко ја има ју ве зе са иден ти те том,
вер но шћу, мо ћи, раз ли ка ма и ин ди фе -
рент но шћу, не из бе жно се ја вља ју (Ing -
hil le ri 2008; и ви де ти Go u an vic 2001).

Иако се раз ли чи то ту ма чи на овом
по љу, иде ја етич но сти у Ле ви на со вим
спи си ма од го ва ра ви ђе њу ко је се ти че
етич ке и по ли тич ке од го вор но сти пре -
во ди о ца пред ста вље не у ве ли ком бро ју
не дав но об ја вље них тек сто ва (Si mon
2005; Sa la ma-Ca rr 2006; Ba ker 2006a;
Stu r ge 2007; Ti moc zko 2007). Ова по је -
ди нач на и уре ђи ва на де ла де ле ви ђе ње
да су пи сме ни и усме ни пре во ди о ци
не из бе жно и ак тив но уме ша ни и им -
пли ци ра ни у пи та ња од го вор но сти
дру гих, би ло у ствар ним си ту а ци ја ма
суд ског, по ли тич ког или вој ног или
иде о ло шког кон флик та или у пред ста -
вља њу та квих си ту а ци ја у фик тив ним
под ви зи ма ко је тре ба да пре ве ду. Из те
по зи ци је, из пр ве ру ке мо гу да ис ку се
тен зи ју из ме ђу са мо о др жа ња и ствар -
ног или сим бо лич ког на си ља пре ма
дру ги ма и то оне вр сте ко ју Ле ви нас
на во ди. Ка да се про стор из ме ђу пре во -
ди о ца и тек ста од но сно усме ног пре во -
ди о ца и дру гог го вор ни ка по твр ди као
не по бит но етич ки, за да так пре во ди о ца
не мо же се сма тра ти јед ним лин гви -
стич ким тран сфе ром, при че му то зна -
чи да је одво јен од етич ког на ре ђе ња.

То до во ди до да љег ни за пи та ња, на -
ро чи то у по гле ду етич ких ко дек са и ко -
дек са прак се ко ји ма су пи сме ни и
усме ни пре во ди о ци про фе си о нал но и
ин сти ту ци о нал но ве за ни. Од нос из ме -
ђу ети ке и про фе си о нал них услу га или
дру шта ва, ко ји се по не кад на зи ва "де -
он то ло ги ја ети ке" – тј. ети ка ко ја се
опа жа као низ објек тив них пра ви ла
или ду жно сти ко ји од лу чу ју о етич ком
по на ша њу без об зи ра на њи хо ве по сле -
ди це – ис тра жи ван је са мо у од ре ђе ној
ме ри. Пред ста вља огро ман иза зов за
по ље пре во ђе ња ка да пред ла же мо гућ -
ност ус по ста вља ња ни за коде ксâ ко ји
раз ли ку ју етич ки "ис прав но" де ло ва ње
у од ре ђе ној си ту а ци ји од етич ки "до -
брог" или "ло шег". По зив на по вра так
де он то ло шком, ус по ста вља њу ствар -
них смер ни ца или коде ксâ упу ћен је
струч ним удру же њи ма ко ја би по др жа -
ва ла "ал тру и стич ку дру гост" на су прот
дру штве ним, кул ту ро ло шким и ин сти -
ту ци о нал ним зах те ви ма и огра ни че њи -
ма (Pym 2001a: 134). Ипак, Ти моч ко
на гла ша ва по тре бу да се си ту и ра ко ди -
фи ко ва на ети ка пре во ђе ња у кон тек сту
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са мо ре флек си је и при зна ва ња кру го ва
при пад но сти и од го вор но сти ко ји ма су
пи сме ни и усме ни пре во ди о ци по ве за -
ни, као и са вре ме них ви ђе ња етич ког
де ло ва ња (2007: 316–17).

Ме ђу тим, ма ло је до ка за да су те
иде је пред у зе те на све о бу хва тан и одр -
жив на чин и да тре нут но не ма кон сен -
зу са по во дом при ро де и ста ту са про фе -
си о нал них етич ких коде ксâ. Ви ђе ње да
су етич ки ко дек си по треб ни за ус по -
ста вља ње смер ни ца и по бољ ша ње
струч но сти и да ље се ши ро ко усва ја, са
до дат ним упо зо ре њем, или без ње га.
да се не мо ра ју или не мо гу увек по -
што ва ти. Уоп ште но узев, етич ки ко дек -
си у про фе си ји от кри ва ју кон ти ну и ра -
но ја ко на гла ша ва ње пој мо ва не при -
стра сно сти, не у трал но сти, пре ци зно -
сти и вер но сти у раз ли чи тим про фе си -
о нал ним кон тек сти ма, укљу чу ју ћи
удру же ња ме ди цин ских, суд ских и
књи жев них пре во ди ла ца и удру же ња
ту ма ча за зна ков ни је зик као и удру же -
ња кон фе рен циј ских пре во ди ла ца. Па
ипак по сто ји све ви ши ни во све сти ме -
ђу те о ре ти ча ри ма пре во ђе ња и они ма
ко ји га прак ти ку ју, укљу чу ју ћи ме ђу -
на род не ор га ни за ци је дру штве них ак -
ти ви ста из ино стран ства, као што су
ECOS и Ba bels, да су пи сме но и усме -
но пре во ђе ње дру штве но и по ли тич ки
уре ђе не про фе си је, не са мо спе ци ја ли -
зо ва не ак тив но сти по ве за не са је зи ком
(Ba ker 2006a, 2006b; Si mon 2005).

Од го вор на пи та ње да ли раз вој ка
етич ком им пе ра ти ву ука зу је на от клон
од де скрип ти ви зма а ка но вом при сту -
пу пре скрип ти ви зму и де он то ло ги ји и
да ље је не ја сан. Мо жда је пре ци зни је
ре ћи да при сту пи ети ци мо гу би ти или
јед но или дру го, или обо је, у за ви сно -
сти од то га ка ко гле да мо на са мо пи та -
ње шта то "ети ка" пре во ђе ња под ра зу -
ме ва и ко ја је те о риј ска/ди сци пли нар на
ло ка ци ја те осо бе. Фи ло зоф ски или со -
ци о ло шки уви ди се обич но ви ше тру де
да от кри ва ју (пре)он то ло шке или епи -
сте мо ло шке осно ве етич ке су бјек тив -
но сти и по ли тич ких од лу ка не го што
пред ла жу ка ко ли ца тре ба да етич ки
или по ли тич ки по сту па ју, иако та кви
уви ди не прет по ста вља ју ак тив ни је
дру штве но гле ди ште. Исто та ко, иако
по раст ин те ре со ва ња за ети ку у овом
по љу мо же би ти мо ти ви са но све ве ћим
при зна ва њем дру штве не и по ли тич ке
уло ге пи сме них и усме них пре во ди ла -
ца –ко ји ра де или у јав ним окру же њи -
ма као што су бол ни це, су до ви, ка зне -
но-по прав не уста но ве и рат не зо не, у
тех но ло шким или кор по ра тив ним кон -
тек сти ма, или пре во де књи жев не тек -
сто ве – пре и спи ту је то шта се сма тра

етич ким прак са ма и дру штве ном од го -
вор но шћу, и да ље се зна чај но раз ли ку -
је.

Не где из ме ђу де скрип ти ви зма и
пре скрип ти ви зма сто ји не дав на при ме -
на на ра то ло шког при сту па у сту ди ја ма
пре во ђе ња Мо не Беј кер (2006а) ко ја
ко ри сти рад те о ре ти ча ра сту ди ја ко му -
ни ка ци је, Вол те ра Фи ше ра (1987). Фи -
шер сма тра да љу ди од лу чу ју о то ме да
ли не што спа да у етич ку прак су – од -
но сно да ли је не што ура ђе но "из до -
брог раз ло га" – на осно ву на ра ти ва ко -
ји су при хва ти ли о све ту или све то ви -
ма у ко ји ма жи ве, а не на осно ву ап -
стра хо ва не ствар но сти уко ре ње не у уз -
ви ше ним иде а ли ма. Етич ки из бо ри су
за сно ва ни на об ли ци ма ра ци о нал но сти
ко ји су ин хе рент но су бјек тив ни. Ако се
Фи ше ров мо дел, ко ји пру жа оквир и за

ана ли зу и за про це ну под ву че них вред -
но сти из ра же них у свим на ра ти ви ма,
при ме ни на па жљи ви је чи та ње на ра ти -
ва гру пе пре во ди ла ца во лон те ра ко ји
ра де као огра нак ко мер ци јал не пре во -
ди лач ке аген ци је, Беј ке ро ва илу стру је
ка ко од нос из ме ђу ху ма ни тар ног про -
гра ма аген ци је и ње них об зна ње них
ко мер ци јал них ин те ре са мо же да се ал -
тер на тив но ту ма чи као ко хе рен тан или
не ко хе рен тан, на осно ву уте ме ље них
или кон тра дик тор них вред но сти, у за -
ви сно сти од раз ли чи тих про це на ра ци -
о нал них осно ва пред ста вља ња са ме
аген ци је.

На ра то ло шки при ступ мо же да пру -
жи сред ство за па жљи ви је чи та ње на -
ра ти ва удру же ња про фе си о нал них пи -
сме них и усме них пре во ди ла ца ка ко би
им по мо гао да до но се од лу ке за сно ва -
не на оба ве ште но сти о соп стве ним раз -
ло зи ма и мо гу ћим дру штве ним и по ли -

тич ким по сле ди ца ма при др жа ва ња
вред но сти или њи хо вог до во ђе ња у пи -
та ње. Беј ке ро ва та ко ђе сма тра да кри -
тич ко схва та ње то га ка ко на ра ти ви
функ ци о ни шу мо же до ве сти до ве ћег
от по ра нор ма ли зу ју ћих по сле ди ца
свих на ра ти ва, не са мо оних ко ји при -
па да ју про фе си о нал ним ко дек си ма
прак се. То је ва жно с об зи ром на то да
ту ма че ње ко мен та ра усме них и пи сме -
них на ра ти ва – укљу чу ју ћи то ка ко
функ ци о ни шу и ка ко се оце њу ју у од -
ре ђе ним кон тек сти ма као ле ги тим не
при че – је сте ви тал ни за да так ко ји пи -
сме ни и усме ни пре во ди о ци пре у зи ма -
ју у ра зним кон тек сти ма, на ро чи то у
си ту а ци ја ма у ко ји ма из ме ђу при по ве -
да ча и при ма о ца по сто ји не сра зме ра у
по гле ду мо ћи (ви де ти Baynham и De
Fi na 2005).

По све ће ност етич ким пре во ди лач -
ким прак са ма ве ро ват но ће угро зи ти и
де скрип тив на и пре скрип тив на ис тра -
жи ва ња, обу ку и прак су. Ме ђу тим, чи -
ни се да ни је ва жно то што се об но вље -
но фо ку си ра ње на ети ку не сма тра па -
на це јом за не из бе жне и не ре ши ве тен -
зи је и ди ле ме ко је про ис ти чу из су сре -
та пи сме них и усме них пре во ди ла ца,
ни ти као по тра га за све тим гра лом
уни вер зал них кул ту ро ло шких или лин -
гви стич ких зна че ња и вред но сти. Ди -
ри го ва но и ко лек тив но ан га жо ва ње са
ети ком пре во ђе ња мо же, с дру ге стра -
не, да по слу жи као сред ство осна жи ва -
ња мо гућ но сти обра зла га ња уло ге пре -
во ђе ња као по зи тив не си ле за дру штве -
не и по ли тич ке про ме не. Та ко ђе мо же
до при не ти кре и ра њу де ло твор ни јих
пе да го шких алат ки за обу ку пи сме них
и усме них пре во ди ла ца ка ко би раз ми -
шља ли о соп стве ним лич ним и/или
дру штве ним оба ве за ма и до ве ли у пи -
та ње по сто је ће нор ме ус по ста вље не у
етич ким ко дек си ма ко ји су не бра њи ви
у ствар ним прак тич ним кон тек сти ма
(Ar ro jo 2005; Ti moc zko 2007: 318–22;
ви де ти и оде љак обу ка и обра зо ва ње).
Мо жда је нај ва жни је то да по ја ча но
фо ку си ра ње на ети ку пре во ђе ња у
овом по љу мо же усме ри ти пи сме не и
усме не пре во ди о це и те о ре ти ча ре пре -
во ђе ња ка њи хо вом "пра ву" да по сту -
па ју од го вор но и да озбиљ но схва те
соп стве ну ви дљи вост и од го вор ност
(Ma i er 2007). То не зна чи да ће ве ро ват -
но по сто ја ти кон сен зус по пи та њу то га
шта од го вор но по сту па ње под ра зу ме -
ва. За јед нич ки циљ, ипак, мо гао би би -
ти да се де ба та пре ба ци са пи та ња о не -
при стра сно сти и вер но сти на пи та ња
прав де и на "по тре бу за од лу чи ва њем",
а да се оста не што чвр шће на ин стру -
мен тал ним и уто пиј ским дру штве ним
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и по ли тич ким ци ље ви ма по пи та њу
чи јег про су ђи ва ња пи сме но и усме но
пре во ђе ње мо гу да по мог ну.

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

Из вор ник пре у зет из књиге Ro u tled ge En-
cyclo pe dia of Tran sla tion Stu di es, 2. из да ње,
уред ни ци: Мо на Беј кер и Га бри је ла Сал да на,
из да вач Taylor’ Fran cis Gro up, об ја вље ног у
Лон до ну и Њу јор ку 2009. го ди не. Текст на
стра на ма 100–104. до сту пан на сај ту: https://
www.taylor fran cis.com/bo oks/e/97 8020387
2062/chap ters/10.4324/97802038720 62-36©
Аутор ско пра во: Мој ра Ин ги ле ри (и Ка рол
Ма јер)

О ауто ру: Пре во ђе ње и ми гра ци је, ети ка
пре во ђе ња, усме но пре во ђе ње у рат ним зо -
на ма, со ци о ло ги ја пи сме ног и усме ног пре -
во ђе ња и фи ло зо фи ја је зи ка пред ста вља ју
те ме ин те ре со ва ња ис тра жи ва ња Мој ре Ин -

ги ле ри. Аутор је књи га Tran sla tion and Mi -
gra tion (Ro u tled ge 2017) и In ter pre ting Ju sti -
ce: Et hics, Po li tics and Lan gu a ge (Ro u tled ge
2012). Би ла је го сту ју ћи уред ник по себ них
из да ња ча со пи са Трен слеј тор (The Tran sla -
tor): "Bo ur di eu and the So ci o logy of Tran sla -
tion and In ter pre ting" (2005) и "Tran sla tion
and Vi o lent Con flict" (2010, ко ји је уре ђи ва ла
за јед но са Сју-Ен Хар динг). Ње на ис тра жи -
ва ња су об ја вље на у ча со пи си ма Tran sla tion
Stu di es, The Tran sla tor, Tar get, Lan gu a ge and
Com mu ni ca tion, Lin gu i sti ca An tver pi en sia и
број ним дру гим уред нич ким из да њи ма. Го -
ди не 2017. до де ље на јој је сти пен ди ја про -
гра ма Фул брајт за спе ци ја ли стич ку раз ме ну
од 2017. до 2020. на по љу сту ди ја пре во ђе ња
и ми гра ци ја.

Пре не го што се при дру жи ла од се ку, би -
ла је про фе сор-аси стент (1998–2007) на Од -
се ку ен гле ске и ком па ра тив не књи жев но сти
на Фа кул те ту Гол дсмитс Уни вер зи те та у
Лон до ну. У пе ри о ду 2002–2007. го ди не по -
кре ну ла је низ ис тра жи вач ких сти пен ди ја
под по кро ви тељ ством Са ве та за еко ном ска и
со ци јал на ис тра жи ва ња Ује ди ње ног Кра -
љев ства ра ди ис тра жи ва ња уло ге усме них
пре во ди ла ца у слу ча је ви ма по ли тич ких ази -
ла на та у Ује ди ње ном Кра љев ству. По том је
по ста ла до бит ник сти пен ди је ESRC
(2008–2011) на сре ди ни ка ри је ре ра ди ис тра -
жи ва ња те ме со ци о ло шких пер спек ти ва дру -
штве не, по ли тич ке и етич ке уло ге пре во ди -
ла ца и пре во ди ла штва у зо на ма кон фли ка та
то ком бо рав ка на Уни вер зи тет ском ко ле џу у
Лон до ну.

Би ла је и ре цен зент уред ник за ча со пис
The Tran sla tor у пе ри о ду 2006–2011. го ди не
као и ко у ред ник (са Мо ном Беј кер) у пе ри о -
ду 2011–2014. Би ла је и уред ник еди ци је (са
Мај клом Кро ни ном) за се ри ју књи га из да -
вач ке ку ће Ro u tled ge под на зи вом Но ве пер -
спек ти ве у сту ди ја ма пи сме ног и усме ног
пре во ђе ња (New Per spec ti ves in Tran sla tion
and In ter pre ting Stu di es) у пе ри о ду 2013–
2018. го ди не.

Обра зо ва ње: BA, Уни вер зи тет Ма са чу -
сетс Ам херст; PhD, Уни вер зи тет у Лон до ну
1996. https://www.umass.edu/com plit/mem ber
/mo i ra-ing hil le ri

Perica Markov

КЕЧИГА

У ма лом ср цу
не сре ће
да ле ко је
тво је око
и тво ји кљу но ви
док но сиш
плод ност свој ства још
и дах мо жда је дан

ни си кри ва
што си на га
што не од у ста јеш

сна га је то
и кри ви ца сре ће
ко ју не за слу жу јем

о ка ко је
да ле ко
тво је око
и тво ји кљу но ви

СМУЂ

Где од ла зиш и до ла зиш
где ко тр љаш
где успе шно хва таш
ћу дљи вост

и ка ква је пред угри зом
тво ја грам зи вост
под смех и ци ни зам?

Шта са пор ци јом ре да?

Ко ти чу ва ле ђа
и ко је био ис пред те бе?

Шта је
са про ниц љи вим бр зи на ма?

Ти си не у хва тљив
Ти се не ме њаш

Па ти мо ра да си
по се бан слу чај!

Или кро тиш та ла се
Ил' те је ду му ве?

ШАРАН

Љу бим тво је име
тво ју кр љушт
гла ву реп пе ра ја
бр ко ве и буд зе
и лу до ри је па мет не
јер не узи маш ни шта
у шта се
по уз да би ло ко
ни би ло ко ја
ха ла пљи вост

ти си пр ви и по след њи
ти си ка мен ти си гли на
ти си са став ту то и ком пле то
ти си глав на звер ка

ма ти си ср це ти си крв
ових ри ба – ове во де
што про ти че кроз вре ме
што про ла зи кроз ве не
кроз Ба нат !–! и ме не...!... 
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Pejo K. Javorov

ПРОКЛЕТСТВО
Ду ша мо ја, же но, ду ша мо ја храм је, 
храм би ла хра брих сно ва и на дах ну ћа све тлих. 
Про клет нек је час, кад та мо уве дох те! – 
Он да ка да сам усред стре мље ња без и ме них 
посегô и уз вик нуо: знам јој име.

Уве дох те, све ти цу на тро ну цар ском, 
у мо јем чед ном сну об у че ну у пор фи ру. 
Нек ти се во ља, ре кох, сма тра за ко ном: 
узми окло пе рат ни ка, пе сни ко ву ли ру, 
бла го сло ви их! – про ша пу тах с ја у ком. 

Ал’ с бе сом уста де, и ко су рас пу сти, 
оде жде по це па – на сво ју не сре ћу! – 
Ки ко та ње без ум но сав храм ис пу ни... 
Ти у блуд ној на го сти сте ци ште сла до стра шћу 
од ду ше учи ни: јер бе ше – то што си!

Про клет не ка је час кад жед на пут, же но,
из не на да те спа зи у ма гли мо ли та ва.
Ву ку се да ни, по ср ну ло и сне но...
Уга си ла се моћ, ка ље на усред бо је ва! 
И мој пој је плач, на пу ту из гу бље ном.

ДВА ЛЕПА ОКА
Два ока пре ле па. Ду ша де те та је
у овим очи ма; – зра ци – му зи ка.
Не обе ћа ва ју оне, не ће...
Ду ша мо ја мо ли се,
де те,
ду ша мо ја мо ли се!
Стра сти и не во ље
ба ци ће су тра пре ко њих
за̀̀р сра ма и гре ха свих.
За̀̀р сра ма и гре ха свих –
не ће ба ци ти пре ко њих
стра сти и не во ље.
Ду ша мо ја мо ли се,
де те,
ду ша мо ја мо ли се...
Не обе ћа ва ју оне, не ће! –
Два ока пре ле па. Зра ци, му зи ка
у овим очи ма. Ду ша де те та је...

ЧАРОБНИЦА
Ду ша ми ј’ за ро бље ни ца сми ре на,
пле ни је тво ја ду ша! – за ро бље на – 
два ти ха ока су јој там ни ца,
ду ша те мо ја мо ли и за кли ње:
она мо ли; – ја гле дам те; – век ми не...
Тво ја ду ша ћу ти, ча роб ни ца.

У гла ди, же ђи,ду ша ми се му чи,
но да се ја ви, тво ја не од лу чи,
ду ша, бо жан ство и де те ти је...
Ћу та ње ти у очи ма ца ру је:
мо же би ти то стид је ду ше тво је
због ча роб не по бед но сти сво је.

НИСИ КРИВА ТИ

Из дру гог све та сам – не, ни си ти кри ва,
де те пра ха-зе мље, и пра шња вих сно ва: 
не, ни си кри ва ти, од те бе ја хте дох 
не ча ђе стра сти, а дух мра за кри стал ног. 
Од те бе хте дох ја да бу деш огле да ло 
свих мо јих ма шта ња сред ја сних оса ма: 
ча роб но огле да ло, жи вот и од раз да ло 
сне ва њу хлад ном мом, брон зом са ли ве ном.

Не, ни си кри ва ти, из дру гог све та сам, 
у мра зу не бе ском за прах и дим не знам; 
из дру гог све та сам, шта мо жеш учи ни 
за мо ја ле де на ма шта ња, сан сне жни! 
Што мо жеш чи ни ти, не хар фа ја сно звуч на 
о тај ни из тамâ што ле ле че са ма –
не хар фа ја сно звуч на, са ду шом хар мо нич на, 
из ван ред ну пе сму – жа ло сну и срећ ну!...

ВОЛИМ ТЕ

Во лим те – зрач но не жну, у не жној мла до сти,
као из сна ан ђе о ског,
и сан си ти про ро чан ски ти хе ра до сти
у не ра до сти пу та мог,
у ср цу пр ви пут с’ плач ис по ве сти чу је
до бра и гре ха тог,
и ево дан – и ево там ни на је.

Во лим те за то што ти пли ваш кроз по лу мрак
свог не за по че тог да на,
и ми слим, ти си Она! – да те бе че ка дух,
у за блу ди го ди на ма,
у оке а ну ма гле се гле дам и па тим,
те жња си ти сâма,
и ево, на кра ју без да на сто јим.

Во лим те јер се осме ху јеш – крот ка ис пред
те за стра шу ју ће суд бе,
и ни ко не ће чу ти с бар ке, док гре на пред,
зов опо ми њу ће тру бе,
и не ће ме за у ста ви ти (јер те љу бим!)
уко ри, ни мол бе –
и се бе и, и те бе да по гу бим...

Из збир ке За сен ка ма обла ка

Пре пев са бу гар ског је зи ка Мар ко Ни ко лић

Пе јо Кра чо лов Ја во ров (Пе йо Яво ров, 1878–1914), ро ђен је у
Чир па ну и је дан је од нај зна чај ни јих пред став ни ка бу гар ског сим бо -
ли зма. Пр ву збир ку Пе сме об ја вио је 1901. го ди не, да би три го ди не
ка сни је би ла пре ра ђе на и по но во из да та. Дру га збир ка Не са ни це
(1907) је из у зет но ва жна за бу гар ску по е зи ју. Нај зна чај ни је по ет ско
де ло му је ан то ло ги ја За сен ка ма обла ка (1910; дру го из да ње 1914).
Био је део књи жев ног кру га око ча со пи са Ми сао. Осим по е зи је, пи -
сао је и дра ме (У по љи ма Ви то ше и Ка да гром уда ри, ка ко ехо утих -
њу је), исто риј ске спи се и ба вио се пре во ђе њем. По сле са мо у би ства
су пру ге Ло ре, и он ће по ку ша ти да се уби је. Убр зо гу би по сао у На -
род ном по зи ри шту и би ва оп ту жен да ју је убио, због че га је по кре -
нут по сту пак про тив ње га. Ка ко при ти сак јав но сти би ва све ве ћи,
свој жи вот ипак окон ча ва са мо у би ством у Со фи ји.
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РОД НА КУ ЋА

"Го спо до, ви ни ка да не ће те ус пе ти да ста ви те спо мен-
пло чу на мо ју род ну ку ћу у Го ри ци, јер сам осим у њој,
жи вео и у Ри је ци, Тр сту и Гра ду. Мно го је то ку ћа да се на
њих ста ве пло че јед ном ди ри ген ту у част. Ипак, за ми -
шљам вас ка ко у не ко мо дро пра ско зор је, рас пу пе ло као
пла ва смо ква, до ла зи те до мо је род не ку ће у Го ри ци. То је
при мор ска ка ме ни та ку ћа дво кат ни ца. У стан на пр вом
спра ту пе ње се спо ред ним ба са ма ци ма. Ту на по чет ку сте -
пе ни ца ста ви ли сте та блу и ску пи ли сте се. Сви ви има те
цр не ци лин дре на гла ви и там не са кое. Уске си ве што фа -
не пан та ло не оба ве зно има ју лам па се; не ки од вас пре ко
ла ко ва них ци пе ла ко је ли че на вул кан ске облут ке, на ву кли
сте ста рин ске ка ма шне го лу би је пла ве бо је. Ки ша са мо
што ни је па ла. Би ла би ште та да вам се на блат ња ве ла ко -
ва не ци пле; би ло би ру жно да вам бљу зга ви ца ис фле ка ка -
ма шне ко је сте та ко па жљи во за коп ча ли са три дуг ме та са
стра не. Али, не бој те се: ено обла ци ко ји има ју сто ма ке
као по ро ди ље, већ од ла зе да ље ка мо ру и Тр шћан ском за -
ли ву; не бој те се, за пра во, јер ни вас ни те ку ће уисти ну
не ма и ви ни ка да не ће те, гра до на чел ни че Го ри це, по ста -
ви ти та блу с мо јим име ном на мо ју род ну ку ћу."

ЛИФТ

Лифт је, чи та о че ко ји чи таш ове ре до ве, на пра ва из ми -
шље на у Аме ри ци, по ло ви ном де вен та е стог ве ка, ка да је
у не бо де ри ма Њу јор ка по ста ло не мо гу ће пе ња ти се сте пе -
ни ца ма сто спра то ва увис. Да ни је
из у мљен кон тра тег, ко зна да ли би
икад би ло лиф то ва, а са мим тим и
обла ко де ра са ви ше од се дам или
осам спра то ва, до ко јих љу ди у
про сеч ној сна зи мо гу да се поп ну
пе шке. Ова ко је зи да ње мо гло да се
одап не у ви си ну. Лифт ра ди та ко
што се др ве на ка би на ка чи о че лич -
не сај ле; сај ле се пре ба цу ју пре ко
на зу бље ног точ ка ко ји је у ве зи с
мо то ром. На дру гом кра ју сај ле на -
ла зи се кон тра тег лиф та. На тај на -
чин је из бег ну то да не ка ма ши на
ву че те рет ка би не и свих пут ни ка
на ве ли ке ви си не. Кад ка би на лиф -
та иде на го ре, кон тра тег "ма лог
лиф та" иде на до ле и обр ну то. Мо -
тор лиф та са мо пре ра спо ре ђу је те -
жи не пут ни ка ко ји иду го ре и "ма -
лог лиф та" ко ји иде до ле. Тан ко ме -
сто, ме сто где ства ри мо гу да пук -
ну, од са мог по чет ка раз во ја лиф та
је сте те ме ни део глав ног точ ка ко ји
тр пи те жи ну и ка би не с пут ни ци ма

и "ма лог лиф та". Ту мо же да до ђе до
пу ца ња сај ли. Ка би на ће у том слу ча ју
стр мо глав це по ле те ти кроз гро тло
лиф та и раз би ти се у по дру му. Сви
пут ни ци овог крат ког и за па њу ју ћег
икар ског ле та нај ве ро ват ни је ће би ти

мр тви у под нож ју лиф та. За то је из у мље на "ру дар ска коч -
ни ца". Ка би на лиф та има ви љу шке са стра не ко је се кре -
ћу дуж ши на. Ка да се сај ла от ка чи, ак ти ви ра се коч ни ца
ко ја сте за њем сво јих пло чи ца успо ра ва или за у ста вља ка -
би ну ко ја без гла во па да...

СТРАХ ОД ЛИФ ТО ВА

Ни је во лео лиф то ве. За ми шљао је се бе ка ко раз дра ган
ула зи у хо тел ски лифт. Из ме ђу ше стог и сед мог спра та пу -
ца сај ла лиф та. Пут ни ци ври ште; сви за тре ну так поч ну да
ле бе де као да су у бес те жин ском ста њу; он да сле ди тре -
сак, гу би так све сти и ма ло по том ра ста нак са жи во том
свих лиф то лом ни ка. 

По при ро ди свог ди ри гент ског по сла мно го је пу то вао.
На три кон ти нен та са че ки ва ли су га лук су зни хо те ли ко ји
се зо ву "Са вој", "Гранд" и "Уни он". И сви хо те ли има ли су
ба рок не укра се по фа са да ма, и сви хо те ли ну ди ли су из -
бор од два на ест ја су ка по ну ђе них по твр до ћи, и сви хо те -
ли има ли су кла вир у ло би ју на ко јем је је дан ста ри пи ја -
ни ста очај но сви рао из ли за не град ске ме ло ди је, и сви хо -
те ли су има ли про стра ни лифт ко јем ни кад ни је пу кла сај -
ла. Али Ма е стро Ма рин Ото кар Маzzа пла шио се лиф то -
ва. Тра жио је увек со бу на пр ва три спра та, а кад баш ни -
је би ло мо гу ће, сту пао би у лифт. Ви ше по ве ре ња ули ва -
ли су му лиф то ви ко је је во зио лифт-бој у ли вре ји и они
ко ји су још има ли ста рин ску на пра ву за би ра ње спра то ва
у ви ду брод ске по лу ге са др ве ном др шком. По лу га кли зи
по по лу кру жној ска ли на ко јој су на зна че ни спра то ви.
Деч ко из лиф та на ме шта по лу гу та ко да ње но ма ло ок но

обе ле жи од бра ни спрат. По том руч -
но за тва ра уну тра шња вра та ко ја
ли че на ме тал ну ре шет ку и лифт
пу шта у по гон.

Ма е стру је уми ри ва ло то што та -
кав лифт има ста ри ме ха ни зам, то
што кли зи до гор њих спра то ва та ко
да пут ник кроз ме тал ну ре шет ку
мо же ви де ти кре та ње ку ћи це, што,
на по слет ку, лифт има свог во за ча
ко ји зна шта ра ди и ко ји, ваљ да, ни -
кад не ће до зво ли ти да он ко ји се у
ку ћи ци во зи по цео дан, по кре ће
не ис пи та ну и за пу ште ну ма ши ну...

Али та мо го ре, из над гла ва пут -
ни ка, на те ме ну по гон ског точ ка,
где је осло ње на и те жи на ку ћи це с
пут ни ци ма и "ма лог лиф та", сај ла
стал но цвр чи као да се пр жи, то чак
кло па ра, а ва здух не пре ста је да
ми ри ше на ма зи во. За то се ма е стро
зно ји и у лфи то ви ма у ко је ула зи с
не што узда ња. На да се да ће без гла -
ви пад у про ва ли ју за у ста ви ти та
за го нет на "ру дар ска коч ни ца"...
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МЕ ШО ВИ ТЕ ПО РО ДИ ЦЕ

"Го спо до, ви ни ка да не ће те мо ћи да од ре ди те мо ју до -
мо ви ну. Ви не ће те зна ти да ка же те за чи ју ствар сам ре -
шен, ко јој гру ди сам опре де љен, под ко јом за ста вом ми
ср це дрх ти и да ли сам ја уоп ште на ци о на ли ста. Као срећ -
ну окол ност ви дим то што сам ро ђен у Го ри ци. 

Град на гра ни ци. Као Бер лин по де љен ка сап ским но -
жем на по ла. Но ву Го ри цу и Го ри цу раз два ја ју вра та на -
сред јед не исте ули це. Пут ник кре не пе шке из Но ве Го ри -
це, Ер јав че вом це стом и од јед ном га, као да је друм ски
раз бој ник, ту на рав ни ни за ско чи гра нич ни пре лаз на кон
ко јег ви ди да се об рео у Виа Сан Га бри е ле и осва нуо у Го -
ри ци или ита ли јан ски, Го ри зи. 

Као и мој град и мо ја по ро ди ца ме сар ским но жем је по -
де ље на на че ти ри на ро да. Мој отац, Gа briеlе Маzzа, ви ђе -
ни го рич ки ча сов ни чар и сам ни је чист Ита ли јан, већ му
је мај ка Сло вен ка из го рењ ске по ро ди це Waitl, ко ја и са ма,
авај, ву че и аустриј ску крв као упор ну по нор ни цу ко ја
ули ва сла бу крв у мо је те ло. Мо ја ма ти Ма ја Ото кар, учи -
те љи ца ло кал не гим на зи је "Dаnunziо", ни са ма ни је чи ста
Сло вен ка из Но ве Го ри це, већ је ње на мај ка, а мо ја ба ка
по ре клом из по ро ди це Чај ка но вић из Кња жев ца. Бле ду -
ња ви ли ко ви мо је ма те ре и ба ке до дат но ми та ко раз ре ђу -
ју крв...

Ја сам, да кле, го спо до, че твр ти та ли јан-че тврт сло ве нац-
че твр та у стри ја нац-че тврт ср бин. Све се пи ше ма лим сло -
вом, и по срп ском и по ита ли јан ском пра во пи су. Зо вем се
Ма рин а име ну сам при до дао мај чи но пре зи ме Ото кар и
оче во Маз за. Би ло би по ште ни је да се зо вем Ма рин Ото -
кар Чај ка но вић Waitl Маzzа, али сам за ра на схва тио да би

ис пи си ва ње мог име на са че ти ри пре зи ме на ли чи ло на то
да ор ке стром дир гу је не ки хор, а не је дан ди ри гент, те сам
сво је при су ство те шка ср ца озна чио са мо са два пре зи ме -
на Ото кар и Маzzа."

ИЗ ПРО ГРА МА ЧИ КА ШКОГ СИМ ФО НИЈ СКОГ
ОР КЕ СТРА

Ма е стро Ма рин Ото кар Маzzа ди ри гент је ве че ра шњег
ор ке стар ског спек та кла ко ји ће пред чи ка шку пу бли ку до -
не ти три нај ве ће сим фо ни је у тра ја њу од пре ко че ти ри са -
та. Овај про грам не зах те ва са мо му зич ку спрем ност, већ
и чвр сте жив це и ве ли ко уза јам но по ве ре ње ше фа ор ке -
стра и ње го вих му зи ча ра. Иако по сво јој во љи ни кад ни је
био шеф-ди ри гент Чи ка шког сим фо ниј ског ор ке стра, ма -
е стро Маzzа ва жи за нај дра жег чи ка шког го ста већ два де -
сет го ди на. 

Ма рин Ото кар Маzzа шко ло вао се на Кон зер ва то ри ју -
му "Ђу зе пе Вер ди" у Ми ла ну и шко ли "Џу ли јард" у Њу -
јор ку, али је за пра во твр дио да пра вих учи те ља ни кад ни -
је имао. Са че тр на ест го ди на стао је пред сим фо ниј ски ор -
ке стар Кон зер ва то ри ју ма у Тр сту, са осам на ест по бе дио је
на так ми че њу "Хер берт фон Ка ра јан". Са два де сет по че ла
је ње го ва ме те ор ска свет ска ка ри је ра. Иако су га мно ги
ор ке стри же ле ли за ше фа-ди ри ген та, ма е стро ни кад ни је
хтео да се ве же ни за је да ну фил хар мо ни ју. Срећ ни смо
што мо же мо да на пи ше мо у овој кон церт ној бе ле шци да је
сво је кон церт не сна ге раз де лио нај ви ше на пет ор ке ста ра:
Се вер но не мач ки ор ке стар из Хам бур га, То киј ску фил хар -
мо ни ју, Фил хар мо ни ју из Лон до на, Ка пи тол ор ке стар из
Ту лу зе и на сре ћу сви ју нас – Чи ка шки сим фо ниј ски ор ке -
стар.

Упо тре ба мо бил них те ле фо на ни је до зво ље на. Фо то -
гра фи са ње на сту па Чи ка шког сифмфо ниј ског ор ке стра и
ма е стра Маzzе до зво ље но је са мо уз пи сме ну са гла сност
упра ве Ор ке стра и кан це ла ри је ма е стра Маzzе. 

Ужи вај те у ве че ра шњем про гра му ко ји је да ре жљи во
по мо гла Bаncа Pо pо lа rе, пра ва адре са за све ва ше кре ди те
у по крај ни Фри у ли-Ве не ци ја али и ши ром све та.

ПО ШТО ВА НИ ГО СПО ДИ НЕ MAZ ZA

Пи шем вам из Бе о гра да. Ја сам ди рек тор Бе о град ске
фил хар мо ни је. Ми смо ре ги о нал ни ор ке стар у успо ну.
Пре две го ди не би ли смо чак на аме рич кој тур не ји ка да
смо оства ри ли кон цер те у "Кар не ги хо лу" у Њу јор ку и у
Са ли Кли вленд ског сим фо ниј ског ор ке стра у Оха ју. Ме ни
је, да од мах ка жем на по чет ку овог пи сма, ја сно да ваш
рас по ред ра за пет из ме ђу Ја па на, Аме ри ке, Не мач ке,
Фран цу ске и Ује ди ње ног кра љев ства, не ма мно го сло бод -
них да на, али да ли би сте раз мо три ли мо гућ ност да у на -
ред ним го ди на ма ста не те за пулт Бе о град ске фил хар мо ни -
је, ако ни због че га дру гог а оно сто га што се ва ша пра ба -
ка пре зи ва Чај ка но вић и ако сам до бро оба ве штен по ре -
клом је из Кња жев ца?

Ипак у ва шим ве на ма те че че твр ти на срп ске кр ви (Ово
по след ње у пи сму је обри са но).

Уве ра вам вас да има мо ква ли тет не абон ман ске кон цер -
те и вер ну пу бли ку ко ја на по чет ку се зо не ку пи кар те у
прет пла ти за све за ка за не кон цер те.
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Не мо рам ни ре ћи да би ваш пр ви на ступ у Ср би ји од -
јек нуо као зе мљо трес и да би на ша вер на пу бли ка ис пу ни -
ла са лу до по след њег ме ста. 

Оче ку ју ћи ваш ско ри од го вор, ди рек тор Бе о град ске
фил хар мо ни је. 

РА НИ МЕ ТОД РА ДА

Ди ри гент – то тре ба да бу де ја сно, чи та о че – ни је оби -
чан му зи чар. Он је му зи чар, ора тор, фи ло зоф, по ли ти чар
и де ма гог у исто вре ме. Ово по след ње – де ма гог – је нај -
бит ни је. Ди ри гент има мо ћан по сао: он ди ри гент ском па -
ли цом упра вља љу ди ма. До ђа во ла с но та ма, ако сва ког ор -
ке стар ског му зи ча ра не увр неш као ма ти цу у за вр тањ! Ди -
ри гент, у исто вре ме, има пред со бом тра ги чан по сао. Ни -
ко у тој ме ри не ма иде ал не обри се ком по зи ци је у сво јој
гла ви и ни ко као ди ри гент, ни је све стан да и уз хип но тич -
ку са рад њу ор ке стра, иде је у гла ви во ђе ор ке стра ни су на
кон цер ту оства ре не, па да се ка же ни осам де се то про -
цент но. 

Сви сви ра чи за ви де ди ри ген ту. Иду до тле да ка жу: "Ди -
ри гент ска па ли ца је нај ма ње др во ко је пра ви нај ве ћи
хлад". Али за ми сли те, го спо до пи ја ни сти, да се ва шим за -
ми сли ма не про ти ви је ди но кла вир ска ме ха ни ка, већ да
сва ка од осам де сет осам дир ки ва шег кон церт ног кла ви ра
има сво је ми шље ње, свој его и свој на чин сви ра ња? Пи -
там вас ка ко би сте из ве ли чак и нај о бич ни ју Хајд но ву со -
на ту, а да не го во рим о ин тер пре та ци ји не ког тон ског спо -
ме ни ка ка ква је Бе то ве но ва Hаmmеrklа viеr со на та.

Ди ри гент има упра во та кав по сао: он пред со бом има
оса де сет осам му зи ча ра, кат кад и ви ше, и сва ког по на о соб
мо ра да уби је да би сти гао до кре а ци је. И ви ше од то га:
уби је ни му зи чар не сме да бу де мр тав, јер мр тво те ло не
сви ра, већ тај му зи кант, та ко зга жен, мо ра да ми сли ка ко
је жи вљи не го икад и да му се, док спро во ди је ди но дир -
ген то ву во љу, чи ни да у пу ној ме ри за сту па сво је ми шље -
ње ко је је – ето, чу да – у сви ра њу це лог ор ке стра вла да ју -
ће. Па ви са да, хај те мај чи ни си но ви, бу ди те ди ри ген ти. 

Чи та о ци ових ре до ва: ма е стро о ко јем го во ри мо знао је
да је по сао ди ри ген та упра во онај ко ји же ли и ство рен је
за ње га, та мо још од ње го ве че тр на е сте го ди не ка да је пр -
ви пут стао пред ор ке стар Кон зер ва то ри ју ма у Тр сту. 

Упра вља ње ма са ма, рас пе ва ност као у ка квог ита ли јан -
ског те но ра, ора тор ство до стој но је ди но ко ман дан то реа
Ду чеа – све то већ је кра си ло јед ног бле ду ња вог че тр на е -
сто го ди шња ка, а на кон осам на е сте и по бе де на гла со ви -
том так ми че њу, он је ову тех ни ку уса вр шио до мај стор -
ства и по чео да се ба ца у на руч је сво јим му зи ча ри ма. 

У по чет ку је же лео да га ње го ви сви ра чи и свир ци во ле
као три бу на и на род ног во ђу. Ди зао је бу не с њи ма, ко вао
за ве ре са са зна њем или без са зна ња ком по зи то ра ко је су
из во ди ли. Во ле ли су на не ки свој дво ли чан на чин му зи ча -
ри се вер но и та ли јан ских и ју жно а у стриј ских ор ке ста ра
тог го то во го ло бра дог мом ка. Сва ки ор ке стар ски му зи чар
је ци ник, то тре ба да бу де пот пу но ја сно. Сва ки од њих
ми сли да му и не тре ба ди ри гент, а ка ко у ду би ни сво је ве -
ро лом не ду ше ипак зна да то ни је тач но и да осам де сет
осам му зи ча ра без во ђе ор ке стра не би мо гли сви ра ти као
је дан, он да је ор ке стар ски му зи чар до по след њег ши зо -
френ, уну тар се бе по де љен и по сва ђан. Сва ки та кав му зи -

чар, сто га, за слу жу је све што до би је од ди ри ген та: и до -
бро и ло ше; на ро чи то оно ло ше. 

По сле три го ди не ра да са ре ги о нал ним ор ке стри ма,
наш ди ри гент пр ви пут ста је пред му зи ча ре Беч ке фил хар -
мо ни је и на тим око ре лим ли це ме ри ма и сно бо ви ма пр ви
пут опро ба ва свој ме тод тран сфу зи је кр ви, зно ја и су за.
Ре зул тат је је дин ствен, иако већ ви ђен у очи ма беч ких му -
зи ча ра ко ји су ваљ да све на овом све ту већ ви де ли и чу ли.

Тра же га ипак, на кон тог пр вог кон цер та са беч ким
фил хар мо ни ча ри ма, и дру ги ор ке стри Евро пе. Ма е стро
Maz za има де би тант ске на сту пе од Мин хен ске фил хар мо -
ни је на ју гу Не мач ке до Бер лин ске фил хар мо ни је на се ве -
ру, али ка ко бе ле жи ви ше на сту па с овим нај бо љим ор ке -
стри ма све та, осе ћа се све ви ше као жи го ло ко га ста ре ор -
ке стар ске да ме хо ће да има ју уза се да би се њи ме по хва -
ли ле у дру штву и ње го вом мла до шћу не ги ра ле го ди не ко -
је им се сву да по ор ке стар ском те лу ви де у ви ду опа ких
ста рач ких пе ча та и на ка рад них пли ко ва.

У том тре нут ку наш ди ри гент бри ше зној са че ла и
схва та да у свом сла ба шном че твр ти та ли јан ском-че тврт -
сло ве нач ком-че твр та у стриј ском и че тврт срп ском те лу не -
ма до вољ но кр ви да би је да вао хва ли са вим сим фо ни ча ри -
ма сва ког утор ка тач но у 8 уве че. За у ста вља се и раз у ме да
они, на по слет ку, не за слу жу ју ни јед ну су зу. С те шком му -
ком, на кра ју при зна је се би, да су на кон сил них "ре во лу -
ци ја" и "бу на" ње го ве му зич ке иде је ко је се тач но осли ка -
ва ју са мо у ње го вој гла ви, оства ре не, па да се ка же че тр -
де се то про цент но, што је, раз у ме се, по ра жа ва ју ће, чак и
за јед ног два де се то го ди шњег ге ни ја ди ри гент ске па ли це. 

У два де сет дру гој го ди ни ма е стро узи ма на се бе за то ру -
хо му зич ког знал ца и пе дан та. Ла ко на но вим кон цер ти ма
до ка зу је му зи ча ри ма да зна о му зи ци да ле ко ви ше од њих.
Ни у јед ном тре нут ку се не за грц њу је ка да га на про би во -
ђа обоа Бер лин ске фил хар мо ни је пи та: "Ма е стро, да ли би
мо јим ко ле га ма ду ва чи ма об ја сни ли за што ову де о ни цу у
дру гом ста ву Пр ве Брам со ве сим фо ни је мо ра мо сви ра ти
на овај на чин?" Зна да је то пи та ње по ста вље но да би би -
ло про во ка ци ја и да би уни шти ло ње гов ре но ме. Од го во -
ром: "За то, ко ле га, што ја та ко же лим, а не Брамс" за у век
по ко па ва на де тог обо и сте и его ма ни ја ка ду ва ча у дру гим
фил хар мо ни ја ма да ће с њим мо ћи да ље да се пре го ва ра
око ко нач ног из гле да не ког де ла на сце ни. 

Глас о ње го вој де спо ти ји по чи ње да се ши ри Ста рим
кон ти нен том. Не ко ће по ми сли ти да је ка ри је ра ди ри ген та
ко ји је од у стао од че ти ри пре зи ме на за рад са мо два са да
угро же на, али ни је та ко. Де спо ти ја ди ри ген та оба ве зан је
за чин дру штве ног жи во та ко ји се зо ве сим фо ниј ски кон -
церт, те наш ди ри гент на кри ли ма оног од го во ра: "За то,
ко ле га, што ја та ко же лим, а не Брамс" до би ја но ве по зи -
ве за на сту пе. Још са мо два пу та при мо ран је да во ђи не -
ке ор ке стар ске сек ци је од га ва ра на сли чан на чин: "За то,
ко ле га, што ја та ко же лим, а не Чај ков ски" и "За то, ко ле га,
што ја та ко же лим, а не Бе то вен" – да би на кон то га слич -
на и срод на пи та ња за у век не ста ла из реч ни ка екс цен три -
ка ме ђу фил хар мо ни ча ри ма. 

Али ма е стро ни је са ди ста, ба рем не још, он ни је сре ћан
за то што од ор ке стар ских сви ра ча зна не слу ће но ви ше; он
је пре све га за до во љан јер му се чи ни да је но вим на чи ном
ра да по ве ћао слич ност оно га што чу је на сце ни са оним
што чу је у сво јој гла ви – па да се ка же на шес зде сет од -
сто.
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НЕ МАЧ КИ РЕ КВИ ЈЕМ

"Ви, го спо до, ни ка да не ће те от кри ти шта је то гер ман -
ско у мом ту ма че њу Брам со вог Dеutschеs rеquiеmа. Ја ни
са ким па ни с бра да тим Брам сом не пре го ва рам око ње го -
вог зву ка. Да сте у мо јој ко жи, ви де ли би сте ку да ко ла че -
твр ти на мо је аустриј ске кр ви ко ја сво јим ан ти те ли ма нај -
пре пре по зна је не мач ки из глед јед ног ока сне лог ре кви је -
ма у гер ман ској му зи ци. Пр ви став за по чи ње са "Бла го -
сло ве ни су они ко ји се усу де да па те" у Ф-ду ру – али то је
та ко на ив но. Ви тре ба да ви ди те су срет мо је кр ви са про -
кр вље ном Брам со вом пар ти ту ром, па да схва ти те да је
тврд ња да се "Бла го сло ве ни су они ко ји се усу де да па те"
пе ва и сви ра у Ф-ду ру уоп ште на ко ли ко и кон ста та ци ја да
је на јед ној по лу лоп ти Зе мље дан док је на дру гој мрак.

Ви ни кад не ће те схва ти ти за то све оне не пре глед не гру -
пе ин стру ме на та за ко је ја за ми шљам De utsches re qu i em.
Уме сто две фла у те ту је два на ест фла у та, као и по ту це од
свих дру гих ду вач ких ин стру ме на та; гу да ча у мо јој гла ви
има на хи ља де; се дам тим па ни ста уда ра 32 тим па на као да
ис ка зу је бож је же ље на глас; да би се по пу нио хор, по треб -
ни су чи та ви на ро ди... Кад ста нем пред ор ке стар, за то
имам са мо јед но на уму: ка ко да на те рам му зи ча ре да сви -
ра ју и пе ва че да пе ва ју, не са мо за се бе са ме, већ и за све
оне ко ји су од сут ни а пе ва ју и сви ра ју са мо у мо јим ми -
сли ма... 

Убе ђи ва ње? Ни је то до вољ но. Хип но за? Ни то не да је
пра ве ре зул та те. Ал хе ми ја? То је нај бли же мом на чи ну ра -
да. Ја на сва кој про би мо рам оло во да пре тва рам у зла то,
да бих на кон цу, на кон цер ту уме сто зла та, сву да ви део са -
мо по зла ту. За то сам то ком го ди на остао пре дан је ди но
уна пре ђе њу ме то да ра да с му зи ча ри ма. Знам да је овај
про цес на мо јим про ба ма до се гао не слу ће не ви си не, али
исто та ко сам све стан да ћу у ча су смр ти ре ћи са мо јед но:
’Ни сам сти гао ни до по ла пу та. Уми рем не сре ћан.’"

КА СНИ МЕ ТОД РА ДА

Ва ља да зна те, па жљи ви чи та о ци овог тек ста ко ји се зо -
ве при ча, да је ула ском у но во сто ле ће и но ви ми ле ни јум,
не где око 2001. го ди не ме тод ра да ма е стра Маzzе до жи вео
но ву пре о бра збу, ви дљи ву не са мо ње му, већ и ње го вим
му че ним му зи ча ри ма. Од и грав ши већ уло ге "де мо кра те"
и "знал ца" пред сво јим ор ке стар ским ста ти сти ма, ма е стро
се спре мио за но ви, ре кло би се шек спи ров ски ко мад у ко -
јем ће за и гра ти ро лу "ти ра ни на", или мо жда по ру ском
"са мо др шца", или по тур ском "да хи је". 

Иако је бе ле жио и по сто на сту па го ди шње, ма е стро је
имао до вољ но вре ме на за се бе ко је је про во дио у сво јој
рас ко шној ви ли ни же од зам ка Ми ра мар крај Тр ста ода кле
је гле дао на не пре глед не ма рин ске план та же даг њи у Тр -
шћан ском за ли ву и раз ми шљао о то ме ка ко да умет ност
учи ни јед но став ном и моћ ном као што је то мо ре. 

Зре лост ње го вих три де стих го ди на у ко ји ма је до се зао
ви си не да ле ко ис ку сни јих, на ве ла га је на ра зу ман за кљу -
чак да из ме ђу ства ра о ца и пу бли ке по сто ји за ве са ко ја де -
ли два све та. На пу бли ци је да по ку ша да схва ти сву сло -
же ност умет нич ких де ла, а на умет ни ку да при зна се би да
се сва чу да ово га све та мо гу и мо ра ју по сти за ти нај јед но -
став ни јим умет нич ким за хва ти ма. Мно ги ста ри ји умет ни -
ци у ово ме су му да ва ли за пра во. Ста ри пи ја ни ста Едвин

Фи шер та ко је у књи зи Бе то ве но ве кла вир ске со на те ко -
ју је чи та лац про на шао на не мач ком је зи ку, за пи сао: "У
су шти ни по сто ји све га пет или шест основ них по кре та и
њи хо вих ком би на ци ја ко ји се ко ри сте у сви ра њу на кла ви -
ру. По те шко ће на ста ју услед сме не по кре та или упо тре бе
не срод них по кре та два ју ру ку, али шта је то у од но су на
ре зул тат ко ји је упра во ко смич ки и мо же ли се ика квим
нов цем ку пи ти збу ње ност пу бли ке ко ја ми сли да је све
ово ура ђе но не ком за ум ном ве шти ном сла га ња хи ља да из -
ра жај них сред ста ва, а не са мо њих пет или шест?"

Пре во де ћи ове не по бит не за кључ ке на про стор сво га
ра да, ма е стро схва та да на му зи ча ре сво јих ор ке ста ра ви -
ше не тре ба да гле да ни као на "ро ман тич не кри јум ча ре"
са по чет ка дру гог чи на опе ре Кар мен, ни као на "бе сло ве -
сне Са ли је ри је ве му зи ча ре" из Пу шки но ве при че "Мо царт
и Са ли је ри" већ је ди но као на па ја це на на ви ја ње, или још
пре као на ма ри о не те на кон ци ма. У том тре ну ку од лу чу -
је да се ко ли ко-то ли ко ску ћи и сво је умет нич ко вре ме у
нај ве ћем по де ли на пет жр тве них јар че ва: Се вер но не мач -
ки ор ке стар из Хам бур га, То киј ску фил хар мо ни ју, Фил -
хар мо ни ју из Лон до на, Ка пи тол ор ке стар из Ту лу за и Чи -
ка шки сим фо ниј ски ор ке стар.

Са про ба ма е стра Маzzе са да се из ла зи у су за ма; они ја -
чег при су ства ду ха са мо сте жу усни це у не моћ ном бе су.
Ма е стро у ка сној фа зи свог ра да игра ро лу Ри чар да тре -
ћег. Сплет ке, под ва ле, за ва ра ва ња, др ске об ма не и ис пла -
ни ра не осве те са да су ме тод ње го вог спре ма ња нај ве ћих
де ла свет ске му зи ке. Има са да и кр ви и зно ја и су за, али
са мо код ње го вих ор ке стар ских сви ра ча. Ма е стро у сво јих
пет "ор ке стар ских др жа ва" на три кон ти нен та вла да без
уста ва, пра ва и би ло ка кве ти ран ске ми ло сти. 

У сва ком од пет ор ке стра с ко ји ма ра ди на ла зи се по
осам де сет осам му зи ча ра, њих че ти ри сто ти не че тр де сет.
На кон не ко ли ко го ди на упо знао их је све по и мен це па и
ви ше од то га: ка кав им је ка рак тер ни склоп, ко ли ко су од -
луч ни, да ли им је по ро дич на си ту а ци ја срећ на или не -
срећ на. Пре ма то ме по де лио им је уло ге на за кле те гу бит -
ни ке, во ђе улич них бан ди, атен та то ре, вој ни ке, на ред бо -
дав це, па ја це и оне ко ји их на ви ја ју; ма ло ка сни је ви ше је
во лео да им до де љу је уло ге из Cоmmе diе del’аrtе, па их је
раз два јао на ар ле ки не, ба лан цо не, пул чи не ле, ко лом би не,
пан та ло не и скар пи не. И све те уло ге би ле су ту му зи ке
ра ди, те би се мо гло ре ћи да је де спо ти зам имао стрикт но
му зич ке раз ло ге, иако се због то га ни за ко рак ни је уда љио
од не чо ве штва.

На про ба ма Де ве те Бе то ве но ве сим фо ни је у Лон до ну
ма е стро Ото кар Маzzа на ху шкао је хор на ор ке стар, по -
сва ђао сва ког од че ти ри со ли ста, са про ба су уда ља ва ни
час јед ни, час дру ги, час тре ћи му зи ча ри због мо гу ћих из -
гре да и ту че – али ка да су се на сце ни на кра ју на шли сви
за јед но, Де ве та Бе то ве но ва зву ча ла је то ли ко ве ли чан -
стве но да то ни ка да ни су чу ли ни они ста ри ји му зи ча ри
ко ји се се ћа ју ви си на јед ног Ота Клем пе ре ра, ко ји је са да
ли чио на при мер ди ри гент ског де спо та из про шлих и да -
ле ко ро ман тич ни јих вре ме на сре ди не 20. ве ка. 

На про ба ма оне три ве ли ке сим фо ни је ко је је Чи ка шки
ор ке стар то ли ко на ја вљи вао, ор га ни зо вао је за ве ру ли ме -
них ду ва ча ко ји су до по след ње про бе за и ста ми сли ли да
ће на кра ју је ди но упут ство ко је ће до би ти од ше фа ор ке -
стра би ти да по би ју све че ли сте и кон тра ба си сте. Али кр -
во пор ли ће је ин тер вен ци јом ор ке стар ске упра ве за у ста -
вље но у по след њем тре нут ку (чи ни се да би их ди ри гент

Proza

32 JANUAR-FEBRUAR-MART  2022

GREDA



за и ста оста вио да се по би ју), да би кон церт ко ји је тра јао
че ти ри са та иза звао сто је ће ова ци је не са мо пу бли ке, не го
и са мих не срећ них му зи ча ра. 

Та ко се у крај њем зби ру бро ја ла са мо му зи ка. На кон
три јум фал ног кон цер та у Чи ка гу, ма е стро се осе ћао као
Ра да мес ко ји ула зи у Еги пат, али бр зо по том по че ле су да
га раз ди ру ста ре сум ње. Ко ли ко за до во љан у се би, то ли ко
рас тр зан до крај њих гра ни ца при знао је се би да је са да
сти гао – па да се ка же до оса мде сет од сто оства ре ња
сво јих иде ја.

Шта га је че ка ло да ље: икар ски успон или икар ски су -
но врат?

ИЗ БОР ЗА ИНО СТРА НОГ ЧЛА НА СРП СКЕ 
АКА ДЕ МИ ЈЕ НА У КА И УМЕТ НО СТИ СА НУ

Пред сед ник
Рег. бр. пи сма 2234/05
Го спо ди ну Ма ри ну Ото ка ру Maz zi
По што во ва ни ма е стро Ото кар Маzzа, или да по но сни

на пи ше мо сва Ва ша пре зи ме на: Ото кар Чај ка но вић Wa itl
Maz za, ра до сни смо да Вас из ве сти мо да Вас је, на кон три
ва ша не по но вљи ва кон цер та са Бе о град ском фил хар мо ни -
јом ко је смо схва ти ли ни ка ко друк чи је не го као по вра так у
до мо ви ну, Оде ље ње умет но сти Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти пред ло жи ло за ино стра ног чла на нај ви ше срп -
ске ку ће на у ке и умет но сти. О Ва шем ко нач ном из бо ру
од лу чи ће скуп шти на СА НУ ко ја се са ста је по чет ком но -
вем бра, али ни ко од нас у Пред сед ни штву не сум ња у по -
зи ти ван ис ход из бо ра, јер се и ме ђу ака де ми ци ма на ла зе
ва ши број ни ода ни слу ша о ци.

Пред сед ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.
СА НУ
Се кре тар Пред сед ни штва
Рег. бр. пи сма 2278/11
Го спо ди ну ма е стру Ма ри ну Ото ка ру Maz zi
За пе ва ће мо и ми за јед но са бе смрт ним Вер ди јем сти хо -

ве из ње го ве Аиде Ва ма у част: "Glo ria all' Egit to, ad Isi de /
Che il sac ro suol pro teg ge / Al Re che il Del ta reg ge / In ni fe -
sto si al zi am / Glo ria! Glo ria! Glo ria!"

Ра до сни смо да Вас из ве сти мо да је ве ћи ном гал со ва
при сут них ака де ми ка Скуп шти на СА НУ од лу чи ла да вас
иза бе ре за ино стра ног чла на на ше Ака де ми је. Че сти та мо
у име Пред сед ни штва и свих ака де ми ка. Те ле фо ном ће
вам се ја ви ти и пред сед ник Оде ље ња умет но сти. Че ка мо
Вас у Бе о гра ду у апри лу на ред не го ди не ка да тре ба да
одр жи те при ступ ну бе се ду.

Се кре тар Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

КОБ НИ ПУТ У БЕ О ГРАД

Још из ан тич ких вре ме на по зна то је да број на пред ска -
за ња мо гу на ја ви ти по во љан или тра ги чан ис ход пу то ва -
ња. Цр не пти це ко је ле те на за пад; тран си чан и за го не тан,
па опет сви ма ја сан ис каз дел фиј ских све ште ни ца; та рот
кар та ко ја у та јан стве ном кру же њу стиг не до игра ча и на
њој пи ше "Смрт"!

Ни шта од то га се ни је де си ло ма е стру Oto ka ru Maz zi и
он је ве сео и мо гло би се ре ћи без бри жан по шао на сво је
по след ње пу то ва ње у Бе о град. Ни шта ни у Бе о гра ду ни је

на ја вљи ва ло ње гов ско ри крај. Пр тља га је имао ма ло. У
пре сто ни ци је на ме ра вао да се за др жи са мо не ко ли ко да -
на. У уну тра шњем џе пу са коа др жао је при ступ ну бе се ду
на пи са ну на ита ли јан ском је зи ку.

Че твр ти на ње го ве ита ли јан ске кр ви ни је га упо зо ри ла
ни на ка кав те ле сни не до ста так, јер је ма е стро био здрав;
че твр ти на ње го ве аустриј ске кр ви ни шта ни је опа зи ла; че -
твр ти на сло ве нач ке кр ви би ла је са гла сна с тим; мо жда је
је ди но че твр ти на срп ске кр ви тре ба ло да пред о се ти мрач -
но умор ство, али ка ко је та че твр ти на, ка ко ју је ма е стро
на зи вао "раз ре ђе не кр ви", мо гла да осе ти би ло шта у Бе о -
гра ду ко ји је ма е стра до че као са мо с осме си ма и ли це мер -
ним ула ги ва њем до стој ним до че ка јед ног пра вог Ри чар да
Тре ћег?

Ди ри гент је жи вео сво је по след ње да не и ви ђао се с по -
след њим љу ди ма. У по не де љак је био у по се ти Ка ле мег -
да ну. У уто рак су га бр зим ко ли ма од ве ли у Кња же вац,
ме сто ње го ве ба ке, ко ји је пр ви пут ви део. И по ред ма ле
не зго де, све му је у Кња жев цу де ло ва ло ле по. За сре ду –
по след њи дан ње го вог бо рав ка у Бе о гра ду и ујед но по -
след њи дан ње го вог жи во та – би ло је за ка за но обра ћа ње
Ака де ми ји при год ном при ступ ном бе се дом но вог ака де -
ми ка. 

ПРИ СТУП НА БЕ СЕ ДА

Ca ri col leg hi ac ca de mi ci, ca ri sig no ri e sig no re pre sen ti,
Ви, ни ка да не би сте по ми сли ли ко ли ко је те жак и у

исто вре ме јед но ста ван по сао ди ри ген та. По че ћу од по те -
шко ћа: ка да по гле да те ди ри гент ску пар ти ту ру са де се ти -
на ма ре до ва на ко ји ма су за бе ле же не но те ко је се у истом
тре нут ку сви ра ју, по ста је вам ја сно ко ли ко је на по ра по -
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треб но да се у тој шу ми зву ко ва про на ђе пра ви сми сао и
по ре дак. Но те су као ма ли љу ди: скло ни су са рад њи, али
су пр зни це и кав га џи је. Крат ке но те не при зна ју при мат
ду гим но та ма; син ко па над по след њом но том ни ка ко не
зна чи да је она краљ нот ног по рет ка. Озна ка "Da ca po" те -
ра од сек да се по но во од сви ра, али он то ни ка да не учи ни
на исти на чин. 

Ди ри гент мо ра да на ђе на чи на да пр во но те при во ли на
са рад њу, али то је лак ши про блем. Онај мно го те жи је сте
да те но те не ће са ме да се од сви ра ју. Њих мо ра ју да за сви -
ра ју љу ди у сим фо ниј ском ор ке стру. А љу ди су на лик но -
та ма: скло ни су са рад њи, али су ина џи је и сва ђа ли це. Ди -
ри гент на рас по ла га њу има са мо свој ди ри гент ски шта пић
и во љу. Мно ге мо је ко ле ге ди ри ген ти од ре кли су се шта -
пи ћа па су по пут Мра вин ског или Чи ли би да кеа ди ри го ва -
ли са мо го лим ша ка ма; но, ни је дан од њих ни је се од ре као
во ље. 

Чвр ста во ља је ваљ да оно што је кра си ло и ме не, али ја
ни ка да ни сам ми слио да ту во љу тре ба да ко ри стим да
пот чи ња вам му зи ча ре: ни ком по зи то ру, ни ве ли чан ству
му зи ци, а ка мо ли се би са мом. Не, ја сам од пр вог на сту па
са ор ке стром Кон зер ва то ри ју ма у Тр сту до да на шњег да -
на, ка да сво је вре ме на овом све ту де лим из ме ђу шест ор -
ке ста ра, ми слио да су му зи ча ри мо ји при ја те љи и је ди ни
при род ни са ве зни ци на по слу пра вље ња му зи ке.

За то сам им се увек ба цао у за гр љај и они су ми од го -
ва ра ли при ја тељ ством и по ве ре њем. По сто ји, дра ге ко ле -
ге ака де ми ци, на ро чи то ви ко ји сте умет ни ци, још јед на
пред ра су да ши ро ко рас про стра ње на ме ђу на ма умет ни ци -
ма, а то је да се нај ве ћа умет нич ка по стиг ну ћа има ју до -
сти ћи упо тре бом вр ло јед но став них умет нич ких сред ста -
ва. То – мо рам ов де ја сно ка за ти – ни је тач но. Ко ли ко пу -

та смо мо ји му зи ча ри и ја на про ба ма би ра ли нај бо љи од
сто ти на на чи на да из ве де мо јед ну ком по зи ци ју; ко ли ко
пу та смо пр во ми под сво јим пр сти ма осе ти ли ма ги ју, да
би је тек по том пре не ли пу бли ци?

За кљу чи ћу ову крат ку при ступ ну бе се ду сле де ћим ре -
чи ма: у ста тус ака де ми ка ни је тре ба ло иза бра ти са мо ме -
не, већ и свих 440 му зи ча ра мо јих пет ор ке ста ра у све ту,
ко ји ма са да тре ба до да ти и 88 му зи ча ра Бе о град ске фил -
хар мо ни је. 

Cin qu e cen to ven tot to mu si ci sti, пет сто ти на два де сет осам
му зи ча ра ипак не мо же би ти име но ва но за ак де ми ке, те
вам се у име свих њих за хва љу јем што сте ака де ми ком
про гла си ли њи хо вог во ђу ор ке стра. Gra zie!

АВИ ОН СКЕ КАР ТЕ

Пут ник: Мр. Ал фред Стре ле
Лет: Хам бург-Франк фурт на Мај ни-Бе о град
По врат на кар та: Бе о град-Франк фурт на Мај ни-Хам -

бург
Ду жи на ле та (са пре се да њем на ФРА): 6 са ти и 35 ми -

ну та
Пут ник: Мр. Јун Та ка хи ра
Лет: То кио-Ам стер дам-Бе о град
По врат на кар та: Бе о град-Ам стер дам-То кио
Ду жи на ле та (са пре се да њем на АМС): 19 са ти 55 ми -

ну та (+ 1 дан у до ла ску)

Пут ник: Мр. Стан Хер берт
Лет: Лон дон-Бе о град
По врат на кар та: Бе о град-Лон дон
Ду жи на ле та: 3 са та 11 ми ну та
Пут ник: Mr. Pi e re Aubin
Лет: Ту лу за-Беч-Бе о град
По врат на кар та: Бе о град-Беч-Ту лу за
Ду жи на ле та (са пре се да њем на ВИЕ): 6 са ти 05 ми нута

Пут ник: Мр. Да вид Мил тон
Лет: Чи ка го-Ам стер дам-Бе о град
По врат на кар та: Бе о град-Ам стер дам-Чи ка го
Ду жи на ле та (са пре се да њем на АМС) 18 са ти 11 ми ну -

та (+ 1 дан у до ла ску)

ЗА ВЕ РА ДВА НА ЕСТ ЧА СНИХ ЉУ ДИ

Ни је се то ви ше мо гло из др жа ти. Ни је се то сме ло до -
зо во ли ти. На ро чи то на кон блас фе мич них ла жи из ре че них
у при ступ ној бе се ди но вог ака де ми ка. Пет ча сних љу ди –
по је дан пред став ник из сва ког од пет ма е стро вих кр ва вих
свет ских ор ке ста ра – за то су се упу ти ли у Бе о град. Пу то -
ва ли су од три са та до без ма ло два де сет са ти, али им ни је
би ло те шко. 

Пе то ри ци му зи ча ра: пр вом ви о ли сти Ал фре ду Штре -
леу из Хам бур га, тром бо ни сти Ју ну Та ка хи ри из То ки ја,
тим па ни сти Сте ну Хер бер ту из Лон до на, во ђи кон тра ба -
си ста Пје ру Обе ну из Ту лу зе и фа го ти сти Деј ви ду Мил то -
ну из Чи ка га при дру жио се за кле ти пред став ник Бе о град -
ске фил хар мо ни је, фла у ти ста Или ја Ба ро ни јан, де те из
му зич ке по ро ди це. Чет вро ри ци од шест ту жи ла ца са три
кон ти нен та при дру жио се по је дан ва ља ни мај стор из Бео -

Proza

34 JANUAR-FEBRUAR-MART  2022

GREDA



гра да, пе том ту жи о цу при дру жи ла су се два ле ка ра за кле -
та Хи по кра то вом за кле твом, док је по след њи ту жи лац де -
ло вао са мо стал но. Та ко је са чи ње на пот пу на и мо рал на
по ро та од два на ест нео су ђи ва них љу ди ко ја је мо гла да са -
слу ша оп ту жбе и од бра ну оп ту же ног и до не се је ди ну ва -
ља ну пре су ду: Смрт!

Ма е стро ва крв не ће пр сну ти ни по јед ном па ру ру ку;
стра да ће ра дом ме ха нич ке на пра ве. Ста ри и не до вољ но
ис пи ти ва ни лифт Срп ске ака де ми ја на у ка и умет но сти од -
ре ђен је за џе ла та. Има ло је не ке прав де у то ме да оп ту же -
ни Ма рин Ото кар Чај ка но вић Wa itl Maz za стра да у ку ћи -
ци ко је се нај ви ше пла шио, без гла вим па дом и уби лач ким
ра дом зе мљи не те же ко јој ће два на е сто ри ца по рот ни ка са -
мо по мо ћи у из вр ша ва њу пре су де.

Ал фре ду Штре леу за то се при дру жио мај стор из тврт ке
за лиф то ве "Да вид Па јић Да ка". Њих дво ји ца тре ба ло је да
оду у пот кор вну ку ћи цу где се на ла зи по гон лиф та и осла -
бе кон такт че лич не сај ле са ма тич ним точ ком што ће про -
у зро ко ва ти по дрх та ва ње и про кли за ва ње лиф та. Ове ви -
бра ци је без гре шке ће се пре не ти на спој сај ле и коб не ку -
ћи це лиф та. На спо ју сај ли и ка би не тре ба ло је раз ла ба ви -
ти на врт ке на три сај ле. За ово је био за ду жен мај стор из
фир ме "Shin dler " чи ји рад је над гле дао уред ни го спо дин
из То ки ја. Го спо дин Хер берт из Лон до на та ко ђе је имао
јед ног мај сто ра за лифт уза се. Ни је се, на и ме, ни ка ко сме -
ло до зо во ли ти да осу ђе ни ку на смрт "стиг не по ми ло ва ње
у по след њој се кун ди" и ње го во су но врат но про па да ње за -
у ста ви "ру дар ска коч ни ца". Због то га је пра вед ни ту жи лац
из Лон до на са мај сто ром из пред у зе ћа "Лов ћен Лифт" са
Во ждов ца, раз ра дио све по је ди но сти око де ак ти ви ра ња
ове коч ни це. Пјер Обен из Ту лу зе тре ба ло је да те коб не

сре де бу де у по дру му са мај сто ром из фир ме "ГТ лифт" из
Бе о гра да и да укло ни опру гу у под стро пљу лиф та ко ја би
мо гла пут ни ку да спа се жи вот та ко што би убла жи ла кру -
ти удар о по след њу тач ку вр то гла вог па да. На по слет ку
Деј вид Мил тон из Чи ка га осим што је био кон тра ба си ста,
имао је и ди пло му ле ка ра. Он је, за јед но са још дво ји цом
ко ле га из До ма здра вља Па ли лу ла тре ба ло да утвр ди смрт
осу ђе ни ка. 

Нај те жи за да так пао је на два на е стог чла на "по ро те",
фла у ти сту Или ју Ба ро ни ја на. Он је на три кон цер та ма е -
стра Ото ка ра Маzzе са Бе о град ском фил хар мо ни јом за до -
био по себ но ди ри ген то во по ве ре ње. Пу то вао је чак с њим
истим ко ли ма у Кња же вац. У сре ду на кон чи та ња при -
ступ не бе се де, од ре ђен је да бу де осо ба ко ја ће ући за јед -
но с ма е стром у лифт на тре ћем спра ту да би га на пре ва -
ру на гло на пу стио и оста вио га са мог у ку ћи ци-кр лет ки.
Го спо дин Ба ро ни јан мо рао ја за овај за да так – је ди ни ко ји
се ни је оба вљао у ти ши ни лиф то вог гро тла – да мо би ли -
ше и ли це мер ство ор ке стар ског му зи ча ра, као и знат не
глу мач ке спо соб но сти. Гра шке зно ја на че лу Или је Ба ро -
ни ја на су се под ра зу ме ва ле, на ро чи то ка да с ди ри ген том
на крат ко бу де ушао у лифт ко ји је већ спре ман за пад, али
и два на е сти члан по ро те био је ре шен и са гла сан са пре -
су дом – Смрт! – јер је ма е стро Ото кар Маzzа већ оста вио
кр ва ве тра го ве и на по след ња три кон цер та са Бе о град -
ском фил хар мо ни јом, а већ су се на ја вљи ва ли и че твр ти и
пе ти на ступ у Бе о гра ду...

АПА ТРИД У ЛИФ ТУ КО ЈИ СЕ СУ НО ВРА ЋУ ЈЕ

Би ла је сре да. У све ча ној са ли на тре ћем спра ту Срп ске
ака де ми је на у ка и умет но сти сви су апла у ди ра ли но вом
ино стра ном чла ну. На не ких три де сет ме та ра од сто ли це
у сре ди ни пр вог ре да ко ју је на кон го во ра за у зео ма е стро
Ото кар Маз за, на ла зио се лифт чи ји су по след њи пут па -
жљи во пра ти ла је да на е сто ри ца од два на ест по рот ни ка.
Де лу је не ве ро ват но да је да на ест љу ди, рас по ре ђе ни од
пот кро вља до по дру ма, окру жи јед ну на пра ву из у мље ну
сре ди ном де вет на е стог ве ка, али, чи та о че, ово је при ча
ствар ни ја од са мог жи во та. 

Апла у зи ди ри ген ту Oto ka ru Maz zi су утих ну ли. Тре ба -
ло је са че ка ти још про кле то ду гач ких по ла са та да се окон -
ча ју го во ри оста ла два ино стра на чла на Ака де ми је (ето
до ка за да ни у при чи све не иде "од мах" и "са да"). На кра -
ју су обра ћа ња ино стра них ака де ми ка за вр ше ни. Сви су
уста ли. Фла у ти ста Или ја Ба ро ни јан био је пр ви ко ји је че -
сти тао ди ри ген ту. Остао је крај ње га и на ста вио при ја тељ -
ски да при ча с њим и ша ли се на ита ли јан ском. Већ га је
др жао под ру ку: не ки би ка за ли по пут ста рог знан ца, дру -
ги би ипак про це ни ли као ислед ник. При јем и при год ни
кок тел са ба ја том хра ном и уста ја лим со ко ви ма тре ба ло је
да се одр жи на пр вом спра ту. Али за што ко ри сти ти сте пе -
ни це кад ма е стра бо ли но га и чак вид но ше па на кон лак -
ше по вре де ко ју је за до био у Кња жев цу ка да је пао низ пет
ба са ма ка род не ба ки не ку ће? (Гур нут? Слу шај но про кли -
зав ши на ђо но ви ма лет њих мо ка си на?).

Ево за то Ба ро ни ја на ка ко ве се ло убр за ва ко рак, на сто -
је ћи да пре тек не дру ге стар це из све ча не са ле ко ји би пре
њих упо тре би ли лифт. Ка пи зно ја на че лу фла у ти сте су
не из бе жне. Њих дво ји ца сти жу до смр то но сне ку ћи це.
Ула зе за јед но, као два до бра по зна ни ка. Ма е стро по вре ђе -
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Gordana Igrec

ЧИСТИ БИТАК

По хлеп но гра бим ме та фо ре
па ра бо ле, хи пер бо ле,
за ре зе, ус клич ни ке, упит ни ке
са мо да до прем до сво је би ти
кад та мо она се уви јек умак не.
Ја та ман по ву чем упит ник
она уз мак не на ли је ву стра ну.
По ку шам то исто с ме та фо ром
она ми се слат ко на сми је
(ру га ми се за пра во)
и скло ни се на де сно.
Већ слу ђе на гра бим за ус клич ни ком
ко ји опо ми ње, а она се из ми го љи
по пут је гу ље и не ста не.
Оста не са мо пра зни на
чи ста ого ље ла бит ко ја бив ству је
без ри је чи и без ичег су ви шно га.
Оста вљам га та квог на Ти бе ту.
Али, он се не да. Иде за мном
и као да ми го во ри: "Сад кад си
ме већ на шла и сви ма об зна ни ла
гдје сам, а на Ти бе ту ни сам и је сам,
сад ћеш ме за ка зну но си ти са со бом
ци је ли жи вот и у смр ти бит ћу тво ја бит".
А до бро, сли јег нем ра ме ни ма
и ка жем том бит ку: "Што ћу сад?"
Но сит ћу се и с то бом кад већ
мо гу са свим тим три ца ма и ку ћи на ма
по пут ме та фо ра, хи пер бо ла,па ра бо ла,
бро је ва, упит ни ка, ус клич ни ка, за ре за
и точ ка и то не јед на не го од мах све три
по ре ду
И још ово да опје вам:
Ка да сам код мо је
ва ра ждин ске ба ке
чи та ла ка пи тал но Hе idеggе rо vо дје ло
"Би так и ни шта" мо ја ба ка се са мо
ма ло на ви ри ла и ре кла: "Ах, бит ка или ни шта".
То ти је жи вот, на до да ла је и оти шла
у ку хи њу ку ха ти ри жу на мли је ку
за ве че ру.
То де дек ја ко во ли, шап ну ла ми је.
"Он да, ни шта", рек нем ја и сјед нем за стол.
"За пра во, све вам бу дем по ја сни ла".
"Мо лим те не мој нас да ви ти.
Де да ти не ће да ти нов че ке ако ћеш
нас гња ви ти, а он да си не ћеш мо ћи
ку пи ти ве сту, па ћеш ви дје ти што је
то ни шта и ка ква се бит ка би је за

ном но гом ма ло ја че сту па на под ка би не и она се ла ко
за њи ше. Ба ро ни јан не до зво ља ва да се би ло шта при ме -
ти и ула зи за њим. За тва ра уну тра шња вра та лиф та ме -
тал ном мре жи цом и кре ће ру ком да при ти сне дуг ме пр -
вог спра та. Он да се те а трал но уда ра по че лу. Ка же: "Ма -
е стро, за бо ра ви ли сте на о ча ри на го вор ни ци с ко је сте
др жа ли го вор". Из ла зи, по след њи пут по гле да у очи
дир ген та и још се сме је обе ше њач ки, као де ран с ули це.
Глу ма ма ло пре ко мер на, али вр ло убе дљи ва за јед ног те -
а тар ског ама те ра. Не, не, гу ра ма е стра у лифт, са мо не -
ка он кре не до ле. Фла у ти ста сти же ода мах за њим. Бр зо
ће да узме на о ча ре. Осу ђе ник хо ће да иза ђе, али је ипак,
пре бла гим не го гру бим по кре ти ма угу ран у лифт. Уну -
тра шња вра та за тва ра ру ка Или је Ба ро ни ја на као и
спољ на. "Ну ме ро уно" до ви ку је он с ход ни ка, с ли цем
на којм ви ше не ма ни јед ног сме шка. 

Апа трид у том тре нут ку схва та сав страх од лиф то ва,
али ру ка му ипак при ти ска "број 1". Лифт кре ће да би се
тре ну так доц ни је чуо стра шан пра сак. Сај ле су се от ка -
чи ле и ка би на по чи ње да ју ри чи та вих пет спра то ва на -
ни же, ра чу на ју ћи и два ме ђу спра та (до вољ на ви си на за
си гур ну смрт осу ђе ни ка). Ма е стро зна да се оства ру ју
ње го ви нај цр њи сно ви, али је чуд но ми ран. Кад је лифт
про ју рио крај пр вог спра та учи ни ло му се да су му се
но жни пр сти одво ји ли од по да ку ћи це лиф та и да је на
час по чео да леб ди. Дру ги ме ђу спрат, пр ви ме ђу спрат –
не ма ни ка квог сми сла ври шта ти. "Ру дар ска коч ни ца"
очи глед но ни је од ра ди ла свој по сао и по след ња на да да
се спа се жи вот ве ли ког умет ни ка је про па ла. Не ко ли ко
се кун ди је до вољ но да осу ђе ни ку пред ње го вим очи ма
про ђе чи тав ње гов убо ги жи вот: од при мор ске дво кат -
ни це у Уди на ма и оног не ба у бо ја ма зре лих смо кви над
де ти њом гла вом, до по след њег по гле да на Кња же вац,
град ње го ве ба ке, али апа трид и тај свој жи вот сма тра
ту ђим, те га не по зи ва пред сво јим очи ма. 

Лифт на кра ју ста хо ви то уда ра у под нож је и ку ћи ца
се ки да и раз би ја у оштрим ко ма ди ма. На пр вом спра ту
већ звец ка ју ча ше на пу ње не шам пањ цем и ако се то ме
до да го вор сто ти ну уста, са свим је ја сно да ни ко не чу је
ло мља ву ка би не лиф та у по дру му. Чу вар из при зе мља
мо гао је чу ти не што нео бич но што до ла зи са ста не лиф -
та, али ни он ни је био у при зе мљу, већ се при дру жио
кок те лу. Же на му је бо ле сна, па ми сли да ма ло по је де, а
ве ћи део од не се ку ћи. Што се не по је де, иона ко ће се ба -
ци ти... 

У по чет ку се ни ко не пи та где је ино стра ни члан СА -
НУ Oto kar Maz za. Фла у ти ста Или ја Ба ро ни јан ни је на
при је му. Он је до тр чао у по друм. Два на е сто ри ца по рот -
ни ка са да на сто је да што пре стиг ну до осу ђе ни ка и
утвр де смрт. Мај сто ри за лифт из тврт ки "Да вид Па јић
Да ка", "Shin dler", "Лов ћен Лифт" и "ГТ лифт" ве штим
ру ка ма одва ја ју ме тал од др ве та. Здро бљен из ме ђу та -
ста ту ре дуг ма ди и ме тал них гре ди пла фо на лиф та, као
пас пре ло мље не кич ме, ле жи осу ђе ни ди ри гент. Ви ди
сво је џе ла те и шест од два на ест ла ко пре по зна је. За дво -
ји цу док то ра ко ји су се наг ну ли над њим и опи па ва ју му
по след ња из би ја ња би ла, чи ни му се да сто је гла ву уз
гла ву, при љу бље ни обра зи ма. Не ма вре ме на да оп ту жи
и оста лих шест по рот ни ка ко је не по зна је. Ка же са мо
осам ре чи: "Ни сам сти гао ни до по ла пу та. Уми рем не -
сре ћан." и ис пу шта ду шу.

У Љу бља ни, ју на 2022.
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ди нар сваг да шњи".
Ни сам ви ше ба ку мо гла чу ти,
јер је ис пред ме не био та њур
пун ри же с мли је ком.
Чи сти Ка зи мир Ма ље вич
по ми сли ла сам.
А сад је до ста.
Ствар но је до ста
и точ ка

ДОБА СРЕЋЕ

Би ло је то до ба ка да
смо се са мо сми ја ле
као да про си па мо ора хе
и сми ја ле
и сми ја ле...
као да је ци је ли сви јет наш...
Би ло је то ври је ме не ви но сти
и ве се ља ко је се рас тру си ло
кроз пр сте.
До шле су го ди не
ти хо на пр сти ма,
ро ди те љи су остар је ли,
раз бо ље ли,
мо ји ста ри су от пу то ва ли
злат ном ко чи јом уз прат њу
ба рок них ајн ге ле ка
на онај, ка ко сви ка жу:
"Љеп ши сви јет".
Да нас се не сми је мо.
За мро је сми јех,
али исти нас из вор ве же
и успо ме не исте
у на ди да још не гдје
по сто је дје ца у на ма
и око нас ко ја ће
про си па ти би се ре и ора хе
по пут нас бе за зле них и гр ле них.

ДАНАС НЕМА ПЈЕСМЕ

Да нас не ће би ти пје сме.
Не за то што се не мо же
или не сми је,
већ су ми вла сти те ци пе ле
по ста ле ти је сне
(ако ме ра зу ми је те).

На жар сам за бо ра ви ла 
ста ви ти цје па ни цу, па и он да
ка да сам је сла бој же ра ви ци при љу би ла
цје па ни ца је би ла мо кра
и ци је лим сви је том је ка ди ло
по пут та мја на ми рис, а за пра во
цје па ни ца бје ше од це дра...
И за то тра жим но вог Ка зи ми ра Ма ље ви ћа
ко ји ће на сли ка ти мо ју пје сму
на би је лој под ло зи с цр ве ном точ ком
у сре ди ни.
То је ср це жи шка ко је по ла ко, али по сто ја но
ти тра. Си гур ност да се да ље из са мог епи цен тра
мо же, по не кад ла ко или по ла ко
по не кад жу стро, сил но и ја ко.
А ре кла сам да да нас не ће би ти пје сме.
По ја ти се сми је стал но док зад ња трав ка
не смр зне и не не ста не. Јер про ље ће
са мо што ни је за ку ца ло на вра та
је ди но да се ри је ше овог зим ског та та
ко ји да шће иза вра та. Већ се и он умо рио,
а да сни је гом ни је све за до во љио.
Тек по не ке, па сни јег у да на шње ври је ме
па да на де ке. Са мо да је пре зи мит.
Он да је већ лак ше. Ме двје ди ца чу ва
сво је мла до, а пче ла ри свој мед.
Сви ће се сре сти за мје сец-два.
Знам то на па мет.
Што је то пре ма вре ме ну ко је
не ма бро ја ни ти сло ва
са мо бје ли на не пре глед на бје ли на...
с цр ве ном точ ки цом у сре ди ни

КИШОМ ОКУПАНЕ

Ки шом оку па не
ули це 
ми ри шу на ба грем
у цва ту.

Poezija
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Vећ смо би ли из бе гли из Хр ват ске
на ле ву оба лу Ду на ва и сме сти ли се у
Но вом Са ду.

Ку ћа је по сле нас оста ла са ма. За -
кљу ча на. За кљу ча на су у њој и сва на -
ша се ћа ња, ра до сти и ту ге. У дво ри шту
је ду гач ки чар дак у ко ји смо сме шта ли
по че ти ри ва го на ку ку ру за. Чар дак смо
увек др жа ли уред но. Је ди но смо пу сти -
ли го лу бо ве да под кро вом у сво јим
гне зди ма и го лу бар ни ци ма жи ве.

Го лу бо ви су би ли на ша сва ко днев на
ра дост. Ле те ли су сва ко днев но око ку -
ће. За ле та ли би се у се ло и пре ма Ду на -
ву и вра ћа ли се бр зи ном ве тра у ши ро -
ким кру го ви ма и об ле та ли око нас. А
он да би ве се ло сле та ли у про стра но
дво ри ште лу па ју ћи и ле пр ша ју ћи сво -
јим кри ли ма. Гу гу та ње и ле пет кри ла
да ва ли су угод ну звуч ну ку ли су ми ра
на шој ку ћи.

Вла дан ме у До ро сло ву за мо лио да у
наш чар дак сме сти сво је ку ку ру зе ко је
је об рао са десeт ју та ра, не да ле ко од
же ле знич ке ста ни це и се ла.

До са да је још од оче ве смр ти ча р дак
био пра зан и чист. Го лу бо ви су мо гли
са мо об ле та ти око ње га али ни су мо гли
уле та ти кроз за кљу ча на дво ја вра та.

С ку ку ру зом се у ње га усе ли ше па -
цо ви и ми ше ви. Ви де ло се то већ на пр -
ви по глед, по сит ним огри сци ма зр не -
вља ко је је цу ри ло кроз да ске на по ду и
по ред ле та ва.

Су сед ко ји нам чу ва ку ћу ја вља да с
чар да ка и ис под зе мље из ра ња ју на
дво ри ште уго је ни па цо ви у чо по ри ма: у
ве ли ким гру па ма се кре ћу по пут жи вог
та ла са пре ма ба шчи и воћ ња ку, где на
по то ку пи ју те ку ћу во ду.

Осе ти ли па цо ви да им је ку ћа на рас -
по ла га њу. Па то са но дво ри ште про ша -
ра но на ви ше ме ста цр ним ис ко пи на ма
у ви ду кр тич ња ка.

Ку ћа пре пу ште на са мој се би и злом
рат ном вре ме ну. Уса мље на. Па цо ви још
не ула зе у за кљу ча не со бе, али су та ван
на ми ри са ли.

Кад се на си те ку ку ру за, спу шта ју се
улан ча ни је дан за дру гим на дво ри ште;
ов де су хи ља де у гру пи као пче ле у ко -
шни ци и окре ћу сво је пу те ве и ста зе
пре ма су сед ној ку ћи. Ова ку ћа бе ше из -
гра ђе на од твр дог ма те ри ја ла за пр ву
ма ђар ску шко лу у се лу. Ис под ње је
угра ђен про стран, за сво ђен ци глом, по -
друм: у ње му су сме шта ни ви но, ра ки ја

и све оно што зах те ва хлад ни по друм -
ски про стор.

Као ство рен за ле гло па цо ва.
На ши раз дел ни ци, ро ђа ци и су се ди

ни су се жа ли ли: рат но је вре ме. Не ка то
бу де нај ве ћа не сре ћа. На би ли су ци глу
на отво ре и при вре ме но по за тва ра ли
при сту пе у по друм.

Та ван смо пре свог од ла ска у Ср би ју
пот пу но очи сти ли она ко ка ко се то
обич но ра ди пред ве ли ке све це и пре ко
ле та. Ти ме смо да ли ку ћи, као жи вом
би ћу, мо гућ ност да ди ше и да се зра чи.

Иван ми ја вља да се па цо ви спу шта -
ју с та ва на по де бе лим хра сто вим сте -
пе ни ца ма у ка ча ру и по друм и да су на
не ко ли ко ме ста про ва ли ли у со бе с пар -
ке том и це лим на ме шта јем.

То су би ли је ди ни про вал ни ци у на -
шој ку ћи: људ ска но га ни је кро чи ла
пре ко пра га од на шег од ла ска. Су се ди
су нам чу ва ли ку ћу и по што ва ли на ше
гне здо.

* * *

Та да се по кре ну ла бит ка с па цо ви ма.
Сла ли смо из Но вог Са да сва ке не де ље
жу то цр ве не па ке ти ће с цр ве ним гра ну -
ла ма су се ду Ива ну. Он их је си пао у та -
њи ри ће и ку ти је и пла стич не по су де на
чар да ку, по дво ри шту, у со ба ма, на та -
ва ну, под чар да ком.

Ја вља ју ми да па цо ви ци че по дво ри -
шту од тих отро ва и пре вр ћу се мр тви с
кр ва вим гу би ца ма као у вре ме ку ге. Та -
ко уго је ни, мр тви с на бре клим тр бу си -
ма за у зе ли су сав про стор око та њи ра с
гра ну ла ма: на сто ти не мр твих па цо ва
ле жи на ци гла ма у дво ри шту.

Иван их ме тлом и ло па та ма ску пља у
ве шкор пе и за тр па ва у гум ну. Пре кри ва
њи хо ва смрад на те ла у рас па да њу ђу -
бре том и цр ном зе мљом.

Бит ка с па цо ви ма се по ја ча ла усе ље -
њем чо по ра па са лу та ли ца. Не зна се
ода кле су до шли: осе ти ли ку ку руз под
чар да ком и во ду у по то ку и за ве три ну.

Пси су да ви ли па цо ве отре са ју ћи их
о ци гле. И ни су их је ли. Са мо би их
оми ри са ли и оста вља ли она ко згу жва не
на сред дво ри шта. То им је био глав ни
по сао, као да смо их ми на ру чи ли и ту
оста ви ли да то чи не.

И ко зна до кле би та бит ка с па цо ви -
ма тра ја ла да ни је вла сник ку ку ру за до -
шао с две при ко ли це и по чео то ва ри ти
ку ку руз за про да ју.

Тр го ви ну не ин те ре су је рат но ста ње.
Вла дан је пре дао кљу че ве ку ће Ра ди
Цо па ку.

Да би се трак тор мо гао при бли жи ти
чар да ку за уто вар, тре ба ло је про ћи
кроз ве ли ку гво зде ну ка пи ју на ула зу,
за тим кроз пре град ну ни ску гво зде ну
ка пи ју на сред дво ри шта и ко нач но про -
ћи кроз тре ћу ви со ку гво зде ну ка пи ју
пре ма гум ну.

На том пу ту во зач, не па жљив, обо ри
сту пац ко ји но си ка пи ју пре ма гум ну.
Трак тор про ђе, пре ло ми не ко ли ко ра -
сних ја бу ка и це лу огра ду ба шче и ту се
окре не. И та ко да ни ма тут ње трак то ри
раз ви ја ва ју па цо ве и го лу бо ве док ни су
по то ва ри ли и зад ње кли по ве ку ку ру за.

* * *

Ку ћа је с пра зним чар да ком за кљу ча -
на и на пу ште на.

Сад су па цо ви по но ва ис под зе мље и
су сед них скло ни шта на гр ну ли на де бе -
ли слој сит ног ку ку ру за, ко му ши не,
око ми ња и све га оста лог иза ку ку ру за.

Чар дак и ку ћа ни су оста вље ни у
оном ста њу у ко јем су за при мље ни и
по су ђе ни, ка кав је ред у овим кра је ви -
ма.

Пла ти ли смо че ти ри чо ве ка и две
же не ко ји су не ко ли ко да на из ба ци ва ли
остат ке ку ку ру за с чар да ка и чи сти ли
дво ри ште и гум но. Пла ти ли смо и мај -
сто ра То до ра Илин чи ћа ко ји је по пра -
вио сту пац и по но ва на ме стио гво зде ну
ка пи ју она ко ка ко је и по ста вље на. По -
пра вље на је и огра да ко ја се на ла зи ла
на ула зу у ба шчу. Тек та да је ку ћа за -
кљу ча на и сми ре на.

И чо пор па са је не стао из очи шће ног
дво ри шта.

* * *

Сле де ће го ди не Вла дан ме по но ва
за мо ли да му усту пим чар дак да сме сти
свој ку ку руз.

– Не мо жеш по но во до би ти чар дак
да сме стиш ку ку руз – ре као сам без
пре до ми шља ња и ти ме пре ки нуо на ше
до бре род бин ске од но се.

* * *

Ку ћа је по сле то га про да на чо ве ку
ко ји ће о њој во ди ти бри гу као о жи вом
би ћу. Ку ћа и је сте жи во би ће, има ду шу.

На пу стио сам ку ћу и из гра дио но ви
кров над гла вом она ко ка ко је мо ја ма ти
по же ле ла и ре кла.

* * *

Па цо ва ви ше не ма у на шој ку ћи; од -
се ли ли су се та мо где не ма жи ве ду ше.

Proza

38 JANUAR-FEBRUAR-MART  2022

GREDA
Срето Батрановић

Кућа на продају



Душан Пајин

Кругови
ША КЕ

Го ди не 1947. смо се вра ти ли у Бе о град, из ко га смо из -
бе гли у Вр шац, 1942. У то вре ме је об но вље на пру га Бе о -
град-За греб. Тог ле та мај ка ме је од ве ла код сво јих у
Срем ску Ми тро ви цу. По што сам се ро дио за вре ме ра та,
они ни су зна ли ка ко из гле дам, а и ја сам о њи ма са мо знао
по при чи, ма да сам имао "већ" пет го ди на. 

Из те пр ве по се те се ћам се са мо јед ног при зо ра, кад су
ме од ве ли код пра-ба ке – ко ја је жи ве ла не да ле ко од ба ке.
Ре кли су ми да она не ви ди, јер је ја ко ста ра (ка сни је сам
са знао да је има ла 84 го ди не) и да ће ме за то опи па ти–по -
ми ло ва ти ру ка ма по гла ви, јер сле пи та ко оства ру ју кон -
такт са дру ги ма.

Сја јан, сун чан дан. Она се ди на сто ли ци у дво ри шту,
ис под ви шње, док је јед на ком ши ни ца че шља. Док ја ла га -
но при ла зим, они јој об ја шња ва ју да је до шао да је ви ди
је дан пра у нук – син тре ће Ма ри ји не ћер ке, Ка ти це. 

Ја при ла зим и нај пре ви дим ње не (сле пе) очи, са су за -
ма у угло ви ма, а за тим, зу рим као оп чи њен у ње не сме жу -
ра не ша ке, ко је она др жи у кри лу, у ви си ни мо јих очи ју,
се де ћи на сто ли ци. Све дру го се по вла чи пред јед ним пи -
та њем: хо ће ли и мо је ша ке би ти та ко сме жу ра не? Мо жда,
али ни ка ко не мо гу да за ми слим сво је ша ке та ко сме жу -
ране. 

По ку ша вам да пред ста вим се би то бу ду ће, или про шло
вре ме – осам де сет го ди на – ко је ми из гле да не за ми сли во
ду го. Си гур но је и она јед ном – пре осам де сет го ди на –
има ла ма ле пу нач ке ша ке, као ја са да, по ми шљам ја.
Осам де сет го ди на пре, осам де сет го ди на по сле – и јед но
и дру го ми из гле да не са гле ди во, као да ме ба ца у не ку вр -
то гла ви цу. Али, ту смо са да – ис под кро шње ви шње, у
сун чан дан. Мо је и ње не ша ке.

Ка сни је сам схва тио да је то би ло – јед ном и ни кад ви -
ше – иду ће го ди не она је умр ла. Ја сам је ви део са мо јед -
ном, она ми је опи па ла ли це, са мо јед ном. 

Ипак се по ја вио и је дан ма ли круг. Де вет го ди на ка сни -
је, 1956. (или 1957) у Бе о гра ду у га ле ри ји "Цви је та Зу зо -
рић" је го сто ва ла ве ли ка свет ска из ло жба фо то гра фи ја
"По ро ди ца чо ве ка" – ко је је на ста ла на осно ву свет ског
кон кур са (503 фотогрaфије из 68 зе ма ља), а глав ни се лек -
тор је био Едвард Штај хен из Му зе ја мо дер не умет но сти
у Њу јор ку. На тој из ло жби је би ла и јед на фо то гра фи ја
ста ри це, где су у пр вом пла ну ње не ша ке, слич не они ма
мо је пра-ба ке. 

Пе де сет две го ди не ка сни је, мој син је от пу то вао као
ту ри ста у Њу јорк, а кад се вра тио, као по клон ми је до нео
књи гу о тој из ло жби (о ко јој сам му при чао) – књи гу је у
то вре ме по но во из дао Му зеј у Њу јор ку.

ГО СПО ЂО – ДРУ ГА РИ ЦЕ

Кад сам ује сен 1948. по шао у основ ну шко лу "Вук Ка -
ра џић", та да су де ца ста ри је по здра вља ла са "љу бим ру -

ке," а жи ве ли смо на Дор ћо лу. Ста ри ји су се из ме ђу се бе
осло вља ва ли са "го спо ди не" и "го спо ђо", а ми учи те љи цу
са "го спо ђо", или "го спо ђо учи те љи це". 

За тим је – 1949 – по че ло са уво ђе њем но вог осло вља ва -
ња – дру га ри це и дру же; дру га ри це учи те љи це, или на -
став ни це. Око че тр де сет го ди на ка сни је, 1991. се по но во
пре шло на "го спо ди не" и "го спо ђо." 

Ме ни је сад ша љи во сва ко осло вља ва ње. А оно – "да ме
и го спо до" – ми зву чи као да је реч о по зо ри шном ко ма ду.
За пра во, це ла исто ри ја ми са да из гле да као след ве ли ких
по зо ри шних пред ста ва, у ко ји ма по сто је ре жи се ри, но си -
о ци глав них и спо ред них уло га, ко сти мо гра фи и шмин -
кери...

ТР ЧА ЊЕ У КРУГ

Кад сам био де чак у зо о ло шком вр ту у Бе о гра ду сам –
из ме ђу оста лог – гле дао бе ле ми ше ве. Они су има ли је дан
бу бањ ко ји се окре тао као ве ли ки точ ко ви у за бав ним пар -
ко ви ма. Ми ше ви би ушли у бу бањ и бр зо тр ча ли по уну -
тра шњо сти буб ња, ко ји би се окре тао до вољ но бр зо да су
они увек оста ја ли у истом, до њем по ло жа ју, тј. по сма тра -
но из мог угла – иако су бр зо тр ча ли, они су – у ства ри –
ста ја ли у ме сту, јер се ни су по ме ра ли у од но су на про стор
из ван буб ња. Ја сам у не ким тре ну ци ма по ми шљао да је то
бе сми сле но – то "тр ча ње у ме сту". Али он да бих схва тио
да то и ни је бит но – што ми ше ви "тр че у ме сту" тј. што
ниг де "не сти жу" – јер их је то све ску па за ба вља ло и кад
би до вољ но убр за ли кре та ње буб ња, они би у јед ном ча су
ста ли и пу сти ли да их бу бањ обр не до пу ног кру га.
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Са мај ком и оцем на Те ра зи ја ма у Бе о гра ду, зи ма 1947.



Док сам био сту дент, мно го сам жу рио, јер сам на по ре -
до са сту ди ра њем, ра дио и у ли сту Сту дент (1963-68), та -
ко да сам мо рао да жу рим, да бих сти зао на пре да ва ња и
да пи шем ли ков не кри ти ке. Хра нио сам се у ре сто ра ну
"Бо сна", где је по сто ја ла мен за на бо но ве (три је ла по из -
бо ру и хле ба ко ли ко хо ћеш). Јед ног да на чо век ко ји је зи -
ми ра дио на гар де ро би ми је ре као. 

"Мом че, гле дам те ов де сва ки дан ка ко жу риш, ка ко
бр зо оста виш ка пут и бр зо се вра ћаш с обе да. Знаш и ја
сам це лог жи во та жу рио и ево ме где сам сти гао", за -
кљу чи он са из ве сном (са мо)иро ни јом. 

Де се так го ди на ка сни је, сам то ком ни за го ди на сва ко
ју тро ишао на по сао ауто бу сом до Зе ле ног вен ца. Јед ном
(то ком 1982), док сам се во зио ауто бу сом, за ми слио сам се
и ви део се бе ка ко три де сет, че тр де сет го ди на, сва ког да на
идем ауто бу сом на по сао, а за тим сти жем до пен зи је и ују -
тру ма ло тр чим у круг ра ди ре кре а ци је, или идем на пе ца -
ње, на Са ву. На кра ју уми рем. Се тио сам се оних ми ше ва
из зо о ло шког вр та. Од јед ном као да сам се бе ви део из не -
ке ви си не – као оне ми ше ве – и сво је тр ча ње у буб њу. 

Али, на по ре до са со бом и ауто бу сом ко јим се во зим,
као да сам ви део и све оне дру ге љу де ко ји су се во зи ли
град ским са о бра ћа јем, от кад је (1892) у Бе о гра ду то ус по -
ста вље но (нај пре трам ва ји са коњ ском ву чом, а ка сни је
елек трич ни), а ви део сам и ка ко су се са о бра ћај не ли ни је
гра на ле и умно жа ва ле, са ши ре њем гра да, ка ко су се, по -
ред трам ва ја, по ја ви ли ауто бу си и тро леј бу си. И од јед ном
сам се за пи тао – где су, за све то вре ме, сви ти љу ди сти -
гли, где сам ја сти гао, за сво то вре ме от кад жу рим, од вре -
ме на ре сто ра на Бо сне, до са да, или где ћу сти ћи, до не ког
има ги нар ног ча са у вре ме ну, ка да ће ме у сан ду ку, во зи ти
на по след ње од ре ди ште. И као да сам уро нио у не ку чуд -
ну ек ста зу вре ме на, у ко јој су се ме ша ли ту га и оча ја ње,
не ка чуд на, осло ба ђа ју ћа ра дост, као да са ме не спа да ју

сло је ви вре ме на и да са да из ра њам из свег тог ме те жа, као
не ка лар ва, ко ја се ис ко пр ца ла из ко шу љи це и по ле те ла у
не ку ди мен зи ју, из ван вре ме на и про сто ра. 

У ЧЕ МУ ЈЕ СМИ САО?

Пи та ње сми сла жи во та ми се ја ви ло у пр вим раз ре ди ма
основ не шко ле. Ују тро, док бих се уми вао, до руч ко вао и
ве зи вао пер тле на ци пе ла ма, пре не го ћу кре ну ти у шко лу
од јед ном сам се за пи тао – па до бро, ова ко ћу сва ко ју тро
по на вља ти сли чан ре до след, док не за вр шим шко лу, за тим
кад се за по слим итд., све до смр ти. Има ли у том по на вља -
њу не ког ду бљег сми сла, осим од ра ђи ва ња оно га што је
«на ре ду» да се ура ди? 

То ком основ не шко ле за не ко вре ме сам то пи та ње за -
бо ра вио, углав ном сто га што ми је па жњу при ву кло
огром но под руч је раз ли чи тих зна ња и ра до зна лост у упо -
зна ва њу при ро де и тех ни ке (за сва ки уре ђај ми се ја вља ло
пи та ње: ка ко то ра ди, а он да бих тра гао да се са тим упо -
знам). Се ћам се да је ду го тра ја ла за го нет ка фил ма – ка ко
на ста је та по крет на сли ка на екра ну – пи та ње се ја ви ло
још пре по ла ска у шко лу, а до пу ног од го во ра сам до шао
тек кад сам имао при ли ку да ви дим са му филм ску тра ку
(у 10. го ди ни, у Ен гле ској, 1952) и да схва тим след сли чи -
ца и по кре та ко је оне ре про ду ку ју. 

По сле 14. го ди не пи та ње сми сла жи во та и за го нет ка
ду ше су ми се на мет ну ли ве ћом сна гом не го до та да и он -
да сам са знао да се ти ме (мо жда) ба ве пси хо ло ги ја и фи -
ло зо фи ја. Да бих чи тао књи ге из пси хо ло ги је учла нио сам
се у Град ску би бли о те ку у Бе о гра ду (1958), а да бих са -
знао не што о фи ло зо фи ји, по чео сам (1958-59) да иш чи та -
вам ве ли ку књи гу (Ум ца ру је) у ма лој оче вој би бли о те ци. 

УМ ЦА РУ ЈЕ – ДЈУ РАНТ КЊИ ГЕ ВА ЉА. Ве ли ка књи -
га штам па на на де бе лој хар ти ји – чи ји је аутор био Вил
Ду рант (у ка сни јим из да њи ма Дју рант), а на слов Ум ца ру -
је – би ла је пред рат но из да ње (1932). То ком чи та ња при -
ме тио сам да су не ки одељ ци би ли озна че ни са стра не
олов ком (отац ми је ре као да је он то озна ча вао де ло ве ко -
ји су му би ли по себ но ва жни). 

У пр во вре ме сам ми слио да ћу ту на ћи и ди рект но по -
ста вље но пи та ње ко је је ме не оп се да ло (сми сао жи во та),
а и мо гу ћи од го вор. Вре ме ном сам схва тио да су и пи та ње
и од го вор при сут ни са мо по сред но, у по је ди ним фи ло зо -
фи ја ма, а од раз ли чи тих за па жа ња, би ли су ми (и оста ли)
бли ски они ко ји су о жи во ту го во ри ли са из ве сних ху мо -
ром - од Епик те та, до Шо пен ха у е ра. 

Од тог (спе ци фич ног, фи ло зоф ског) ху мо ра по себ но
упе ча тљив ми је био део где рим ски сто ик Епик тет (55-
135. г.) ка же: – Ни кад ни о че му не ре ци, то сам из гу био,
не го ре ци: то сам вра тио. (Епик тет: Ен хи ри ди он – При -
руч ник, оде љак 11).

Ка да сам око 10 г. ка сни је чи тао Чу анг Цеа – пр ви пут,
око 1969, а за тим 1989. и ка сни је – тек сам у овим по то -
њим чи та њи ма при ме тио да и он го во ри на јед ном ме сту
слич но (а жи вео је око 4 ве ка пре Епик те та и да ле ко – у
Ки ни). 

"Ово об лич је да то ти је од не ба и зе мље. Жи вот ни је
тво је вла сни штво, не го је то склад по зајм љен од не ба и
зе мље. Тво ја уро ђе на при ро да и суд би на ни су тво је вла -
сни штво - оне су окол но сти по зајм ље не од не ба и зе мље
(Леп ти ров сан, Бгд, 2001 – стр. 204).
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Ра сел Ли: Ру ке ста ри це са се ла у САД – са из ло же бе 
"По ро ди ца чо ве ка"



У пред го во ру ("О ко ри сти ма фи ло зо фи је") у књи зи Ум
ца ру је, из 1926, Дју рант ка же: Ми се бо ри мо са ха о сом око
нас и у на ма, али ра до би смо ве ро ва ли све то вре ме да по -
сто ји не што ви тал но и зна чај но у на ма, са мо кад би смо
би ли у ста њу да од го нет не мо вла сти те ду ше. (...) Же ле -
ли би смо да са да са гле да мо ства ри она ко ка ко ће оне из -
гле да ти за у век - «са ста но ви шта веч но сти». Же ле ли би -
смо да се на сме је мо у ли це не у мит ном, да се на сме је мо
чак и пре те ћој смр ти. (...) Ка ко нас Бе кон са ве ту је: «Те -
жи те до бри ма ду ха, а оста ло ће се или на ћи, или се не ће
ни при ме ти ти да не до ста је» (De Aug men tis Sci en ti a rum,
VI II, 2). 

О СМИ СЛУ ЖИ ВО ТА. Тек око 50 го ди на по сле пр вог
чи та ња књи ге Ум ца ру је – тј. 2009. – на сај ту по све ће ном
Дју ран ту, уста но вио сам да је он – исте го ди не кад је код
нас пр ви пут об ја вљен Ум ца ру је (1932) – об ја вио и јед ну
књи гу ко ја по са др жа ју и на сло ву од го ва ра мом по ла зном
ин те ре со ва њу: О сми слу жи во та (On The Me a ning Of
Life). Ина че, ова књи га код нас ни је ни кад пре ве де на, иако
је у ме ђу вре ме ну об ја вље но свих 11 во лу ми но зних књи га
по све ће них исто ри ји ци ви ли за ци је, ко је је он – са су пру -
гом – на пи сао то ком 40 го ди на (1935-75).

Књи га О сми слу жи во та је де лом би ла и Дју ран тов од -
го вор на он да шњу си ту а ци ју то ком ве ли ке еко ном ске кри -
зе 1929-32, кад су се мно ги љу ди пи та ли ка кав је сми сао
жи во та и од лу чи ва ли се – у оча ја њу – на са мо у би стве. 

Ко зна – мо жда ће не ке но ве кри зе под ста ћи но ва из да -
ња на ен гле ском (по след ње је би ло 2005), а и пр во на срп -
ском? Уто ли ко пре што је це ла књи га "ин тер ак тив ног" ка -

рак те ра, тј. са др жи обра зло же ње ауто ро ве мо ти ва ци је,
ње го во пи смо по је ди ним са вре ме ни ци ма, као и њи хо ва
пи сма, у ко ји ма су му од го во ра ли на ње го во пи смо и да ли
свој при лог те ми. Ја сам је до био 2009., као по клон од
свог си на. Та ко сам че као 50 го ди на на ову књи гу.

МЕ МЕН ТО. Отва ра ју ћи и чи та ју ћи књи гу Ум ца ру је у
пе ри о ду 1958-60, осе ћао сам ону драж от кри ва ња и ис тра -
жи ва ња, ка кву сам осе ћао и пет го ди на ка сни је, на по чет -
ку сту ди ја фи ло зо фи је (1963-64), док још ни сам био за -
хва ћен тем пом ис пи та и чи та њем књи га ко је су би ле оп те -
ре ће не оба ве зом да бу ду упам ће не. 

И по пр ви пут сам са гле дао чу де сну улан ча ност љу ди и
зби ва ња (а то ми се ка сни је, 1971-3., до га ђа ло и у Уни вер -
зи тет ској би бли о те ци "С. Мар ко вић"). У маг но ве њу, про -
ми ца ло ми је кроз ми сли, шта је све мо ра ло прет ход но да
се до го ди да бих ја се део и чи тао. До та да ми се чи ни ло да
је за мој рад по треб но са мо мо је на пре за ње и ра до зна лост
– да се све сво ди на то хо ћу ли ја на ста ви ти, или не.

Од јед ном, као да сам ви део све те љу де ко ји су ми прет -
хо ди ли и чи ји учин ци су би ли угра ђе ни у мо је чи та ње.
Не ког Дју ран та ко ји је у вре ме кад је мој отац био де чак
пи сао књи гу. Ви део сам ка ко је књи га би ла пре ве де на на
срп ски од стра не проф. Ми ло ша Ђу ри ћа, до спе ла у књи -
жа ру у Бе о гра ду, да би је мој отац – око 1935. – ку пио и
сам чи тао под вла че ћи не ке одељ ке, а он да је по сле пу то -
ва ња кроз вре ме и окол но сти (тј. се о бе мо јих ро ди те ља то -
ком ра та и по сле ра та) сти гла и до мо је па жње, 1958.

Би ло је нео бич но ви де ти шта се све на хо ди у јед ној
ства ри – све те љу де и окол но сти, ко ји су је до ве ли у по -
сто ја ње и укр сти ли је са мо јим жи во том и ми сли ма.

Та ко сам i за хва љу ју ћи Дју ран ту, Ђу ри ћу и свом оцу –
био у при ли ци да чи там Ум ца ру је, а ка сни је (2009), за хва -
љу ју ћи Дју ран ту и свом си ну – ко ји ми је на ба вио књи гу
О сми слу жи во та – да чи там ту не пре ве де ну књи гу. 

ПО БОЉ ША ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА

Из ме ђу 1951-53. смо жи ве ли у Лон до ну, јер је отац ра -
дио у ју го сло вен ској ам ба са ди у Лон до ну. Су бо том пре
под не су би ле при год не про јек ци је фил мо ва за де цу у не -
ким лон дон ским би о ско пи ма, по ред оста лог и јед на вер -
зи ја фил ма о Ро би ну Ху ду. Та при ча ми је при ву кла па -
жњу, по себ но део по све ћен лу ку и стре ли. Го ди не 1952. у
јед ној рад њи су ми ро ди те љи ку пи ли деч ји лук и не ко ли -
ко стре ла, с ко ји ма сам се играо у пар ку Кен синг тон гар -
денс. 

Го ди не 1975. сам ку пио се би спорт ски лук и стре ле у
рад њи "Сло ве ни ја-спорт", ко ја се на ла зи ла на Тр гу Ни ко -
ле Па ши ћа (та да Марк са и Ен гел са) и по чео да се ба вим
га ђа њем из лу ка, тј. спорт ским стре ли чар ством. 1977. сам
био је дан од осни ва ча пр вог стре ли чар ског клу ба у Бе о -
гра ду ("Ка ле мег дан"). Те го ди не сам схва тио да тре ба да
ку пим се би ја чи лук, ка ко бих по бољ шао сво је ре зул та те.
Али, се ис по ста ви ло да је про дав ни ца Qu icks, чак на ју гу
Ен гле ске, у јед ном ма лом ме сту, Wa ter loо vil le. Ја сам имао
нов ца за лук, али ни сам имао нов ца да по кри јем пут до
Ен гле ске. Он да сам до шао на иде ју да бих мо гао да во дим
не ку гру пу ту ри ста као во дич, јер је за во ди ча пут бес пла -
тан и још до би ја и из ве стан хо но рар (у то вре ме су би ла
по пу лар на број на пу то ва ња ту ри стич ких гру па у ино -
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На пр вен ству Ју го сла ви је у стре ли чар ству, 
Мо шће нич ка дра га, 1978.



стран ство). Оти шао сам код при ја те ља ко ји је ра дио у Ју -
го тур су и ко ји је знао да сам не кад жи вео у Лон до ну, али
он ми је ре као да они да ју гру пе ту ри ста са мо они ма ко ји
има ју за вр шен курс за во ди ча. Он да сам са знао да кур се -
ви за во ди че тра ју три ме се ца и да ни су ску пи. Упи сао сам
се на курс и за вр шио га то ком зи ме. Је дан од нај те жих ис -
пи та на кур су је би ла исто ри ја Бе о гра да – од Син ги ду ну -
ма, до по ло ви не 20. в. – јер се оче ки ва ло да во дич ту ри -
сти ма ко ји до ђу у Бе о град, уме да го во ри о исто ри ји Бе о -
гра да). Док сам спре мао ис пит у јед ном тре нут ку сам по -
ми слио – да ме сад не ко пи та шта то ра дим, ја бих му ре -
као: спре мам се да по бољ шам ре зул тат у стре ли чар ству. 

По што сам зав шио курс, у мар ту 1978. сам оти шао код
свог при ја те ља и ре као му: "Ево, за вр шио сам курс." Он се
ма ло из не на дио и ре као ми: "До бро. Ево ти гру па за ве за -
но пу то ва ње Па риз–Лон дон, све за јед но – осам да на."
Пре пу та сам про ши рио сво је зна ње о зна ме ни то сти ма
Па ри за, а он да пре у зео гру пу и са њи ма пр во оти шао у
Па риз, а за тим у Лон дон (по но во по сле 1953. го ди не). У
Лон до ну сам имао је дан сло бо дан дан – узео сам воз, а за -
тим ауто бус, да бих оти шао на југ, у ма ли гра дић Wa ter lo -
o vil le, где се на ла зи ла рад ња са стре ли ча р ском опре мом
"Qu icks". Ку пио сам нов, ја чи лук, вра тио се у Лон дон и са
ту ри сти ма се кроз два да на вра тио у Бе о град. Та да сам по -
чео да тре ни рам са но вим, ја чим лу ком. Кра јем сеп тем бра
сам оти шао на др жав но пр вен ство у Мошћeничку Дра гу
(крај Ри је ке), из га ђао до та да нај бо љи ре зул тат у Ср би ји и
осво јио знач ку Фи та–стар 1000.

То је био при мер ма лог кру га и кру га ко га чо век сам
пред у зи ма, али по сто је и ве ли ки кру го ви у жи во ту, ко је
чо век не мо же да кре и ра, не го је у њих уба чен. Не кад сти -
же до кра ја кру га, а не кад не. 

У пе ри о ду 1991-93. пре стао сам да се ба вим стре ли чар -
ством, јер кад год бих иза шао на те рен и по чео да при пре -
мам опре му, то би ми иза зва ло ту гу, јер би ме под се ти ло
да се зе мља у ко јој сам жи вео и на ви као да од ла зим на
тур ни ре, све до Сло ве ни је, са да по де ли ла на не пре ла зне
гра ни це. Та бло ка да – као не ки урок – ме је др жа ла док
ни сам оти шао у ле то 1993. у Тај пеј (на Тај ва ну) и та мо
јед ном по се тио стре ли чар ски клуб, где сам ма ло и га ђао,
што је има ло нео би чан учи нак, јер као да је ски ну ло онај
урок са мог стре ли чар ства. Кад сам се вра тио у Ср би ју,
на ста вио сам да се ба вим стре ли чар ством. 

У ок то бру 2012. Стре ли чар ски са вез Ср би је, на ини ци -
ја ти ву г-ђе Све тла не По по вић, је ор га ни зо вао ма лу при -
год ну све ча ност по во дом 35. го ди на од по кре та ња овог
спор та у Бе о гра ду и том при ли ком ми је до де љен је дан ве -
ли ки пе хар. 

1955–1985–1995. (за пи са но 2. апри ла, 1995). У се ћа њу
ми се ја вља ба шта ка фа не на Пи ла ма (у Ду бров ни ку), у
лет ње ве че, са све тли ма, гу жвом на ауто бу ској ста ни ци и
му зи ком из ба ште, ко ја се бо ри са жа го ром љу ди. Се ћам
се да сам та мо био у ле то 1955. са ро ди те љи ма, а 1985. са
же ном и си ном и при чао им – са се том – ка ко се се ћам, да
сам ту био 1955. са по кој ним ро ди те љи ма и да сам био та -
да ве о ма сре ћан.

Са да, 1995, оба до га ђа ја се по ја вљу ју у се ћа њу, ве за на
за исто ме сто, у раз ма ку од 30 го ди на, при че му ме са да од
пр вог де ли 40, а од дру гог 10 го ди на. Али, са да ми је се та
удво стру че на, јер се са да и дру гог бо рав ка се ћам са се том. 

А он да, од јед ном, као да би вам за хва ћен не ким ко ви -
тла цем вре ме на. Схва там да бих та ко мо гао у ма шти по -
ме ра ти уна зад то вра ћа ње на Пи ле, све до вре ме на Ру ђе ра
Бо шко ви ћа, или да бих га мо гао по ми ца ти ка не ком бу ду -
ћем ми ру и за ле че ним ра на ма, не ком дру гом жи во ту, у ко -
ме ће не ки де чак у лет ње ве че се де ти са ро ди те љи ма у ба -
шти на Пи ла ма и слу ша ти му зи ку – "као да ни кад ни шта
ни је би ло", ка ко ре че Јо ван Ду чић на кра ју сво је пе сме Ду -
бро вач ки ма дри гал, ко јој сам се пу но пу та вра ћао, у раз -
ли чи тим по во ди ма, а пр ви пут сам је чи тао 50-их го ди на,
у збир ци ње го вих пе са ма, у ма лој оче вој би бли о те ци. 

Мо је ср це, ко је сам до ма ло час осе ћао као не ка кву кр -
ва ву раз ва ли ну, јер се у ње му ску пљао јад ве зан за при зо -
ре су ко ба ко ји су се од ви ја ли на про сто ри ма Ју го сла ви је,
у по след них пет го ди на, са да је (за не ко вре ме) би ло не ка -
ко уте ше но и олак ша но, као да ми је «пао ка мен са ср ца».
Као да сам био оба сјан не ком бла го шћу, или ми ло шћу, за
ко ју не знам од ку да до ла зи. 

А пр ви пут сам био та ко оба сјан у Ду бров ни ку, 1955.,
кад сам јед не ве че ри, се де ћи у пар ку пре ко пу та Ло ври јен -
ца, по сма трао за ла зак сун ца над мо рем. Та да сам дао за -
вет да ћу за тим сја јем тра га ти це лог жи во та, док не бу дем
мо гао не ка ко да га по ка жем, или пре не сем и дру гим љу -
ди ма

ПОСТ-СКРИП ТУМ, 2011. Оста је ми да се пи там, шта
би се са да до го ди ло, кад бих био у при ли ци да по но во
одем у тај парк у Ду бров ни ку (парк се зо ве Гра дац) – да
ли би ми се до го ди ло оно што Ду чић опи су је у "Сун цу" –
да ли бих та да ви део и до жи вео онај сјај – ко ји пам тим из
1955. – тек кад бих за тво рио очи.

"Све је та мо би ло као и пре. Али он ни је ви ше био онај
исти. И ни је мо гао да по зна те сун ча не оба ле... Бол но, он
за тво ри очи и по гле да у се бе. И гле, та мо он ви де све она -
ко као што је би ло не кад – не пре глед не оба ле са др ве ћем
и сен ка ма, ко је су ишле до кра ја све та, бле де ста туе у ко -
ји ма је узру ја но стру ји ла бе ла крв стра шћу и за но сом и
јед но огром но сун це ко је је из гле да ло ве ће не го све мир... и
по зла ћи ва ло све ку да је па ло" (Јо ван Ду чић: Сун це, у ци -
клу су "Пла ве ле ген де" – Сти хо ви и про за, Свје тлост, Са -
ра је во, 1952., стр. 171). 

Јед на од мо јих фа сци на ци ја у пе сми Ду бро вач ки ма -
дри гал су би ли сти хо ви

С ра до шћу на ли цу ми ну ће мо са лу,
Као да ни ка да ни шта би ло ни је! 

На и ме, по сле не ких не во ља то ком ра них го ди на, увек
бих био из но ва оп чи њен том мо гућ но шћу жи во та, да се
опо ра ви од раз ли чи тих уда ра и да из но ва осе ти пу ну (нео -
кр ње ну) ра дост – "као да ни ка да ни шта би ло ни је". За ме -
не је то ду го има ло са мо ин ди ви ду ал ни зна чај (тј. ти ца ло
се опо рав ка у рав ни не во ља у лич ном жи во ту – оздра вље -
ње по сле те шке бо ле сти), а тек у ка сни јим го ди на ма се ве -
зи ва ло и за оне пре пле те до га ђа ја ши рих раз ме ра и окол -
но сти лич ног жи во та, као што су би ли до га ђа ји у пе ри о ду
1991-99. 

Тек ка сни је сам схва тио и са знао да тај ис каз мо же да
има при бли жно три рав ни зна че ња. Пр ва је ин ди ви ду ал -
на, ко ју су ге ри ше и на ве де ни Ду чи ћев стих, тј. кад се дво -
је по сва ђа ју за не ко вре ме, а он да по ми ре и (у вал су) об -
но ве ве зу и сво је ра до сти, "као да ни ка да ни шта би ло ни -
је" – или пу но оздра вље ње по сле не ке те шке бо ле сти.
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Дру га ра ван је оп шти ја, а мо же се од но си ти на ус по ста -
вља ње нор мал них при ли ка и усло ва, по сле не ке ве ли ке
не во ље, као што су ра то ви, или зе мљо тре си (Ду бров ник је
био по го ђен ра зор ним зе мљо тре сом, 1667). Тре ћа ра ван је
нај о бу хват ни ја, јер се од но си на то та ли тет вре ме на и све -
та, тј. по нов но ус по ста вља ње по ла зног не ис ква ре ног ста -
ња и вре ме на (по ла зне пу но ће и чи сто те злат ног до ба),
по сле це ле исто ри је зе мље и чо ве ка. Ово тре ће је би ло по -
зна то у гно стич кој тра ди ци ји као "об на вља ње це ло ви то -
сти" (re sti tu tio ad in te grum) на кра ју вре ме на и све та. 

Осим ово га, за ме не је би ла за ни мљи ва у на ве де ној пе -
сми и зго да ко ју Ду чић опи су је ова ко: 

И на пи са ћу вам, хи тро, к'о од ша ле,
Је дан ту жан со нет на ва шу ле пе зу.

Не ких 40 го ди на по што сам чи тао ове сти хо ве, на сво -
је из не на ђе ње сам са знао да је у Ки ни (не где од 12. ве ка
на о ва мо) по сто ја ла умет нич ка прак са – сли ка ње јед но -
став не сли ке на јед ној стра ни ле пе зе и ис пи си ва ње при -
год не пе сме на дру гој стра ни ле пе зе – то је из во ђе но на
оба ти па ле пе за ко је су по сто ја ле у Ки ни – на јед но дел ној
овал ној, са др шком, као на ле пе зи ко ја се "ле пе за сто"
отва ра ла и ко ја је на За пад пре не се на из Ки не то ком ре не -
сан се, а сви ла и ве лур још ра ни је. 

ЛИ КОВ НА УМЕТ НОСТ

1) 1958. сам по чео да сли кам. Са ве ли ким пре ки ди ма,
чи нио сам то и ка сни је. Про шло је не што ма ње од 30 го -
ди на. 1986. мој ро ђак ко ји је во дио БИГЗ-ову књи жа ру у
Ко сов ској ули ци, у Бе о гра ду, ми је пред ло жио да на пра -
вим из ло жбу, од де се так сли ка у књи жа ри, ка да сам у ту
из ло жбу укљу чио и ман да ле ко је сам сли као 1972-55. 

2) За тим је про шло још де сет го ди на, па сам 1996. из -
ло жио 70 сли ка у Тај пе ју, под на сло вом ДАН И НОЋ –
МЕ ДИ ТА ЦИ ЈЕ ЈЕД НОГ ЈУ ГО СЛО ВЕ НА – из ло жба се
мо же ви де ти на ин тер не ту http://afro di ta.rcub.bg.ac.rs/~pa -
jin/ex hi bit/in dex.html

Кад сам спре мао из ло жбу за Тај пеј, же лео сам да ура -
дим и је дан број сли ка по све ће них се ћа њу на на ше и стра -
не сли ка ре, по себ но ки не ске и ја пан ске. Је дан од сли ка ра
чи ји ра до ви су ми при ву кли па жњу, био је и ја па нац Ма -
ру ја ма Окјо (1733-95), по себ но ка ко је ка дри рао је дан на -
кри вљен бор у сне гу. Ја сам на пра вио днев ну и ноћ ну вер -
зи ју, тј. ри мејк тог ње го вог па ноа. Тај ње гов бор ме је под -

се ћао и на ред бо ро ва ко ји се на ла зе на ка -
ле мег дан ској ста зи ко ја гле да на Но ви Бе -
о град, крај ко јих сам ше тао че сто и ле ти и
зи ми, да њу и из ве че ри. Кад сам се вра тио
из Тај пе ја, ује сен 1996., по но во сам оти -
шао на ту ста зу и ше та ју ћи од јед ном сам
ви део у ни зу бо ро ва и је дан бор ко ји је
био исто та ко наг нут као овај Окјов. За -
пре па стио сам се ка ко да га да са да ни кад
ни сам за па зио, свих ових го ди на. Тај на је
би ла у то ме што сам ја до та да ове бо ро ве
увек опа жао као низ бо ро ва, а не по је ди -
нач но, са њи хо вим спе ци фич нилм раз ли -
ка ма. Тек ме је Ма ру ја ма Окјо са сво јом
сли ком, на у чио да их опа жам и по је ди нач -
но, сва ког за се бе. Та ко ми је је дан ја пан -

ски сли кар ко ји је жи вео пре две сто ти не го ди на от крио
др во крај ко га сам то ли ко пу та про шао, а да га, за пра во,
ни сам ви део. 

3) Кад сам то ком зи ме, 1995-96. спре мао из ло жбу за
Тај пеј, же лео са да ура дим је дан број зим ских пеј за жа, по -
што та мо не зна ју за снег. Се тио сам се да сам се сво је вре -
ме но ди вио зим ским пеј за жи ма Са ве Шу ма но ви ћа, ко ји је
сли као пре де ле из и око Ши да, слич не они ма у Срем ској
Ми тро ви ци, ко јих сам се се ћао из вре ме на кад сам и ја не -
кад та мо од ла зио, за зим ски рас пуст, код ба ке. На мо је из -
не на ђе ње, кад сам по чео да чи там по дат ке о Шу ма но ви ћу
схва тио сам да је иду ће го ди не сто го ди шњи ца ње го вог ро -
ђе ња (1896–1996). Зна чи, ја ћу у Тај пе ју има ти из ло жбу на
сто го ди шњи цу ње го вог ро ђе ња.

По сле мо је ве ли ке из ло жбе у Тај пе ју, 1996, ка сни је сам
пар пу та по ку ша вао да упри ли чим слич ну из ло жбу у Бе о -
гра ду, али ми ни је ус пе ло, осим јед не ма ње из ло жбе, за -
јед но са су пру гом, 2008. у про сто ру Ју би на, Те ра зи је 26. у
Бе о гра ду. Игром слу ча ја, би ло је то на 50-ту го ди шњи цу
мог ба вље ња ли ков ном умет но шћу. 

4) Из ме ђу 1963. и 1967. сам на пи сао и об ја вио ве лик
број ли ков них кри ти ка и тек сто ва о ли ков ној умет но сти у
Сту ден ту, Ви ди ци ма и По ле ту. У ма ју 1966. сам до био
тре ћу на гра ду Вје сни ка и По ле та за есеј (за са рад њу у ли -
ков ној ру бри ци По ле та). Ка сни је сам пре стао да пи шем о
ли ков ној умет но сти, а ни сам имао ни при ли ке. То се за вр -
ши ло као не ка епи зо да, све до по ло ви не 90-тих, ка да се
то ме вра ћам у мно го ве ћем за ма ху и са те о риј ским тек сто -
ви ма и књи га ма, о ин диј ској и ки не ској умет но сти. 

Про шло је око три де сет го ди на. 1993. ме је де кан Фа -
кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, Вла ди мир Ко -
мад, по звао да до ђем и пре у змем на ста ву пред ме та фи ло -
зо фи ја умет но сти. Ма ја 1994. сам иза бран у пу ни рад ни
од нос и тај по сао сам ра дио до пен зи је, 2009.

У то вре ме кре нуо сам да пи шем и ус пео да об ја вим две
књи ге из обла сти ко ја је код нас би ла не до вољ но по зна та:
Уну тра шња све тлост – фи ло зо фи ја ин диј ске умет но сти
(Све то ви, Н. Сад, 1997) и Дру га зе мља, дру го не бо – фи ло -
зо фи ја умет но сти Ки не и Ја па на (БМГ, Бе о град, 1998). 

Из не ког раз ло га ни сам ус пео (у ра спо ну од 1998-2012)
да об ја вим сво је књи ге о фи ло зо фи ји европ ске умет но сти,
ни при Уни вер зи те ту умет но сти, ни при За во ду за уџ бе -
нике. 

Је ди но сам 2005. и 2006. об ја вио као ин тер но из да ње
Фа кул те та ли ков них умет но сти две књи ге – Ства ра ње и
иси ја ва ње (о ан ти ци и сред њем ве ку) и Ле по и уз ви ше но (о
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пе ри о ду ре не сан се до ро ман ти зма), уз по моћ World Uni -
ver sity Ser vi ce из Аустри је.

2010. сам до био сре бр ну пла ке ту за дру го ме сто на ме -
ђу на род ном кон кур су 2010 "SHANG HAI GET-TO GET -
HER" WRI TING CON TEST у ор га ни за ци ји Шан гај ске би -
бли о те ке, за есеј "Дух и при ро да – у кла сич ној ки не ској
умет но сти," ко ји пред ста вља део обим ни је нео бја вље не
сту ди је на ен гле ском.

ГЛА СО ВИ ТИ ШИ НЕ

Збор ник Па но ра ма са вре ме них иде ја, ко ји је 1956. са -
ста вио фран цу ски аутор Га е тан Пи кон, об ја вљен је у бе о -
град ској "Про све ти" у би бли о те ци "Ка ри ја ти де" 1960. го -
ди не. Ту књи гу сам исте го ди не по зај мио из Град ске би -
бли о те ке и чи тао це ло ле то, пра ве ћи бе ле шке и ва де ћи ци -
та те. Је дан од ци та та из ове књи ге је био и из књи ге Ан -
дре Мал роа, ко ја је има ла чу дан на слов: Гла со ви ти ши не
(Les Vo ix du si len ce). 

Ци тат је гла сио ова ко. "Ни че је пи сао да би нам пред
јед ном рас цве та лом ли ва дом у про ле ће, би ло не под но -
шљи во осе ћа ње да је це ло куп но чо ве чан ство са мо јед на
та ква буј ност, ко ју је ство ри ла не ка сле па си ла ни за шта,
ако би смо схва ти ли шта то за и ста зна чи. Мо жда. Ја
сам ви део ма лај ски оке ан изве здан фос фо ре сцент ним ме -
ду за ма то ли ко да ле ко ко ли ко је ноћ до пу шта ла по гле ду да
за ро ни у за лив, за тим ка ко ус треп та ла ма гли на сви та ца
ко ји су по кри ва ли па ди не до иви ца шу ма из че за ва ма ло-по -
ма ло у ве ли ком бри са њу зо ре... Има ле по те у ми сли да ова
жи во ти ња ко ја зна да мо ра умре ти, отр же од иро нич ног
сја ја ма гли на му зи ку сфе ра и ша ље је ве ко ви ма ко ји сле де,
да ру ју ћи им још не по зна те по ру ке. (Пи кон, стр. 574-75). 

Чи та ју ћи овај од ло мак, по ми слио сам – ако бу дем у
при ли ци, во лео бих да про чи там ову књи гу, а ако бу дем
икад пи сао, во лео бих та ко да пи шем. Ме ђу тим, мо је зна -
ње фран цу ског – ко ји сам крат ко вре ме учио кад сам имао
7-8 го ди на – је осла би ло; у ме ђу вре ме ну сам учио ен гле -
ски и не мач ки. Сто га сам ре као се би да ћу по ку ша ти да
на ђем ен гле ски пре вод ове књи ге. Али, ми ни је ус пе ло. 

За тим сам се – 36 го ди на ка сни је – у ле то 1996, на шао
у Тај пе ју на Тај ва ну, где сам имао из ло жбу сли ка. По што
сам имао и не што сло бод ног вре ме на, по се тио сам и На -
ци о нал ну би бли о те ку у Тај пе ју, где је и ве лик број књи га
на ен гле ском. У јед ном тре нут ку сам се се тио мо је дав на -
шње же ље и про ве рио шта се ту мо же на ћи од Мал роа на
ен гле ском. На мо је из не на ђе ње ис по ста ви ло се да има ју
ен гле ско из да ње те Мал ро о ве књи ге (The Vo i ces of Si len ce,
Prin ce ton: Univ. Press, 1978), па сам ис пи сао ре верс. Али,
кад је књи га сти гла, ви део сам да има око 600 стр. и да не -
ћу мо ћи да је про чи там за пар да на у Тај пе ју, ко ји су ми
пре о ста ли. Ме ђу тим, по сто ја ла је мо гућ ност да је ксе рок -
си рам, па да ко пи ју по не сем (за јед но са још не ким књи га -
ма) – тре ба ло ми је пре ко 2 са та ра да (ко пи ра ње је вр шио
чи та лац) да то из ве дем. 

Кад сам сти гао у Бе о град (септ. 1996), дао сам се на чи -
та ње чу де сне књи ге, ко ја ми је сад от кри ла мно го то га
што ни сам мо гао да на слу тим из оног ци та та. Пре све га,
Мал ро ов ин те рес за раз ли чи те епо хе умет но сти, ка ко у
Евро пи, та ко и у умет но сти Ис то ка, ко је су и ме не за ни ма -
ле. От крио сам да су ње го ва ин те ре со ва ња би ла бли ска
мо ји ма. А не где при кра ју књи ге (на стр. 641), на и шао сам

и на ци тат ко ји је на вео Га е тан Пи кон и ко ји је и за ме не
био као не ка ка пи сла са за др шком. До шао сам на иде ју да
на пра вим пре да ва ње о Мал роу и са том иде јом сам оти -
шао у Фран цу ски кул тур ни цен тар, где сам са знао да те
је се ни, у но вем бру, у Фран цу ској пла ни ра ју да обе ле же
20-го ди шњи цу смр ти Ан дре Мал роа и да ће га тим по во -
дом са гро бља пре не ти у Пан те он, ме ђу дру ге фран цу ске
бе смрт ни ке. По сле то га, сам оти шао у "Ко ла рац" и пред -
ло жио им сво је пре да ва ње, ко је су они укло пи ли у ци клус
по се ве ћен Мал роу (у но вем бру) – оста ли пре да ва чи су го -
во ри ли о ње го вом књи жев ном де лу. 

Ис по ста ви ло се да сам че као 36 го ди на да бих про чи тао
јед ну књи гу – на два де се ту го ди шњи цу смр ти ње ног ауто -
ра, а за тим имао и при ли ку да то чи та ње по де лим са дру -
ги ма. Ме ђу тим, ова за др шка је има ла сми сла, јер је та
књи га са да за ме не има ла мно го ви ше зна че ња и сми сла,
не го да сам је про чи тао 1960. 

Те је се ни сам ина че био члан ко ми си је за по пис књи га
у фа кул тет ској би бли о те ци. То ком ви ше не дељ ног ра да, у
јед ној од по ли ца сам от крио и то да би бли о те ка у фон ду
има и фран цу ско из да ње ове књи ге.

КИ НЕ СКИ И САН СКРТ

1) 1972. го ди не је Де јан Ра зић на ја вио да по чи ње курс
ки не ског и ја пан ског у Ко лар цу. Ја сам био у пр вој ге не ра -
ци ји по ла зни ка ки не ског.

Јед на од раз ло га да учим ки не ски је био и тај што сам
1968-69. чи тао из бор тек сто ва Лао Цеа, Чу анг Цеа и Кон -
фу ци ја (ко је је прев. и прир. Све то зар Бр кић, 1964), да бих
и сам об ја вио свој пр ви текст о та о и зму у Гле ди шти ма,
1970, a 2004. (40 го ди на по сле Бр ки ће вог из да ња) сам се
(као ко-аутор) оду жио Лао Цеу, Чу анг Цеу и ње му у ви ду
реч ни ка та о и зма. 

2) Сти ца јем окол но сти, по сле 1973. до шло је до по ма ка
мо јих ин те ре со ва ња, па сам 1975-76. по ха ђао курс сан скр -
та, ко ји је др жао пр оф. Рад ми ло Сто ја но вић. А 1976. се
по ја ви ла и мо гућ ност да ра дим док тор ску те зу о фи ло зо -
фи ји упа ни ша да, при Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву,
ко ју сам на пи сао и од бра нио, ју на 1978. (про мо ци ја је би -
ла у но вем бру те го ди не). 

Го ди не 1984. сам био на ме ђу на род ном ску пу у Дел хи -
ју, по све ће ном те ми Бу ди зам и на ци о нал не кул ту ре, са
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тек стом о ути ца ју бу ди зма на пси хо ло ги ју лич но сти на За -
па ду. 

Те го ди не смо по кре ну ли у Бе о гра ду и ча со пис "Кул ту -
ре Ис то ка" у из да њу "Деч јих но ви на", а ње гов круг се за -
тво рио – тј. уга шен је 1992., по сле уво ђе ња санк ци ја ко је
су би ле ка та стро фал не за из да вач ку де лат ност и оста лу
при вре ду.

3) Не што по сле Дел хи ја, но ви круг, ве зан за ки не ски.
1985. сам на и шао на Су зу ки јев пре вод ки не ског зен тек ста
О ве ри у дух (Hsin hsin ming), ко ји је имао не ко ли ко ста во -
ва ко ји су ми по себ но при ву кли па жњу.

Нај бо љи пут ни је те жак
Са мо ис кљу чу је ода би ра ње. 
Пре ста неш ли во ле ти и мр зе ти,
Осве тли ће се сам од се бе.
(...)
Не тра гај за исти ни тим, 
Са мо се уз др жи од гле ди шта.
(...)
Јед но у све му
Све у јед ном – 
Мо жеш ли та ко би ти
Не бри ни ка ко ћеш за вр ши ти. 

1986. сам у јед ном ча со пи су на и шао на сту ди ју о ки не -
ском бу ди стич ком тек сту ко ји је био из исте гру пе као
текст ко ји је ме не за ни мао. Пи сао сам ауто ру – дан ском
си но ло гу, Хен ри ку Со рен се ну – са мол бом да ми по ша ље
ко пи ју ки не ске вер зи је тек ста ко ји је ме не за ни мао. Он ми
је по слао текст и ја сам при о нуо да ра дим на тек сту, уз по -
моћ свог реч ни ка кла сич ног ки не ског и три ен гле ска пре -
во да, ко ји су већ по сто ја ли. 

На сво је чу ђе ње уста но вио сам да ни је дан пре вод ни је
во дио ра чу на о при ро ди тек ста (бу ди стич ки во ка бу лар) и
да је пре во ђен ко ло кви јал но. На пра вио сам нов ен гле ски
пре вод и пр ви срп ски пре вод. У ме ђу -
вре ме ну сам са знао за још два ен гле -
ска и је дан не мач ки пре вод. На то ме
рам ра дио око го ди ну да на, а 1988. (у
бро ју 2) мој пре вод и ана ли за тек ста О
ве ри у дух, су об ја вље ни на ен гле ском,
у ча со пи су Jo ur nal of Ori en tal Stu di es,
уни вер зи те та у Хонг Кон гу. 

Ма ло иза то га сам на ба вио ки не ски
бу ди стич ки реч ник ко ји би ми ве о ма
ко ри стио у ра ду на тек сту, да сам га та -
да имао. Са да ме је коп ка ло, да ли сам
не где по гре шио – па сам по но во пре -
шао цео текст ко ри сте ћи овај реч ник.
Ис по ста ви ло се да сам у свим кључ -
ним тер ми ни ма био у пра ву. 

Не што ка сни је, пре вод и ана ли за
тек ста о Ве ри у дух об ја вље ни су као
по след ње по гла вље ("Све у јед ном") у
мо јој књи зи Оке ан ско осе ћа ње (Свје -
тлост, Са ра је во, 1990).

4) За тим, 1989-90. ма ли по вра так сан скр ту. Ав гу ста
1990. сам био на Осмом свет ском кон гре су сан скр то ло га,
у Бе чу, са ра дом Осло ба ђа ње од за слу га и кри ви ца пре ко
'ве ли ког бу ђе на', тј. но вим пре во дом и ана ли зом тек ста Va -
tu la nat ha su tra, из тра ди ци је ка шмир ског ша и ви зма.. 

5) Кад је реч о ки не ском, па у за од пет го ди на. 1993. сам
оти шао у Тај пеј и та мо ра дио сту ди ју о ки не ском бу ди зму
– о бод хи са тви ми ло ср ђа Ку ан–јин. Иду ће – 1994 – го ди -
не сам опет пу то вао у Тај пеј, где сам уче ство вао на ску пу
по све ће ном Бу ди зму и ки не ској кул ту ри.

По сле сам ра дио сту ди ју о ки не ским вр то ви ма, за Свет -
ски кон грес есте ти ча ра, ко ји се одр жа вао у Фин ској, 1995,
у гра ду Лах ти. Али, та мо ни сам мо гао да от пу ту јем, јер
ни сам до био по др шку од на шег Ми ни стар ства кул ту ре и
обра зо ва ња. Ипак, по слао сам свој рад на ен гле ском, ко ји
је уме сто ме не про чи та ла ор га ни за тор ка ску па, проф. Со -
ња Сер во ма. Тај рад сам ка сни је об ја вио и у не ким ча со -
пи си ма, као што је "Symbo lism of Chi ne se Gar dens", Jo ur -
nal of Ori en tal Stu di es, Vol. XXXIV, No. 1, Hong Kong,
1996, стр. 17–34

А он да сам за кљу чио да је вре ме да сед нем и ко нач но
на пи шем књи гу, чи ји де ло ви су ме сад по зи ва ли да их
уоб ли чим. 

От при ли ке, као што се у оном ста ром фил му о Чу до -
твор ном ма чу, не ки ду хо ви из ћо шко ва ја вља ју и тра же –
ба ба, дај гла ву – та ко су ме не са да про зи ва ле ове за по че -
те те ме – деч ко, дај књи гу. Та ко је нај пре на ста ла књи га
Уну тра шња све тлост (фи ло зо фи ја ин диј ске умет но сти,
Све то ви, Н. Сад, 1997), а по том књи га Дру га зна ња, дру го
не бо – фи ло зо фи ја умет но сти Ки не и Ја па на, Бе о град,
БМГ, 1998., па сам ове те ме мо гао да пре не сем и сту ден -
ти ма на Фа кул те ту ли ков них умет но сти, где сам по стао
на став ник, 1994.

ДО БРО ДО ШЛИ ЦА

Да на 24. ав гу ста 2011, био сам пре под не на Ади Ци -
ган ли ји на ку па њу. Ни шта по себ но – це ло ле то та мо од ла -
зим на ку па ње, осим што је тих да на ве ли ка вру ћи на, ко ја
ме по ма ло под се ћа на бо ра вак то ком три лет ња ме се ца на

Тај ва ну, 1993. го ди не (од ју на-сеп тем -
бра). Али, при ли ком јед ног од ула за ка
у во ду, кад сам ма ло от пли вао од оба ле
– гле, по ја ви се у во ди, по ред ме не, ве -
ли ка зе ле на бо го мољ ка; очи глед но се
уда ви ла, јер ни је по ка зи ва ла зна ке жи -
во та, а леб де ла је у во ди, бли зу по вр -
ши не. Де ло ва ла ми је не ствар но. 

Пр во, јер бо го мољ ке – за раз ли ку од
дру гих ин се ка та – ни сам ви ђао за бо -
рав ка на су ву, на Ади, иако сам ве ћи
део вре ме на про во дио до не кле уда љен
од оба ле, у сен ци др ве ћа. Да кле, свих
ових ме се ци – па и го ди на, бу ду ћи да
већ ви ше од де се так го ди на до ла зим ту
– ни сам ни у јед ној при ли ци ви део бо -
го мољ ку. 

Од мах сам је пре по знао, јер сам то -
ком ле та 1993., кад сам био на Тај ва ну,
имао при ли ке да по сма трам исту та кву
зе ле ну бо го мољ ку, јед ног ав гу стов -

ском су то на, на про зо ру со бе где сам бо ра вио то ком три
ме се ца, у ака дем ском ком плек су Ака де ми ја Си ни ка, на пе -
ри фе ри ји Тај пе ја. 

На и ме, док сам крај про зо ра се део и ра дио на сво јој
сту ди ји, она је сле те ла на иви цу про зо ра и ту ста ја ла не ко
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вре ме, као да ме по сма тра – са истом ра до зна ло шћу као и
ја њу – јер сам до та да имао при ли ке да их ви дим са мо у
књи га ма. Про зор је био за тво рен, јер је уну тра био укљу -
чен рас хлад ни уре ђај, а дан на из ма ку, тј. био је су тон. Из
тог су сре та, ав гу ста 1993, на ста ла је и ова пе сма, њој по -
све ће на. 

ДО БРО ДО ШЛИ ЦА

Ка ко је бла го дар на ле по та
Кад је сам ном
Та ко да ле ко од ку ће,
Па се по ја ви ла не на да но 
На ок ну про зо ра.
Ве ли ка зе ле на бо го мољ ка. 
До шла је да ме ви ди,
Да по де ли сам ном ве че р њу мо ли тву.
Ка ко је бла го дар на ле по та,
Кад ми из но ва отва ра ка пи ју му дро сти,
Са на зна ком из над –
Улаз сло бо дан, кад је дух спре ман.

Ја сам тих да на био још увек са та ло гом ту ге ко ју сам
по нео из Ср би је (Ју го сла ви је), кад сам до шао на Тај ван, а
ово ми је из ле да ло као не ка сим бо лич на до бро до шли ца. 

А ето, по сле 18 го ди на, бо го мољ ка по пут оне ко ја је би -
ла на про зо ру у Тај пе ју, са да се по ја вљу је се по но во у во -
ди Аде Ци ган ли је, да ми пру жи оно ис ку ство ко је је Пруст
на зи вао при ви ле го ва ним тре ну ци ма. Са мо што се код ње -
га оно ја вља ло у ве зи са ма дле ни ца ма и зво ни ци ма, а код
ме не – у ве зи са бо го мољ ком. Хва ла јој још јед ном. 

Тре ћи су срет са бо го мољ ком – 30. но вем бра 2012. у
"Му зе ју Цеп тер", у "Ку ћи Ле га та" и па ви љо ну "Цви је та
Зу зо рић" су отво ре не исте ве че ри – из ме ђу 18 и 20 ча со ва
– три из ло жбе по све ће не 75. го ди шњи ци Фа кул те та ли -
ков них умет но сти (у па ви љо ну "Ц. Зу зо рић" из ло жба са
де ли ма са да шњих на ста в ни ка Фа кул те та). У ула зном хо -
лу, за па њио ме је при зор скулп ту ре бо го мољ ке, у ме та лу,
ви си не 2,8 м. Са знао сам да је то де ло ва ја ра, проф. Ни ко -
ле Ву ко са вље ви ћа. По што је и он био на из ло жби, пи тао
сам га ка ко је до шао на то да на пра ви ту скулп ту ру, за ко -
ју ми је ре као да је на ста ла из ме ђу 1986 и 1988. Он ми је
ре као да му је фор ма тог ин сек та би ла за ни мљи ва и да му
је био ин те ре сан тан иза зов да то ура ди у тој ве ли чи ни.
Пр ви пут је ова скулп ту ра из ло же на на Три је на лу ју го сло -
вен ске умет но сти, 1988 (ујед но и по след њем). 

НА ИВИ ЦИ НЕ ЖНО СТИ

Пе сме сам по чео да пи шем 1956. и по вре ме но сам се
то ме вра ћао на ред них 40 го ди на.

По вре ме но сам не ке об ја вљи вао у ча со пи су Де ло. Али
као књи гу, са мо на ки не ском, а то је збир ка ко ја је об ја -
вље на у Тај пе ју, 1992, под на сло вом "На иви ци не жно -
сти". Ово је јед на од пе са ма из те збир ке:

ОКЕ АН СКО ОСЕ ЋА ЊЕ

У то осе ћа ње
Као у храм ула зим –
Отва ра ју ми се про сто ри све ча ни
Где ми ље пре би ва.

Се ћа ња, ства ри, љу ди,
Све тло шћу чу де сном за о де ну ти,
Сна гом бла гом ис пу ње ни,
У окруж ју
До вољ но сти, то пли не,
По хра ње ни.

Ср це ми се
Од оби ља пре ли ва,
У гру ди ма
Клик тај при гу ше ни,
Озрач је тир ки зно,
Ко је дах од у зи ма.

Као да је жи вот цео,
Мој, спре ма ње био,
За то маг но ве ње
Ра до сти не по бе ди ве.

ЗНА КО ВИ ПО РЕД ПУ ТА

Књи зи Иве Ан дри ћа, Зна ко ви по ред пу та, то ком по -
след њих 30-ак го ди на ви ше пу та сам се вра ћао, из но ва
откри ва ју ћи за пи се у ко ји ма сам на ла зио, или слич но сти
са мо јим ис ку стви ма, или ана ло ги је са ми сли ма дру гих
ми сли ла ца са Ис то ка и За па да (ово сам из ло жио у раз ли -
чи тим тек сто ви ма, по гла ви то у тек сту Зна ко ви по ред пу та
– До ме ти, дво бр. 112-13, Сом бор прол.–ле то 2003).

Је дан од ње го вих за пи са ко ји го во ри о
кру гу жи во та је сле де ћи.

– Уми ру ћи (или тач ни је ре че но: ми сле -
ћи о свом по след њем ча су).

Сти гао сам, из гле да, на ме сто са ко јег
ни кад ни је тре ба ло по ла зи ти. Ни је ни
стра шно ни ве ли чан стве но. До бро ми је,
зло не мо же би ти. Ни је ни ка ко и ни је ни -
шта. Као кад се за вр ша ва круг, от при ли -
ке. Без об ја шње ња и без остат ка. Ду го
сам го во рио за се бе: је сам, а ни сам био.
Са да, кад по сто јим за и ста, не ка жем ни -
шта. Очи глед но да све што је би ло ни је
тре ба ло да бу де. Али сад је зби ља као да
ни је ни би ло. За вр шен круг (Ан дрић: Зна -
ко ви по ред пу та, Рад, 1980: стр. 43). 
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КРИТИКА

ИЗ БА ВЉЕ ЊЕ 
ОД УДЕ СНОГ 
СА МО ЗА БО РА ВА 

Дра го мир Дуј мов: Рас кр шће, За ду ж -
би на Ја ко ва Иг ња то ви ћа и Срп ска са мо -
у пра ва у Бу дим пе шти; Бу дим пе шта,
2020.

U свим причама и ро ма ни ма Дра го -
мир Дуј мов (Сен теш, 1963. у Ма ђар -
ској), обе ло да њу је свој већ у пр вим
про зним де ли ма ја сно на зна чен циљ:
пи са ти о ма ње зна ним, или пот пу но не -
зна ним, o скри ве ним или вре ме ном за -
бо ра вље ним до га ђа њи ма из жи во та ма -
њин ских на ро да, не са мо Ср ба, не го
Шо ка ца и Бу ње ва ца на тлу Угар ске,
углав ном пре не го што ће то по сле Ве -
ли ког ра та и Три ја нон ског спо ра зу ма
по ста ти Ма ђар ска у са да шњим гра ни -
ца ма. У овом слу ча ју, у ро ма ну "Рас кр -
шће" реч је о же сто ко от по ру ве ков ном
про це су ма ђа ри за ци је ма њин ске за јед -
ни це, о из ну ђе ном пре ла ску Шо ка ца из
ри мо ка то лич ке у пра во слав ну ве ру, по
јед ном, или, по ми шље њу дру гих, о по -
врат ку под окри ље ста ре им ве ре ко јој
су при па да ли пре не го што ће се по чет -
ком 17. ве ка, си лом при ли ка из про сто -
ра око Оло ва (код Са ра је ва) до се ли ти у
Угар ску, од но сно у вој нич ку ва рош Ба -
ја и окол на се ла дуж са да шње срп ско
ма ђар ске гра ни це. Оби мом је то не ве -
ли ка, али је згро ви та, све га су ви шног
осло бо ђе на књи га – по ве сни ца о на ци -
о нал ном и вер ском рас ко лу и ње го вим
да ле ко се жним по сле ди ца ма у по гра -
нич ном ме сту Сан то во, (се лу по зна том
као ме ђу гра нич ни пре ла зац Бач ки Брег
– Хер цег сан то во), чи ји на зив, у сло бод -
ном пре во ду са ма ђар ског на срп ски
зна чи ра зор, ве ли ка бра зда,нај ши ра и
нај ду бља, ка ква на ста је у за вр шни ци
при пре ме зе мље за се тву. 

Оно на шта у то ку ове до ку мен тар -
но-ре а ли стич ке при че аутор ста вља по -
се бан ак це нат је сте од луч нност и упор -
ност Сан тов ча на у бор би за свој ма тер -
њи јсрп ски је зик, шо кач ки ди ван, ти ме
и за трај ност у по што ва њу свог схва та -
ња на ци о нал не аутен тич но сти чи ји је
не рас ки ди ви део и вер ска сло бо да, у
окви ру ње и бор ба за оства ри ва ње за ко -
ном за га ран то ва ног пра ва на вер ски об -
ред и то ис кљу чи во на свом је зи ку, а
што ће им пред крај 19. ве ка би ти ус -
кра ће но. 

Не мир из ко јег ће по те ћи искра трај -
ног раз до ра са да ле ко се жним по сле ди -
ца ма ко је су уну тар јед не ма њи не за јед -

ни це и дан да нас, по сле сто два де сет и
не што ви ше го ди на ви дљи ве на обе
стра не од гра нич не ли ни је, на ста је до -
ла ском но вог жуп ни ка Ба то ри Ја но ша,
не кад име ном Иван Бур наћ, по ма ђа ре -
ног Бу њев ца ро дом из Чо но пље, ко ји
Шок ци ма у Сан то ву за бра њу је одр жа -
ва ње бар де ла ми се на нма тер њем "шо -
кач ком го во ру" у сан то вач ком ка то лич -
ком хра му ко ји су њи хо ви пре ци по ди -
гли по чет ком 17. ве ка. Зли и у све му на -
о па ки и до зла бо га су јет ни чо век, по то -
мак оног "ко јег је за пе ту и је зик угри -
зла коб ко ја му се на ста ни ла у ду ши као
цр ни усуд од че га чо век мо же да бе жи,
али ни кад не мо же по бе ћи", Ја нош Ба -
то ри је чо век ђа во љег, на о па ко пре о -
бра же ног, ти ме и из гу бље ног иден ти те -
та. У на ме ри да лу кав ством, удво ри -
штем, не ис кре ном по доб но шћу пре ва -
зи ђе и се бе пре ђа шњег, ,оног ко јег и
сâм пре зи ре из дна ду ше, убр зо гу би
тло под но га ма јер при "вер ти кал ном
успо ну" у не за ја жљи во сти пре ва зи ла зи
сва ку иоле под но шљи ву ме ру. На ред -
бом да се у Сан то ву мисa, вер ска слу -
жба одр жа ва са мо на ма ђар ском је зи ку
про бу ди ће у Шок ци ма же сти ну от по ра
ко ји ће их од ве сти на дру гу оба лу ре ке
ко ја те че сво јим не из ме ње ним, веч ним
ко ри том. И да ље је то, на рав но, хри -
шћан ска ве ра, али са цен тром рав но те -
же ко ји је јед на ко по сто јан и у ср цу и у
гла ви, а све ску па или на да све – у гла ви
оног ко ји се са мо по сун цу, по бо жи јој
све тло сти рав на. Кад сан то вач ки Шок -
ци-ка то ли ци ви ше ни су мо гли да тр пе
та кву ду хов ну, од но сно мен тал ну тор -
ту ру, да уме сто на свом го во ру ми су
слу ша ју и у њој ак тив но уче ству ју на
њи ма стра ном, ма ђар ском је зи ку, по сле
свих без у спе шних мол би и од ла за ка
сан то вач ких иза сла ни ка код ка то лич -
ких ве ли ко до стој ни ка у Ка ла чи, по том
Пе шти и у Бе чу, ис хо ди ште на ђо ше у
ми лом им и вре ме ном све ми ли јем пра -
во сла вљу. Људ ско раз у ме ва ње и све -
срд ну по др шку, а све уз по што ва ње та -
да шњих угар ских про пи са ко ји се од -
но се на пра во ре ли гиј ске ис по ве сти,
на ђо ше нај пре у су сед ном Сом бо ру, код
про те Љу бо ми ра Ку пу са ре ви ћа, по том
у Срем ским Кар лов ци ма, у са мом сре -
ди шту Па три јар ши је. За ре ла тив но
крат ко вре ме, од 1898. до по чет ка 20.
ве ка, уз све срд ну по др шку мно гих са
обе стра не "но вог рас кр шћа", по ди го ше
нај пре од др ве та, а по том и од твр ђе
гра ђе, пра во слав ни храм, а у ње го вој
пор ти и пр ву срп ску (ве ро и спо вед ну)
шко лу (вра ће ну и об но вље ну пре не ко -
ли ко го ди на Срп ској са мо у пра ви у Сан -
то ву). 

Од та да је ово ме сто са зна че њем
сим бо ла от по ра не ми лој на ци о нал ној и

вер ској аси ми ла ци ји. Све тим от по ром
оства ре но у по чет ку је на и ла зи ло на ве -
ли ке пре пре ке и вер ске и све тов не вла -
сти, до га ђа ли су се по жа ри, омра зи це,
рас ко ли у по ро ди ци, су ко би на вер ској
осно ви, па и отим ње зво на из тор ња
срп ске цр кве кад у рат ном вр тло гу за
"но во при до шле Ра це", уз све дру ге не -
во љен на ста и мŷк, бе звуч је у спо ни зе -
мља – не бо ка во би ва кад се тим ме ђу -
про сто ром бив ше не чу је мо ли тве ни од -
јек. Ме ђу тим, у све му, а по себ но у хри -
шћан ској ве ри до след ни Сан тов ци, све
оно што их је тре ном ло ми ло, вре ме ном
их је јед на ко у вер ској и у на ци о нал ној
по сто ја но сти чи ни ло све ја чим. И оп -
ста ше са свим оним што је са од ра зом
све га у шта ве ру ју, ка че му те же, у че му
ви де сми са о ност свог по сто ја ња! 

Ве ро до стој ност свих ових др ма тич -
них сан то вач ких, по све му је дин стве -
них до га ђа ња о ко ји ма је реч у ро ма ну
"Рас кр шће" Дра го мир Дуј мов по твр ђу -
је ко ри шће њем аутен тич них до ку ма на -
та ко је, ина че, на ла зи мо и у его вом до -
ку мен тар ном де лу "Сан то вач ки ле то -
пис", у гра ђи из цр кве них ар хи ва.
Аутен тич на су и име на глав них и спо -
ред них ак те ра о би ло ко јем на ци о ну,
шо кач ком, ма ђар ском, бу ње вач ком или
о срп ском да је реч. У све му је пре о -
влада ла по тре ба за обе ло да њи ва њем
исти не.

У по гле ду сти ла и фор ме, де ло "Рас -
кр шће", као и ве ћи ну ње го вих ро ма -
неск них оства ре ња, ка рак те ри ше мо за -
ич на фор ма. Са зда но је од два де сет по -
себ но на сло вље них, али и пот пу но за о -
кру же них про зних це ли на. По че так је у
зна ку сна жне ме та фо рич но сти (увод на
при ча "Бо го ро дич не во де увек не на да -
но из ви ру") ка да ђа ке пра во слав не Нор -
ме (пре те че пр ве срп ске Учи тељ ске
шко ле и Ла тин ске шко ле сло бод ног
кра љев ског га ра да Сом бо ра, при из не -
над ној ве ја ви ци на па да ју ву ко ви, али
по ја вом Бо го ро ди це бе ху спа се ни. На
том ме сту шик ну ла је во да. У знак за -
хвал но сти за спе се ње би ће по диг ну та,
а и да нас су ви дљи ви, два кр ста. Је дан
за пра во слав не, а дру ги за ка то ли ке. Са -
мим на сло ви ма про зних це ли на ис так -
ну то је оно су штин ско у сва кој од мо за -
ич них це ли на, а све уна крст, кад у хо -
ри зон та ли а кад и у вер ти ка ли, то је ла -
нац хро но ло шких до га ђа ња са обе леж -
јем у име но сло ву: "Та ко је Иван Бур наћ
ре шио да опо на ша зми ју", "Сан тов ци у
Ка ла чи из у ча ва ју тај не не зна них га лак -
си ја", "По ма ђа ри ћу Сан тов це па ма кар
гу био и ре ве рен ду због то га", "Кар ди -
нал Ва са ри је ра до до руч ко вао соч не
ла тин ске ци та те", "Бро ја ни це се за чу ђе -
но ва ља ше пред но га ма би ску па Ча -
ске", "По след њих да на по кла да, стра -
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сти су но вом же сти ном уза вре ле", "Ја
опе' еспа пим да при ђе мо у срп ску ви -
ру", све до за вр шнних по гла вља под на -
сло ви ма; "Дај те и ме не јед ног ан ђе ла са
са бљом" "Жи ве ти се, јед но став но, мо -
ра ло" и "Ба ла да о Ани ци и Ро до љу бу",
шек спи ров ска при ча о за бра ње ној љу -
ба ви и о тра гич ном за вр шет ку жи во та
дво је мла дих, Шо ки це и Ср би на, иза -
зва ним упра во вер ским и на ци о нал ним
рас ко лом из "оног вре ме на",

По себ ност овим мај стор ски улан ча -
ним при ча ма да је ар ха ич ни го вор, оби -
ље за бо ра вље них ре чи, ар ха и за ма, ло -
ка ли за ма, ма ђа ри за ма, под ра зу ме ва се
и не из бе жност тур ци за ма дав но уко ре -
ње ним у на шем је зи ку, ма ње по зна ти их
ре чи и из ра за ко ји се и да нас мо гу чу ти
у ма лим на се љи ма дуж срп ско-ма ђар -
ске гра ни це, у Ба ји, Пе чу ју, Су бо ти ци,
у Сом бо ру и око ли ни. 

У ве ћим про зним це ли на ма по кат кад
на ла зи мо и на мно што, од но сно на мо -
за ик са чи њен од крат ких, че сто и ху -
мор но-иро нич них при ча, а, у сре ди шту
сва ког де ла је кро ки-пор трет не ког
Сан тов ца ко се фи зич ки и мен тал но
раз ли ку је од свих дру гих, а за јед но су,
аутен тич ним го во ром, на хо ђе њем,
углав ном сво јом на о па ко шћу, у ства ри
оли че ње све ко ли ког мен та ли те та љу ди
из јед ног под не бља не за ви сно од на ци -
о нал не или вер ске при пад но сти, јер сви
су из дан ци јед ног ко ре на. Њи хов груп -
ни пор трет је са функ ци јом глав ног ак -
те ра дра ме ро ма на "Та скр шће". Без тих
и та квих про зних де ли ћа "ис трг ну тих"
из на род не по ве сти, по нај ви ше из за ви -
чај ног "Сан то вач ког ле то пи са", без та -
квих зна лач ки из ни јан си ра них пси хо -
ло шких пор тре та ма лих љу ди из ба вље -
них из про сто ра ра сту ћег, све ши рег и
све ду бљег за бо ра ва, све га оног у њи ма
и тра гич ног и ве ли чан стве ног, че мер -
ног а по кат кад и с ме ром ху мор ног, та
исти ни та и од коб ног за бо ра ва са чу ва на
при ча-хро ни ка о пре ла ску из јед не у
дру гу ве ру, о коб ним по сле ди ца ма не -
ча сног чи на оног "ко јег је за пе ту и је -
зик угри зла коб ко ја му се на ста ни ла у
ду ши као цр ни усуд од че га чо век мо же
да бе жи, али ни кад не мо же по бе ћи",
без та ко соч ног, из вор ног, ста ро вин ског
шо кач ког и бу ње вач ког ди ва на, ни ово
про зно оства ре ње Дра го ми ра Дуј мо ва
не би по се до ва ло сву ону трај ну жи вот -
ну драж без ко је и књи жев на, као и реч
са стра ни ца исто ри је оста је без озрач ја
исти но љу би во сти, без сна ге ве ро до -
стој но сти.

Као ехо све га "Рас кр шћем" до зна тог
оста је све тло сни бруј од ми сли: Ко се
при веч ној те жњи да се од че љу сти не -
пре ста но на до ла зе ћег зла са мо о ту ђе ња

од бра ни не рав на по исни то но љу би во -
сти, ко без сво је пре дач ке ве ре и свог
ма тер њег је зи ка оста не, тај се од вољ -
ног ил' са мо за бо ра ва ни кад кроз веч -
ност и бес крај трај но и не из ба ви. На -
про тив! У без из ла зну, у без да ну та му
за у век по та па. И би ва Ни ко! И би ва –
Ни кад ви ше!

Да вид Кец ман Да ко 

У ТРА ГА ЊУ 
ЗА АП СО ЛУ ТОМ

Вла ди мир Кир да Бол хор вес: Ви зи је,
до ко ро не, и у ње ној де мо ни ји, Ауто ро -
во из да ње, Но ви Сад, 2021. 

Vешт да еклек тич ки по ве же исто риј -
ске пе ри о де раз ли чи те гло ри фи ка ци је и
си не а стич ке бо је, он ко ре спон ди ра из -
ме ђу "Го луб ња че" Јо ва на Ра ду ло ви ћа,

ти то и зма Алек сан дра Ран ко ви ћа, Иве
Ло ле Ри ба ра, "Фи ло со фи је па лан ке"
Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа и лич не
бор бе у пре зен ту, у се квен ца ма стра -
хот ног от по ра и тр пље ња над бо ле сним
си ном Ер ни јем. Про фе сор Јо ван Де лић
го во ри о пред ста ви "Го луб ња ча", о
стра да њу Ср ба у уста шком ге но цид ном
по ко љу и њи хо вом ба ца њу у "ја ме без -
дан ке". У Но вом Са ду се ди гла не ви ђе -
на хај ка. По диг ну та је оп шта мо би ли за -
ци ја це ло куп ног пар тиј ског члан ства да
се пред ста ва осу ди и не по доб ни љу ди
ка зне. 

"Што се ко ми те та ти че, ту у умет но -
сти, по зо ри шту, дра ми, при по вет ка а ма

ни је би ло ре чи, већ о иде о ло шким пре -
сту пи ма. Та да ми је по ста ла до ста ја сна
сли ка Ју го сла ви је у ра за ра њу. Ре пу бли -
ке и по кра ји не су чу ва ле сво је ста ту се,
сво ју 'др жав ност', сво је 'на ци о нал не' и
ре ги о нал не фе у де. Вој во ђан ски ауто но -
ма ши су но си ли бар јак по сво јој ак тив -
но сти, али глав ни 'игра чи' су би ли у
Хр ват ској. Би ло је то ста ње не ког лу дог,
фе у дал ног, при ми тив ног и опа сног на -
ци о нал- и ре ги о нал- ко му ни зма." (Јо -
ван Де лић)

Са Ер ни је вом те шком бо ле шћу, Хоч -
ки но вим син дро мом, за по чи ње сво је
при по ве дач ко тка ње, ко је се на до ве зу је
на слу чај књи жев ни це Ве сне Крм по -
тић, ко ја је на кон про бде ве них но ћи над
сво јим, та ко ђе бо ле сним си ном, Иго -
ром, на пи са ла ро ман "Бр до из над обла -
ка". Во ђен овом ко ин ци ден ци јом, наш
аутор ве што прот ки ва епи зо де Иго ро -
вог ле че ња на кли ни ци у Па ри зу кроз
сво ју на ра то ло шку осно ву. Лир ски па -
са жи Ве сне Крм по тић у емо тив но-су -
зној ауто би о граф ској по ве сти упот пу -
њу ју ро ди тељ ске му ке и за јед нич ки
мар ти ри јум кроз ко ји про ла зе. Наш пи -
сац је по пут ка та ли за то ра ко ји пре но си
треп та је ем па тич не књи жев ни це Ве сне
Крм по тић, сен ти мен тал но-бол ну ис по -
вест ко ја га по га ђа до ср ца и иден тич на
је бо ли ма свих ро ди те ља ко ји дрх те над
сво јом бес по моћ ном де цом.

Вла ди мир Кир да Бол хор вес осе ћа
ди вље ње пре ма Ве сни Крм по тић и уре -
зу је ње ну при чу у соп стве не ре че ни це,
ко је по ти чу из ко ре на ње го вог би ћа, ср -
жи ње го ве ан тро по ло шке во шта ни це и
зи да ни це ко ја се сво јим пла мом бо ри
про тив мра ка. Игор и Ер ни, два бо ле -
сна де ча ка се та ко удва ја ју у лич но сти
изо ло ва ној бо жан ском гре шком, суд -
бин ским жи гом ко ји их чи ни ан ђел ски
ра њи вим и бле дим. Над људ ски на по ри
ро ди те ља уз ди жу се до ва се љен ске љу -
ба ви и жр тво ва ња ко је не ма гра ни ца,
као што ни ро ди тељ ска љу бав не ма
огра ни че ња. Наш пи сац до ка зу је да смо
ми хри шћа ни не то ли ко по то ме што
смо за спа се ње, љу бав, ве ру и на ду, не -
го уто ли ко што но си мо "крст", уто ли ко
што се увек из но ва "рас пи ње мо" у овом
жи во ту. Ту са мо пре гор ну фи гу ру ро ди -
те ља пи сац до во ди до про то ти па фи -
лан тро пи је, ин ди ви ду а ли стич ке сли ке
ху ма ни те та, ал тру и зма и на де. 

Пат ња је ли ни ја ко ја спа ја књи жев не
ју на ке, до жи вљен го вор и при ча у при -
чи по е тич ки су оквир за за јед нич ку
гол го ту. Бол хор вес из бе га ва па тос, ње -
го ва по вр ши на је ре љеф на, та ко да осе -
ћа ња уто ли ко ја сни ја из би ја ју. Ли не ар -
но по ве зи ва ње до га ђа ја и ли ко ва ком -
пен зу је при по вед ни хо ри зонт, оче ки ва -
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ње чи та ла ца, од ту ге до срећ ног раз ре -
ше ња и оздра вље ња. Мо дус при ча ња
мо же да при зо ве не по сред ност, ма ску
слу чај но сти и ло ка ли за ци је, ну жност
сли ка и ва ри ја ци ја ко је при зи ва ју. Пи -
шчев стил оти ма се ха о су и ни шта ви лу,
као што се и жи вот оти ма смр ти. То по -
си пи шче ве дра ме по ста ју ме ђа ши при -
по ве сти ко ја би фур ка тив но иде сво ме
уви ру. Свеж, без афек та ци је и дра ме у
ре чи ма, већ у ат мос фе ри и ам би јен ту,
Бол хор вес ве што до ча ра ва ону ни јан су
си ве, ме лан хо лич ни пеј заж, бол нич ки
круг, али и де ти њу бе за зле ност и жи -
вот.

Сле де ћи фа бу ла тив ни рез, па од се -
чак у ко ме се осве тља ва фи ло зоф ско-
есе ји стич ка књи га Ра до ми ра Кон стан -
ти но ви ћа "Фи ло со фи ја па лан ке" и ни -
ска ре флек си ја на ауто ров жи вот и жи -
вот гло бал не па лан ке со ци ја ли стич ке
ере. У кон гло ме ра ту ко му ни стич ког ра -
ја Бол хор вес на зи ре ехо Кон стан ти но -
ви ће вог про ро чан ства и ње го ве ви зу ре
ин ти ми стич ке, но стал гич не и то пле. 

Ро ман си је ра про жи ма огор че ње кад
раз ми шља о афир ми са ним, пр во ли га -
шким пр о та го ни сти ма књи жев не сце не
у Ср би ји, ко ји – због ла тент не авер зи је
пре ма ет нич ком ма њин цу (ту ђин цу)
(наш пи сац је Ру син), због за пре та не
ксе но фо би је, због брит ких ре флек си ја
књи жев них (не)ју на ка у овој или оној,
па и о њи хо вој на ци о нал ној за јед ни ци –
иг но ри шу ње го во ства ра ла штво.

Аутор о ко ме го во рим до бро осе ћа
дух па лан ке. Осе ћа ће га до кра ја жи во -
та. 

У свом ка ле и до ско пу, Бол хор вес иде
и до ег зо тич них по ли тич ких освр та на
де ло ве исто ри је Ју го сла ви је. Он је све -
стран, и по ли ти чан и апо ли ти чан, тек
оно ли ко ко ли ко то го ди, и у ње го ве
при че уно си сво је врст но ба лан си ра ње.
Вла ди мир иде од ауто би о граф ске до
по ли ти кант ске, кри ти зер ске, са мо ре -
флек ту ју ће сто ри је XX ве ка са ових
про сто ра и ње них од је ка и ни јан си ко је
ба ца на но ви век. Пи сац ни је ана хрон,
он са мо тра жи ко ре не, ар хи тра го ве и
ар те фак те жи вот них сла га ли ца, оке а на
на ив но сти, брат ства, уто пи стич ких те -
о ри ја без бри жно сти, ико но гра фи је бла -
го ста ња ко ја ће из ро ди ти ка та кли зму.

Као ли те рар ни ју нак, у ро ма ну се по -
ја вљу је и чу ве ни Ле ка. "У ле то 1966.
го ди не, на Че твр том пле ну му ЦК СКЈ
на Бри о ни ма, до не та је од лу ка о сме -
њи ва њу Алек сан дра Ран ко ви ћа. Два
раз ло га би ла су у то ме пре суд на: оце -
ње но је да он во ди и охра бру је по ли ти -
ку чи ји је циљ да се оне мо гу ћи да љи
раз вој са мо у пра вља ња и рав но прав них
од но са у фе де ра ци ји и да је та да шња

Слу жба др жав не без бед но сти, у про -
шло сти ве о ма за слу жна за об ра чун са
кон тра ре во лу ци јом, по че ла да се одва ја
од дру штва и по ста вља из над ње га.

У са оп ште њу о смр ти Алак сан дра
Ран ко ви ћа, на род ног хе ро ја и јед не од
ис так ну тих лич но сти Пар ти је и Ре во -
лу ци је, ре че но је да је на Бри он ском
пле ну му, ју ла 1966. го ди не, ње го ва де -
лат ност не по сред но по сле 8. кон гра са
СКЈ (1964) "осу ђе на као ан ти пар тиј -
ска", те да је због "су прот став љња раз -
вит ку со ци ја ли стич ког са мо у пра вља ња
и по ли ти ци на ци о нал не рав но прав но -
сти са би ро крат ско-дог мат ских по зи ци -
ја, и зло у по тре бе сво јих функ ци ја у
слу жби Др жав не без бед но сти, ли шен
свих функ ци ја. На сед ни ци ЦК СК Ср -
би је (сеп тем бар 1966) ис кљу чен је из
СК."

И сам В. К. Бол хор вес ка же да су
нај по пу лар ни ји они пи сци ко ји об ра ђу -
ју нај а трак тив ни је фе но ме не чо ве ко ве
ствар но сти, и при том успе ва ју да сво је
де скрип ци је, емо ци је, ре флек си је, ви -
зи је мак си мал но уни вер за ли зу ју.

Алекс, Бо рис, па и Ми рон – и, на рав -
но, Ро свен – до сад су нам у свих пет
по ет ских збир ки и у пет ро ма неск них
то мо ва мно го пу та би ли пред ста вље ни.
Исто вре ме но, свој Ке ре стур пи сац је
ви део ин тен зив но, но стал гич но и бол -
но. Че тво ри ца му ске та ра, ко ји ће јед но -
га да на по ста ти про та го ни сти Књи ге о
зев зе ци ма за гле да ним у ло кал на и свет -
ска чу де са, има ли су, на рав но, сво је ле -
по ти це-вол шеб ни це: Але ка је из лу ђи -
ва ла ма ла Ире на Ро ма но ва, Бо ри са
Адри ја на Жат ко ви че ва, Ми ро на На та -
ли ја Па шо ва, а Ро све на Ни на Ца по ва. 

Смрт Иве Ло ле Ри ба ра би ла је за Ју -
го сло ве не ве ли ка тра ге ди ја. Као ор га -
ни за тор по кре та сту де на та уни вер зи те -
та у то ку пред рат них го ди на, он је
пред ста вљао сим бол омла ди не на род -
но о сло бо ди лач ког по кре та, а као бли -
ски лич ни са рад ник Ти тов био је пред -
о дре ђен за ви со ку ду жност у бу ду ћој
упра ви но ве др жа ве ко ја се са да ства ра -
ла. Ње го во те ло ни је са хра ње но са
оста ли ма у Гла мо чу, већ је би ло пре не -
то на траг у Јај це, ра ди ука зи ва ња по ча -
сти. Бри тан ци ни су би ли по зва ни на
по греб. Је дан ће ка сни је на пи са ти: "Из -
ве сни чла но ви ју го сло вен ског Вр хов -
ног шта ба упу ти ли су нам огор чен про -
тест, оп ту жу ју ћи Бри тан це да су ло ше
ру ко во ди ли опе ра ци јом и да ни су обез -
бе ди ли ло вач ку прат њу из Ита ли је –
план ко ји ни ка да ни је био пред ло жен,
јер смо се на ла зи ли на крај њој гра ни ци
ра ди ју са ле те ња." 

У амал га му дис кур са сво га де ла
Бол хор вес ко ри сти тех ни ку кон цен -

трич них кру го ва, три ја до ло шку ме то ду
књи жев не ема на ци је. Ње гов текст је
оте жао, хе до ни стич ки, на мо мен те по -
ста је ек ста ти чан, на мо мен те ми ран као
тр го ви ла тин ских гра до ва. Пре тен ду је
да бу де исто риј ски ва ли дан и ва ло ри зу -
је јед но вре ме. Та ко, по ред Бро за, спо -
ми ње и Фрој да, ве ли ког пи сца Ми ро -
сла ва Кр ле жу и ње го ву уло гу у Де кла -
ра ци ји о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског
књи жев ног је зи ка. Хр ват ски на ци о на -
ли сти упор но су се бо ри ли за по се бан
хр ват ски је зик. По ста вља се пи та ње
аде кват ног по ли тич ког ка жња ва ња Кр -
ле же, ко ји је у то вре ме био и члан ЦК
СКХ.

Пи сац алу ди ра и на при ли ке на Де -
ве том кон гре су Са ве за књи жев ни ка Ју -
го сла ви је, на ре пли ке Ми о дра га Бу ла -
то ви ћа, Ци ри ла Зло бе ца, То не Пар тљи -
ча, Је вре ма Бр ко ви ћа. Са гле да ва се си -
ту а ци ја у књи жев ним кру го ви ма Ју го -
сла ви је, по ма ло ис ко са, по ма ло из о -
штре но, сен за ци о на ли стич ки и пом пе -
зно. Бол хор вес пра ви алу зи је на са да -
шњу си ту а ци ју и сво ју ан га жо ва ност на
књи жев ном пла ну, пре све га ро ма ном
"На ви ди ку зга ри шта" ко ји је био по -
слат на кон курс за Ни но ву на гра ду, а
ипак је про шао не за па же но. Ну ђен
мно гим ре дак ци ја ма, ро ман је за вр шио
на не кој по ли ци, а пи сац о то ме ни је ни
оба ве штен. Ма ли ци о зност и су је та ар -
би та ра књи жев ног уку са у нас да нас уз -
ди же се на ни во опор ту ни зма. Ин те лек -
ту ал на ели та Ју го сла ви је упа да ла је у
зам ке по ли ти ке.

Још јед на кон ста та ци ја на кнад них
по сма тра ча и ко мен та то ра по след њег
кон гре са Са ве за књи жев ни ка Ју го сла -
ви је: 

"Ро свен је по че так рас па да Ју го сла -
ви је са гле да вао кроз при зму Де ве тог
кон гре са Са ве за књи жев ни ка, са три де -
се то го ди шње дис тан це. 

"При ча ни је пред ста ва, она не пред -
ста вља до га ђај ко ји се пре ње до го дио,
она мо же са мо ство ри ти илу зи ју о то ме
да јој прет хо ди до га ђај, ње но in il lo tem -
po re, ства ра ју ћи га ипак у свом, а не ра -
ни јем вре ме ну. Јер је моћ ин хе рент на
при чи, и она ства ра и вре ме и ме сто за
рас по ре де у до га ђа ју... При ча има ову
функ ци ју пре у ре ђи ва ња, рас по ре ђи ва -
ња у вре ме ну, ка да нов по ре дак тем по -
рал но сти на ле же на до га ђај ка ко би му
осве тлио по је ди не цр те, а дру ге оста -
вио у сен ци, али вре ме до га ђа ја не тре -
ба ме ша ти са вре ме ном при че – у то ме
је по ме ну то си жеј но об ли ко ва ње фа бу -
ле као гра ђе – јер пра ва при ча мо же по -
че ти in me di as res, из сре ди не вре ме на
до га ђа ја, мо же има ти flas hback, вра ти ти
се у не ку про шлост, али мо же би ти скок
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уна пред, у бу дућ ност до га ђа ја." (Но ви -
ца Ми лић)

Вла ди мир Кир да Бол хор вес ба ви се
по е ти ком, сми слом књи жев но сти и
умет но сти. Та ко до ла зи до за кључ ка да
је умет ност кре а тив на де лат ност љу ди
ко ји осе ћа ју по тре бу да о ствар но сти у
ко јој жи ве, и ко ја у њи ма жи ви, го во ре
на естет ски на чин. "Спас књи жев но сти
је у то ме што је она, ви ше не го сли кар -
ство, а мно го ви ше не го му зи ка, ве за на
за ствар ност. И за ма те ри јал ну, а још
ви ше за не ма те ри јал ну, за ду хов ну, ин -
те лек ту ал ну." Ствар ност је спас књи -
жев но сти због то га што јој, ме ња ју ћи
се, стал но да је но ву гра ђу – ко ју сли -
кар ство и му зи ка не до би ја ју. Бар не у
то ли кој ме ри као ли те ра ту ра. 

Пост мо де р на про за не ис по ља ва се
кроз ди рек тан, тен ден ци о зан кри тич ки
дис курс, већ се слу жи суп тил ни јим
умет нич ким сред стви ма, као што су
иро ни ја, па ро ди ја, пер си фла жа.

Пи сац о ко ме го во рим на ино ва ти ван
на чин по твр ђу је да је ме та про зни по е -
тич ки кон цепт у лу кав ству ума ре ла ти -
ви зо вао ње го ве ре фе рен це и по сти деј не
ори јен та ци је. 

У ро ма неск но тки во исти аутор
упли ће и при чу о Ире ни Ко ле сар, глу -
ми ци ру син ског по ре кла, слав ној ак тер -
ки пр вог ју го сло вен ског фил ма "Сла ви -
ца". Ро свен Глан ко сни мао је, као те ле -
ви зиј ски но ви нар, пор трет чу ве не глу -
ми це, по во дом ше зде се то го ди шњи це
ње ног жи во та. А сад ју је осли као и у
ро ма неск ном оства ре њу. И јед на и дру -
га тво ре ви на но стал гич не су епи зо де о
на шем пр вом фил му, и се ћа ња на не ка -
да шњу ве ли ку др жа ву, пар ти зан ску, те
на љу бав ну при чу ко ја сва ко га ди ра у
ср це.

Глу ми ца при ча пред ТВ ка ме ром (а
по том и у ро ма ну) сво ју жи вот ну аван -
ту ру, од Сла вон ског Бро да, где је ро ђе -
на, до За гре ба, где су се ње ни ро ди те љи
од се ли ли, где је она на ста ви ла сво ју ка -
ри је ру. Па ху ља ста глу ми ца са оре о лом
зве зде увек је но си ла ци пе ли це ко је јој
је отац, обу ћар, пра вио. Као кроз ка ле -
и до скоп, при ча о сво ме жи во ту и ле ген -
ди Ру си на. 

По след ње стра ни це ро ма на бу де асо -
ци ја ци ју на део ње го вог на сло ва "у де -
мо ни ји ко ро не". Го во ре нам о пи шче -
вом до жи вља ју ко ро не као апо ка лип -
тич не ви зи је. Ко ро на као по шаст по ста -
је он то ло шка људ ска кри ви ца, ан тро по -
ло шки усуд. Кроз дра ма тич не сце не
соп стве не бор бе пи сац нам да је мо дер -
не пан де миј ске раз ме ре, све оп шту ка -
та кли зму. Ту је и ње го во пи та ње: Хо ће
ли ико чи та ти ње гов хе у те ра ни стич ки
ци клус, ве нац ње го вог бе ле три стич ког
де ла, по ет ског и про зног, ко је пред ста -

вља ре ше ње ње го ве жи вот не за го нет ке.
У тој пред ста ви је иде а ли зо ва на сли ка
пи шче ве сла га ли це, не из мер не же ље за
жи во том и жуд ње за веч но шћу. 

Ха ри зма тич ни пи сац Вла ди мир
Кир да Бол хор вес пле те свој сла во лук,
сво ју спи са тељ ску му ку, mo dus vi ven di
и свој ма нир, став пре ма све ту.

Спи са тељ ски раз мах нут, сав у апо те -
о зи жи во та, пи сац не же ли да за вр ши у
пе си ми зму и аго ни ји бе сми сла. Он ва -
пи за јед ним бо љим све том, за све том
на де и ре ви та ли зу ју ћег ју тра у ко ме ће
чо ве чан ство про на ћи свр ху и по сле по -
ша сти ко ро не ко ја пра зни на ше гра до -
ве, пу сто ши на ше гру ди. Аутор се бо ри
про тив без на де жно сти људ ским би лом,
чу ли ма ко ја од би ја ју да се уми ре, укро -
те, умр тве. Чо век Вла ди ми ра Кир де
Бол хор ве са пру жа от пор, бу ни се про -
тив ре пре си је, ре жи ма, не сло бо де у
име ва тре не сре ће чо ве чан ства и ве ко -
ви те на де. У том скрип то ри ју му пу но је
оче ки ва ња, за блу да, стра сти, лу та ња,
ус хи та и ате ри ра ња. Пи сац же ли да дâ
оду шка сво ме бо лу и сво ме сну.

В. К. Бол хор вес про из во ди стварност
у ко јој про го ва ра ју ну жда и не де фи ни -
са не све сти и пред ме ти и по ста ју до -
ступ ни и бли ски. Све што се у овом
све ту од ви ја по ве за но је не ким флу и -
дом, ма гич ним ни ти ма, осло ба ђа нуж -
но сти ло ги ке. Нео п те ре ћен дис кур зив -
но шћу, ње го ви им пул си на се ман тич -
ком пла ну под ра зу ме ва ју ка у зал ност
ко ја про из во ди дру га чи ју ствар ност.
Син хро ни зо ван, син те ти чан пи сац под -
ра зу ме ва сло бод ну ком би на ци ју мо гућ -
но сти, не спу та но ма шта ње, у ко ме је
свет ство рен из ре чи. Бол хор ве сов про -
зни кон цепт је ком плек сне струк ту ре,
тра ди ци о на ли стич ких про зних об ли ка
и аутор ске ве шти не. Глав ни лик гра ди
свој иден ти тет на на ци о нал ним про ма -
ша ји ма и тра жи али би у исто ри ји, фи -
зи ци и ме та фи зи ци соп стве ног би ћа,
те ла ко је пу ту је од бо ла до ра до сти. 

За јед нич ки име ни тељ Бол хор ве со ве
про зе је че жња, си сте ма ти чан по ку шај
па ра диг мат ске уни фи ка ци је са ре а ли -
стич ки све жим ме та тек стом. Он има и
иро ниј ско-па ро диј ски кон текст, али и
алек сан дриј ски син дром ко ји пре о вла -
ђу је у ес ха то ло шком по и ма њу све та.
Ми ме тич ка струк ту ра до но си оквир
опор ту ни зма и ва тре не ре зи стент но сти
у ге сту и то ну. 

Че сти та мо на шем пи сцу на стр пље -
њу и тр пље њу и ве ри да књи жев ност
мо же про ме ни ти свет – у кру гу зве зде
Хе у те ра ни је.

(Објављена верзија је скраћена 
верзија текста)

Сла ви ца Јо ва но вић

УРА ЊА ЊЕ 
У НЕ ПО ЗНА ТО 

Ми хај ло Ор ло вић: Син окле ве та не
мај ке, Ба ња Лу ка, 2020. го ди не.

Eво јед не књи ге ко ја је це ла ни кла с оне
стра не, а ипак је као нож за ри ве на 
у срце жи во та...; 

(Ду шан Ма тић) 

Iме Ми ха ји ла Орло ви ћа је одав но
већ до бро по зна то чи та о ци ма у Ре пу -
бли ци Срп ској па и ван ње. Ри јеч је о
ве о ма плод ном књи жев ном ства ра о цу
са опу сом од пре ко два де сет књи га.
Ових да на је из штам пе иза шао и ње гов
но ви ро ман Син окле ве та не мај ке. На -
кон чи та ња овог, оби мом не ве ли ког ро -
ма на, пр ва асо ци ја ци ја је да га оба ве зно
тре ба про чи та ти у ци је ло сти, па мо жда
и ви ше пу та, да би се у пот пу но сти
схва тио и сте као ути сак да је зна лач ки
ком по но ван, те да је за ни мљи ва, нео -
бич на сен зи бил на гра ђа из ло же на на
вјешт и про ниц љив на чин. Аутор је
при ми је нио три раз ли чи та об ли ка ка зи -
ва ња: то ка под сви је сти, то ка сви је сти, а
за вр шио га је ре а ли стич ним на чи ном
из ла га ња гра ђе. Ка ко се при по ви је да ње
за сни ва на скри ве ним зна че њи ма, не -
стр пљи ви чи та о ци ће, мо жда, због не -
сна ла же ња у про ти ву ри јеч ним ни јан си -
ра ним зна че њи ма, ста ти на пр вом ди је -
лу, ма ње не стр пљив на дру гом, а смо
упор ни ће овај сло же ни ро ман о сви је -
ту под сви је сти, про чи та ти до кра ја и
би ти на гра ђе ни за до вољ ством, због
упор но сти у сми слу ре че ни це ко јом се
ка же: "Вре ме ном од тра ве по ста је мли -
је ко". Он пред ста вља по глед на сви јет
из нео бич ног угла: раз ми шља ња осо бе
у ко ми, а ипак свје сне да чо вје ка "ни -
шта не мо же по ни зи ти као бо лест".
Кроз ствар но про жи вљен до га ђај, глав -
ни лик Га ври ло, на шав ши се у нат при -
род ном про сто ру, оства ру је не по сре дан
до дир са оним за што прет по ста вља мо
да је с дру ге оба ле жи во та: не де фи ни -
са ним осје ћа њи ма, без вре ме ним тре ну -
ци ма, нео бја шњи вим на го ни ма, та ла си -
ма стра ха, сен зу ал но сти ма, фе но ме ни -
ма ко ји из ла зе из окви ра нор мал но сти и
ло ги ке. У тим опи си ма сти ли за ци ја и
екс пе ри мент су успје шно до ве де ни до
кра ја. Мо гло би се ка за ти да је у овом
дје лу ри јеч о але го риј ском го во ру о
људ ској са мо ћи. За ту са мо ћу ве за ни су
еле мен ти леб де ћег и не ствар ног осло -
бо ђе ног од зе маљ ског. То је за ра ња ње у
не по зна те про сто ре и сви јет во де, шу -
ме, ин се ка та, жи во ти ња – све га што у
су шти ни ства ра и омо гу ћу је жи вот. Чо -
вјек је са мо је два при мјет на че сти ца
при ро де, а не њен го спо дар као што се
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на ив но ми сли. Он је тре нут но и не са вр -
ше но би ће ко је се бо ри про тив соп стве -
не огра ни че но сти, а сми сао жи во та и
је сте – бор ба за пре ва зи ла же ње огра ни -
че ња. У овом шти ву чо вјек се су о ча ва
са соп стве ном сли ком не са вр ше но сти и
не мо гућ но сти да од то га по бјег не, али
је осу ђен да жи ви с тим. Он ни је окре -
нут жи во ту у ужем сми слу ри је чи, већ
је у оном ста њу ка да на ша ду хов на ар -
ти ме ти ка до жи ви по ре ме ћај ко ји ли чи
на је зи ву фан та зи ју. Сво јом има ги на ци -
јом он пре ла зи гра ни це за ми шља ња и
по и ма ња до ста ња је два кон тро ли са ног
ко шма ра: "Из ме ђу ме не и отво ра је по -
нор. На трен по же ље да се пре тво рим у
ра за пе ту влас. Је ди но пре ко ње мо гу
пре ћи и до дир ну ти бје ли ну отво ра. По -
ми сао је чуд на, али је још чуд ни је за -
што ми је же ља за до ди ром то ли ко ва -
жна. Осје ћам да дру гог пу та не мам." И
по ред то га те ма ти ка је дра ма тич на што
се огле да у раз ма ку из ме ђу нас и жи во -
та. Ни ко до са да ни је пре шао ту гра ни -
цу. У та му, у ко ју је Га ври ло за пли вао,
не ма зна ка, не ма ја ве. Же ља ин спи ри -
ше по кре те, др жа ње, она има об лик за -
ма ха. Те шко је у срп ској књи жев но сти
на ћи дје ло у ком се аутор спу сти прак -
тич но на са мо дно под сви је сти као у
овом слу ча ју. У ди је лу гдје аутор пра ти
ток сви је сти глав ног ју на ка шти во до -
би ја и ком по нен ту не ке вр сте мо дер ног
па сто рал ног ро ма на: "Са по то ка се чу -
ло кло ко та ње. Зви је ри су пред по чи нак
пи ле во ду. Од стра не са ко је се по ма љао
мје сец, чуо се звук ло мље ња гра на. Ме -
двјед се спре мао у лов. Ву ци су за ви ја -
њем озна ча ва ли сво ју ноћ ну те ри то ри -
ју. Сав тај не ви дљи ви, шум ски сви јет се
тру дио да ускла ди сво је то но ве и ство -
ри хар мо ни ју ко ја је, из гле да, ноћ од
њих тра жи ла. Ина че, не ће им до зво ли -
ти да уто ну у сан." Ро ман се у овом ди -
је лу по себ но од ли ку је ори ги нал но шћу,
теч но шћу и склад но шћу при по ви је да -
ња, из ра же ном мо ћи за па жа ња сит них
де та ља, ка рак те ри стич ним бо га тим и
су ге стив ним опи си ма при ро де, ко ја је
уви јек рав но ду шна пре ма чо вје ку и ње -
го вим пат ња ма, али у овом слу ча ју не -
ри јет ко и не при ја тељ ска. За тим, ин те -
лек ту ал ном ис тан ча но шћу и ин спи ри -
са но шћу соп стве ним ауто ро вим ис ку -
ством, ори ги нал но шћу те ма ти ке ко ју
он на из ван ре дан на чин уми је ја сно и
ори ги нал но да пре до чи. Са еко ло шке
те ма ти ке у дру гом ди је лу ро ма на, не -
при мјет но се пре ла зи на ре а ли стич ко
при по ви је да ње ко јим се овом шти во
да ју од ли ке кри ми ро ма на са ве о ма дра -
ма тич ним за вр шет ком, у чи јем сре ди -
шту је кле ве та ње, су ро во умор ство, за -
то че ње не ви не мај ке глав ног ју на ка,
же не ко ја је упр кос тра гич но сти вла -

сти те суд би не, чи ни ла све да се про -
кљу је ис под твр де оп не, не про бој не
бра на – сре ди не у "ко јој се уми ре без
при че о се би". Ана ли тич ки про до ри у
ре флек сив ни сви јет чо вје ка, по ет ске
ме ди та ци је о ира ци о нал ним до га ђа ји ма
и пред ме ти ма, упор не естет ске пре о ку -
па ци је и ор ги нал не асо ци ја ци је, основ -
не су зна чај ке овог ро ма на у ко ме Ми -
хај ло Ор ло вић ис ка зу је све сво је при -
по вје дач ке вр ли не. 

Мом чи ло Спа со је вић 

ВИШЊE У Д -МО ЛУ

Алек сан дар Та нур џић: Уста ми пу на
ви ша ња, Про ме теј, Но ви Сад, 2020. 

Rо ман "Уста ми пу на ви ша ња" (Про -
ме теј, Но ви Сад) ауто ра Алек сан дра
Та нур џи ћа је, као што пи ше на ко ри ца -
ма књи ге, "при ча о (не)при па да њу,
(не)при хва та њу и (не)мо гућ но сти да се
оде." Ме ђу тим "ако ве ру је мо да је
узрок бо ла оправ дан или да ће во ди ти
до брим по сле ди ца ма, го то во увек га је
мо гу ће под не ти. Јер, бе сми сле на је пат -
ња је дан од на ших нај го рих стра хо ва".1

Та нур џић се ја вља сво јим пр вим ро -
ма ном го во ре ћи о те гоб ној суд би ни
глав ног ју на ка Сте фа на, при ти сну тог
од Бо га и од чо ве ка. Ви шње су обе ле -
жи ле цео ро ман. Асо ци ја ци ја су на ме -
со, пре ле по др во, див не цве то ве. У јед -
ном мо мен ту су ки се ле, у дру гом слат -
ке, као и сам жи вот. Увек се ми сли да је
њи хов на го ве штај до бро, али не мо ра
та ко да бу де.

Пр ву сласт, али и ки се лост овог во -
ћа, глав ни ју нак је до жи вео ка да је имао
пет на ест го ди на "док се ње го ва ру ка
кре та ла по те лу не ве што"2, а у исто
вре ме чуо се "глас ду ше ко ја од ла зи и
на пу шта га за у век"3, крик ње го ве уми -
ру ће мај ке. Ми рис ви ша ња по пут зра ка
сре ће се осе ћа на Сте фа ну и код тај ног
са стан ка са тет ка Сми љом, да би по том
пре ра стао у ње го ву нај бол ни ју гри ма су
то ком при ла ска ку ћи у ко јој је отац Љу -
бо крв нич ки мла тио три на е сто го ди -
шњег Ја ко ва. Цр ве на аро ма ви ша ња
при сут на је и код са хра не же не ко ја се
у се лу је ди на су прот ста вља ла по пу Љу -
би, чак и мр тва, ка да је сан дук са ње -
ним те лом пао на по па, те га је она чвр -
сто за гр ли ла сво јим мр твач ким за гр ља -
јем. "Мо је ша ке сте за ле су ви шње...
Осе тио (сам) и сок ка ко ми се це ди низ
ру ке. Цу ри и сли ва се све до лак то ва и
оста вља ле пљив траг и ми рис ко ји ко -
нач но мо гу и ви де ти..."4 Ви шње су за -
чи ње не ле по том, чу ва ју не ви ну Сте фа -

но ву ду шу од зла, ра ду ју се с њи ме, али
су и нај ве ћа д-мол ту га5.

Сте фан и Ја ков су, прет по ста вља се,
де ца по па Љу бе и нај ва жни ји ли ко ви у
ро ма ну. Док је је дан пре зре ли клас пун
те шких бо ја, дру ги је пла мен у рас то -
пље ном зла ту. Сте фан је лик ко ји се се -
ћа: мај ке (на чи јој је са хра ни био окру -
жен озбиљ ним и бла го на сме ше ним
љу ди ма, крај ко јих се осе ћао "јад но и
бед но, још јад ни је и бед ни је и још јад -
ни је и бед ни је"6; тет ка ("ко ји је јео, пио,
пр део, вр шио нуџ ду, ту као и та да био
сре ћан"7) и тет ке ко ја је све то тр пе ла;
по па Љу бе ("но сио је отво ре не сан да ле
и бу ду ћи да ми је гла ва би ла по гну та
док са њим раз го ва рам, нај у печ тљи ви ји
де таљ чи та вог зло ду ха био је ње гов но -
жни па лац"8). 

У ком мо мен ту се Сте фан пре пу стио
суд би ни и да ли је Ја ков ствар но по сто -
јао? Око ли на је та ко ја об ли ку је чо ве ко -
ве ми сли и осе ћа ња, сма тра аутор. А се -
ло у ко јем су глав ни ју на ци од ра сли је
ме сто чи ји су "гра ђа ни ре дом би ли за -
др те во ли не без мо зга"9. То су љу ди ко -
је тре ба из бе га ва ти и тра жи ти при бе -
жи ште у са мо ћи, ми сли Сте фан. А у ћу -
та њу и сну ње гов нај бо љи при ја тељ је
Ја ков. Он је Сте фа но во дру го ја, њи ме
на сто ји да са чу ва иден ти тет до брог чо -
ве ка. Сте фан се ни кад ни је су прот ста -
вио све ште ни ку, у чи јем је до му од ра -
стао на кон мај чи не смр ти, на је дан без -
о бра зан на чин, већ као не ко ко је ду хов -
ник. Био је пра ви пси хо лог бо ре ћи се да
по ште ди Ја ко ва ужа са од ра ста ња у овој
ку ћи, те је обе ћао оцу Љу би да ће и он
би ти све ште ник. Од у прео му се, али је
се би до пи сао епи таф "У се ћа ње на Сте -
фа на"10.

Кључ на од ред ни ца ро ма на, по ред
сце на уми ра ња мај ке и пр вог Сте фа но -
вог от по ра Љу би ка да овај ту че Ја ко ва,
је и та ван, на ко јем глав ни ју нак на ла зи
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фо то гра фи ју све ште ни ка из ко је је до -
ку чио да је отац Љу ба, та ко ђе, под ути -
ца јем не ког по па, од лу чио да бу де све -
ште ник. И ко ји је и сам био Сте фан,
док је ста јао ис пред објек ти ва фо то а па -
ра та, пла ше ћи се бра де ко ја се за вр шва -
ла ту из над ње га. Овом сце ном на та ва -
ну лик по па је ху ма ни зо ван.

Јер, Сте фан и ње гов лир ски брат Ја -
ков, леп по пут До ри ја на Гре ја чи ји пор -
трет сли ка умет ник Ба зил Хол вард,
про во де свој мла ди век као "не ки ра -
штр ка ни и бо го ја жљи ви сла ву ји, али са
по ла гла са и не це лим но та ма"11. Глав -
ни лик је био оп чи њен ле по том свог по -
лу бра та. Он му је од вла чио сво јим ми -
ри сом па жњу од са да шњо сти, то ли ко
слат ким да је по ми шљао да је Ја ков та
есен ци ја ви ша ња ко ја га оп се да. 

Је дан од упе ча тљи вих мо ме на та бо -
ла за Сте фа на је ка да га све ште ник те -
ра да оп шти са кур вом Ми цом, на кон
про сла ве свог ро ђен да на, на ко ју је (го -
збу) отац Љу ба по звао це ло се ло. На кон
Сте фа но ве из ја ве да ће би ти све ште -
ник, ко ју је дао са мо да би за шти тио Ја -
ко ва од Оче вих ба ти на. Ис це ље ње од
до жи вље ног бо ла Сте фан је на шао у
ма ка за ма и огле да лу ис пред ко јег је се -
би од ре зао ко су.

"Не ма сло бо де за Сте фа на", ка же
аутор. Глав ни ју нак то ком це ле књи ге
ву че ка мен из да ле ка, док се од у пи ре на
при сто јан на чин све му што пре зи ре,
че га се гну ша. Упе ча тљи ви де та љи ко ји
слу те на не ко де ша ва ње, по ред ми ри са
ви ша ња и по по вог но жног пал ца је и ја -
је ко је се раз ли ва та њи ром, на кон оно га
што је Сте фан ви део на та ва ну.12

Сте фан по моћ ни је мо гао да оче ку је
ни од ку да. Ни од тет ка, тет ке, се ља ка,
же не ко ја је по спре ма ла око по па ка да
је он пао у по сте љу. Јер, Бог још ни је
си шао на зе мљу. Јан ко, про сјак, што га
де ца га ђа ју и ко ји не при ча глу по сти
ни кад, на мер но се ву че по зе мљи и угао
по сма тра ња му је дру га чи ји, пре и спи -
ту је Сте фа на да ли има Бо га. Ка да га
овај ку ди због то га и пре ба цу је му да
му је поп Љу ба сто пу та дао ко ји ди нар
за хлеб, а он га је по тро шио на ра ки ју,
Јан ко ка же: "Е, а шта фа ли и да по пи -
јем? Од ’ле ба се не за бо ра вља".13

Око ли на је та ко ја упра вља суд би -
ном, ми сли аутор. Ја ков мо же да по сто -
ји и не, али са хра не не ће би ти, јер је
смр ћу Ја ко ва умро тај Сте фа нов део
осо бе. У се лу у ком те так уда ра и пљу -
је же ну (тет ку), док се љу ди ко ји ту да
про ла зе пра ве не ве шти, да не ви де ње -
го во де ра ње и ње но са ви ја ње. И ка да је
Сте фан схва тио, по што се тет ка вра ти -
ла тет ку, да "ћу тиш и тр пиш, јед но став -
но жи виш та мо где те је суд би на до ве -

ла и са оним ко јег ти је Бог на ме нио"14.
И да је тет кин спас од те го ба би ла је ди -
но смрт тет ко ва. А, до тле, ка ко ка же
Ан дрић "ко ов де до ђе, тај је крив, или
се бар оче шао о крив ца"15. Чак и кад се
мо же га ји ти као скром на воћ ка, на свим
по ло жа ји ма – ви шња.

Љи ља на Фи јат

УТО ЧИ ШТЕ ЗА ГР ЉА ЈА 

Ра до слав Ми лен ко вић: Пра зна гне -
зда, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2021. 

Sја јан мрак? Ви ше је мо гућ но сти за
од го не та ње оног су штин ског у сми са о -
но сти зна че ња ове су прот но сти: сја јан
и мрак. Су де ћи по оном шта и ка ко о
свом до жи вља ју трај но сти/по сто ја но -
сти љу ба ви у се би ка зу је овај аутор, по -
себ но у пе сма ма из пр вог ци клу са
"Пра зна гне зда", у ко ма је не што очи ти -
ји лич ни до жи вљај и ис ку ство бо ла, све
те же под но шљи во сти не чи јег не до ста -
ја ња, по себ но осе ћа ња са мо то но сти, не
и та ме од без на де жно сти на кон ра стан -
ка, вред но сни сјај, али и гор чи ну (мрак)
у осе ћа њу љу ба ви лир ски су бјект от -
кри ва успо ме ном ко ја је ма хом про же та
те гоб ним осе ћа њем жи во та у без ње ни -
ци (тер мин у по е зи ји Ла зе Ко сти ћа. И
за хва љу ју ћу упра во том не из бри си вом
"та ло гу од успо ме на", од че га је сва та
гор чи на (о)се ћа ња на вре ме ми ну ло и
сав тај дра го це ни пр тљаг од спо знај не
му дро сти, сте че но је ис ку ство од му -
дро сти ка кво је и нео п ход но за рад си -
гур ни ји јег хо да кроз вре ме ко је жи во -
том тек пред сто ји. Вре ме иза оног у
љу ба ви свог жи во та и вре ме на с њом. 

Књи га "Пра зна гне зда" је са свим
од ли ка ма са мо свој но сти. Еоме овај пе -
сник по ка зу је ка ко се о љу ба ви мо же
нај пре ле по и до бро раз ми шља ти, по -
том до бро и пи са ти о оном ко је да ле ко
од сва ког по гле да и од сва ког до ди ра,
"са мо" уз услов да је то оно би ће ко је га
ма кар и се ћа њем, на ја ви или у пе ћи ни
сна и са мог чи ни жи вим као не кад кад
је с тим би ћем као де лом са мог се бе
био сре ћан и с њим у са деј ству пре пун
жуд ње. То би ће из пе ћи не сна пе сник
Ра до слав Ми лен ко ви ћев до жи вља ва

као свој "пе сак љу ба ви" ко ји ње го во ср -
це/пе шча ни сат до то ком и про то ком из -
но ва "ак ти ви ра" за жи вот, а по кре ће га,
по пут пе шча ни ка, упра во то осе ћа ње
не чи јег веч ног при су ства у се би. Та кво
осе ћа ње мо гу ће је тек у љу ба ви или
жи во том за не ког за ким се жу ди, јер и
да ље је са по тре бом за оним не до ста ју -
ћим: "Окре ну ла си у мом ср цу/ пе шча ни
сат/ у ко ме ду го ни је цу рио пе сак./ Сад
по но во по сто ји вре ме/ и ја га ме рим
тре ну ци ма/ про ве де ним с то бом./ Оно
има об лик сно ва и об лик ја ве./ У је зи ку
ј/ у не из ре ци вом./ Оно је усва ком са да/ и
оно је Све.// ("Пе сак љу ба ви", стр. 27).

Уз про ло шку ("По вра так) и епи ло -
шку пе сму ("Ра сто ја ње"), збир ку чи не
три ци лу са: "Пра зна гне зда", "Пе сак
љу ба ви" и "Ју тар њи акт". У сви ма су
ин тим ни, је згро ви ти, пот пу но за о кру -
же ни за пи си о до жив љју се бе при ми -
сли о љу ба ви али оној веч ни јој и од
"оног жи во та с њом". О при су ству оног
ко ме се без остат ка и за у век при па да. О
не ком, или за не ког ко ме се лир ски су -
бјект по врат ком у свој "веч ни пре зент"
по ве ра ва при зна ва њем "трп ног ста ња"
вла сти тог бит ка тре ном до жи вља ја јед -
на ко и ње ног од су ства (по од ла ску ко
зна ка да и ко зна где), као и ње ног при -
су ства у ми сли та ко ђе у све му и при
све му, чи ни се, увек и сву да не из бе жне. 

Збир ку "Пра зна гне зда" до жи вља ва -
мо као лир ско пу то ва ње нај ми стич ни -
јим де лом тог ла ви рин та од свих не -
сми ра ја ко јим се, као сле дом је ди но по -
у зда ног трâга, сти же до са мо спо знај не
исти не. Нај пре до исти не о се би, а тек
до не кле, са мо по сред но и при сло ву о
свом осе ћа њу љу ба ви, и до исти не о
оном без и ме ном а увек му зна ном би ћу
за ко јим трај но жу ди. Тим сле дом и до
са зна ња о оном шта је љу бав за овог
пе сни ка са ду бо ком спо знјом не за це ли -
вих ожи ља ка од ло мо ва и опе ко ти на.
По сред но се сти же и до по у зда них од -
го во ра на пи та ње шта је до и ста љу бав
"ме ре на" не са мо ду би ном за но са и же -
сти ном стра сти, не го ме ре но/про це њи -
ва но пре вас ход но по сле ди ца ма ко је су
усле ди ле и ко је су трај но шћу увек ту да
о све му нај по у зда ни је све до че.. Ме ре но
оним што од љу ба ви увек и пре о ста је и
по сто ја но је иза све га дав но про ху ја лог,
иш че злог, али и са оним увек и не до -
ста ју ћег у би ћу чи ја се жуд ња вре ме -
ном не сти ша ва! На про тив! Уко ли ко је
љу бав зби ља (би ла) она пра ва, искре на
и пре о бра жа ва ју ћа, деј ством је и на да -
ље та ква да увек из но ва да је жи вот
оном ко ји је при се ћа њу на њу исто вре -
ме но и са пр вот ним осе ћа њем да га
"Љу бав узи ма бес те жин ски". Оту да на
стра ни ца ма ове збир ке ова ква оздра -
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вљу ју ћа ми сао ко ја нам де лу је и као пе -
сни ко ва ду бо ко до жи вље на де фи ни ци ја
љу ба ви: "Она је нео д го нет ну та вр ста/
не до ка зи ва по ја ва/ и хра ни се планк то -
ном по е зи је. (Љу бав, стр. 31). Са та -
квим осе ћа њем, онај ко ји у љу ба ви ви -
ди пред у слов свом, као и сва ком дру гом
по сто ја њу, лир ски су бјект жи ви са уве -
ре њем да ње го ва "љу бав тра је од у век/
и за у век/ као зр но пше ни це/ пр о на ђе но
у ри зни ца ма фа ра о на/ ко је је ве ко ви ма
че ка ло/ да бу де от ко па но/ ис под пе ска
вре ме на/ са мо за то/ да по сле то ли ко
ве ко ва/ сво јим кли ја њем/ об зна ни ову
љу бав.//" ("Из ри зни це вре ме на", стр.
14). 

Уз све ре че но, са мо свој ност овог
лир ског оства ре ња очи ту је се у то ме
што је лир ски су бјект књи ге о љу ба ви у
трај ном до слу ху са оним мла дим чо ве -
ком чи је је об лич је део фи гу ре на ђе не у
сло ју од шест ме та ра де бе лог вул кан -
ског пе пе ла ко ји 79. го ди не но ве ере, у
вре ме тро днев не еруп ци и је Ве зу ва ви -
ше векнм мра ком/не жи во том пре крио
гра дић Пом пе ју и још не ко ли ко ме ста у
не по сред ној бли зи ни. Ве ко ви ма по том,
на кон от ко па ва ња оног град ског про -
сто ра где је не кад све бу ја ло од жи во та,
на ђе не су шу пљи не ко је су не кад би ле
за то мље не људ ске ко сти. Ис пу ње не
гип сом до би је ни су оти сци људ ских те -
ла у раз ли чи тим по за ма, оти сци оних
Пом пе ја ца ко ји ни су ус пе ли да по бег ну
од опа сно сти и у ду бо ком су сну оти -
шли из жи во та угу ше ни отров ним га со -
ви ма из вул кан ског гро тла. Та ква је и
скулп ту ра "За гр љај" чи ји је фо то-фраг -
мент, ве о ма му дро, ефект но, узет као
ли ков но ре ше ње ко ри ца сво је збир ке.
На та кав до слух при сло ву о љу ба ви,
или на иден ти фи ка ци ју са "ока ме ње -

ним спа ва чем" из Пом пе је и љу бав у
тре ну ка та кли змич не еруп ци је не скри -
ве но упу ћу ју и мно ге, а по себ не ве о ма
ус пе ле пе сме сре ди шњег ци клу са под
на сло вом "Пе сак љу ба ви", а пре свих
дру гих пе сма "Траг сно ва!: Чи та ве
но ћи/ у мра ку сна/ љу био сам те,/ Це лу./
(...) Сад кад бу дан пи шем о том сну/
знам да ни кад ву ше/ не ћу мо ћи да укло -
ним са уса на/ оти сак Амо ра/ са ге ме на
твом пр сте ну./ Во лим ту бес по моћ -
ност/ пред тра го ви ма сна/ и ру ме ним
због ње/ као да ми на ја ви/ ли це осве -
тља ва/ жар скри ве на у ра ди о ла ри ту/
из сна.// ("Траг сно ва", стр. 29); као и
пе сма "Ока ме ње не ре чи": из ко је су и
ови сти хо ви: Из ве ла си ме из лар ме/ и
до ве ла пред све тлост сли ке/ да се у ћу -
та њу уто чим/ у шум ти ши не/ (...) Ја
сам ло мио хлеб тво га те ла/ ти си ли ла
ви но мо је кр ви./ Не ко је не зван ба нуо у
со бу/ али уза луд –/ ни шта се ви ше ни је
мо гло учи ни ти./ Ми смо се већ за у век
се ћа ли/ све га што ће мо де ли ти/ и свих
ре чи ко је ће мо ока ме ни ти.("Ока ме ње -
не ре чи", стр. 30). 

У за вр шни ци књи ге та ко ђе до слух
са оно дво је у "За гр ља ју", пе сме "Пе -
пео" (чи та ве но ћи са не ба је / на це лу
зе маљ ску ку глу/ па да ла љу бав/ (...)/ Мо -
гао сам ја сно да ви дим/ тво је очи/ и у
њи ма све ре чи/ ко је смо ика да из го во -
рил/ и ре чи ко је ће мо тек из го во ри ти/
пре кри ве ни пе пе лом/ у ко ји нас је за ве -
ја ла ти шин. ( стр. 36); , ина че јед на од
нај леп ших у збир ци, те "Ју тар њи акт" и
"Ни шта и све" где нас "че ка ју" ови сти -
хо ви: "Прог нан у ру пу/ ра до сно при -
ста јем/ да ту оби та вам./ И кри јем нај -
ду бље тре нут ке/ не про це њи вог бла га –
/ љу ба ви/ У овој зе му ни ци/ имам са мо
за ми сао/ о све му/ са мо при чу ко ју де -

лим/ сам са со бом/ Сан на ја ви./ Ту у ка -
та ком бам/ во лим сво ју же ну/ као ра но -
хри шћа ни свог Бо га/ уло жив ши жи -
вот./ Не бо јим се да то ка жем./ ма кар
ме и ра за пе ли/ ни шта се не ће про ме ни -
ти./ Док имам ту љу бав/ ја имам Ни -
шта/ и Све// (стр. 45). Нај ди рект ни ји
до слух са они ма у "За гр ља ју" то ком
пред смрт ног тре на у Пом пе ји мо гу ће је
и ви де ти и ослу шну ти чи та њем пе сме
"Ver ti go" ("Вр то гла ви ца"), у ко јој још
тра је то дав на ше ње Са да: "Би ла је то
она ноћ/ ка да је вас це ли свет спа вао./
Са мо смо ти и ја буд ни хо да ли/ по ру бу
гро тла/ дрх те ћи пре стра ше ни/ пред
при зо ром ко ји из ми че го во ру./ При та је -
на за ди ха ност/ про кри јум ча ри ла нас је/
кроз пу ко ти ну но ћи/ у уто чи ште за гр -
ља ја./ От кљу ча ла је љу бав тај ном ча -
ро ли јом/ истом оном ко јом жуд ња
отва ра шкољ ку./ Кроз про цеп по де ље не
ти ши не/ уси са ла нас је јед но у дру го/ и
по то пи ла у ла ву//. ("Ver ti go", стр. 37). 

Књи гом не пре ста но шум ти ши не
тре ном оним док вер ти ка лом цу ри прах
у пе шча ни ку. У ти ши ни се ћа њем из но -
вље ни при зо ри не жно сти, при па да ња
јед нио дру гом. Уз све то и осе ћај бес по -
моћ но сти пред тра го ви ма сна, а у ње -
му и од бле сак оног при зо ра због ко јег
се и се ћа њем, као и на ја ви, од сти да ру -
ме ни. У ства ри, књи га "Пра зна гне зда"
склад но је и зна лач ки оства ре но лир ско
тка ње са пе ча том од оног жи вот ног ис -
ку ства што се за че ло тре ном "пр вог пу -
та", са т)ај ним те ре том љу ба ви у ду -
плом дну ср ца и са ле пим осе ћа њем да
смо њо ме, љу ба вљу, ушу шка ни, без бед -
ни смо/ као у Но стра да му со вој ка три -
ни/ и што се нас ти че/ хо ри зонт не мо -
ра ни да по сто ји//. Без бед ни и кад нас
до и ста ни ма ло не за бри ња ва ни то вре -
ме све јед но да ли са да шње или бу ду ће,
ни тај про стор у ко ме ви ше ни хо ри зонт
не ма стан дар но зна че ње гра нич ни ка у
бес кра ју. А за тим гла сом ко ји је та мо
не где из ме ђу не ба и зе мље, са свих
стра на све та све чуј ни ји би ва ехо ре чи
са зна че њем ко је је да ле ко сна жни је од
уте хе: Док имам ту љу бав/ ја имам Ни -
шта/ и Све.

Да вид Кец ман Да ко 
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УЗ ВИ ШЕ НОСТ 
И СЕН ЗИ БИ ЛИ ТЕТ 
ПЕ СНИ КИ ЊЕ 

Јо ван ка Ни ко лић: Ако већ чу јеш не -
што, Адре са, Но ви Сад, 2021.

"Ства ри се увек ука жу она кве 
ка кве је су."

Јо ван ка Ни ко лић

Jо ван ка Ни ко лић (1952, Но ви Сад –
2017, Но ви Сад) срп ска је аутор ка про -
зе, по е зи је и по е зи је за де цу. Пост хум -
но је об ја вље на књи га, ко ја је на сло -
вље на "Ако већ чу јеш не што – иза бра -
не и но ве пе сме." Овај аутен ти чан и
ори ги на лан на слов, књи га ду гу је пе сми
"Ако већ чу јеш не што":

Као глас пре жи вље них мр твих
сти го ше у ули цу по вор ке љу ди 

и же на.
Том је ди ном ули цом ко ја по сто ја ше
са мо та да и ни кад ви ше.
................................................
Ја ви ми од мах ако не што чу јеш,
ма да знам да ме не ће на ро чи то 

уз бу ни ти.

Као ни ова за бе ле шка, без по ен те
слу чај но за пи са на.

Књи га је по де ље на у три по гла вља:
"Но ве пе сме", "Ле пет", "О ра зним ства -
ри ма – пе сме за де цу." Пр ва два по гла -
вља са др же три де сет се дам пе са ма, док
пе са ма за де цу има два де сет де вет. По -
гла вље "Ле пет", са др жи сво ја под по гла -
вља: "Те ста мент", "Се чи во", "Ли шће",
"Ле пет". Књи га "Ле пет" (пе сме) је об ја -
вље на у из да њу Ма ти це срп ске, Но ви
Сад, 1980.

До дир нув ши пр сти ма руб ци пе ле
ко нач но
скла пам по год бу са сво јим те лом
опру жам се.
(из пе сме "Ле пет")

Но вих пе са ма има де сет, у ко ји ма
пе сни ки ња, из ме ђу оста лог ка зи ва ња,
на осо бе ни на чин се обра ћа Ње му и Он
Њој. На ова пи та ња сти жу се ри о зни од -
го во ри. Нео бич не и не сва ки да шње ди -
ја ло ге бе ле жи у сво јим ре до ви ма:

Ти идеш на све или ни шта
а ја сам са мо у про ла зу,
ре као јој је тог ју тра
ко је је из ми ца ло као и сва ко дру го.

.....................................................

Не стр пљив сам и че кам.
Ов де не ћеш на ћи ни шта,
ре као је.

Ин спи ра ци ја по ку пље на по из ло зи ма
про дав ни ца и улич на све тла 

ко ја оба сја ва ју
мр тве гла со ве пр о ла зни ка,
на хра ње них на шим не у спе си ма.
.....................................................
Овај дан је био пред ви ђен за су тра,
али, ти си сти гла ра ни је!

(из пе сме "За бе ле же но")

Из пе са ма иси ја ва ин те лек ту ал на
енер ги ја и промишљањe. Спи са те љи -
цин по тен ци јал је за по себ но по што ва -
ње. И та ле нат је не спо ран. Јо ван ка Ни -
ко лић је по е зи ју об ја вљи ва ла се дам де -
се тих го ди на, про шлог ве ка, пре не го
што је по че ла да пи ше про зу. Ка ко ка же
кри ти ка: "Она је спа ја ла ре ал но са има -
ги нар ним, на не сва ки да шњи, уз бу дљив
на чин, сје ди њу ју ћи их у ин те гра тив ни
(це ло ви ти) осе ћај ег зи стен ци је."

При ча из Пан до ри не ку ти је 
ви ше не да је

од го вор на тво је пи та ње, 
ни ре ше ње

ре кла му је јед не ве че ри

(из пе сме "Из Пан до ри не ку ти је")

Пан до ра је на вре ме за тво ри ла ку ти -
ју из ко је су не ста ле све ми сте ри је, ми -
сли су се рас пр ши ле / и плу та ју ва зду -
хом она кве ка кве је су.

Књи жев ни по ду хват при ре ђи вача, Јо -
ва на Зи вла ка је за из у зет но при зна ње.
Ова књи га оста вља свој пе чат у вре ме -
ну и про сто ру, и ван Но вог Са да, где је
Јован ка Ни колић жи вела, пи са ла, се дела
на клу пи, у Фру шко гор ској ули ци, у ко -
јој је ста но ва ла пре ко три де це ни је, а ко -
ја се на ла зи у бли зи ни јед ног од најлеп -
ших европ ских ку па ли шта "Штранд"...
Ше та ла, ке јом, по ред Ду на ва, пи та ју ћи
се: Ко ће да ти / ма лој пти ци сло бо ду /
да ни ка да ви ше не пре по зна пут / до
тог за ле ђе ног про зо ра.

У пе сма ма се не рет ко спо ми ње реч –
смрт. Ми сте ри ја смр ти јој ни је стра на.
За о ку пља ла је ње не ми сли... Да ли је
пе сни ки ња слу ти ла свој, пре вре ме ни,
од ла зак?

си ћу шна све тла жи шка
гле да смрт у очи.

(из пе сме "Те ста мент")

Ка ко је јед но став но би ти бу дан
и има ти вре ме на у очи ма
и би ти са свим мр тав у
ње го вом на до ла же њу.
.........................................
Ти не знаш
ка ко је јед но став но би ти пут ник
и има ти у сле пом оку са пут ни ка

и мр тав би ти у ње го вом 
по чет ном сло ву.

(из пе сме "Нок тур но")

"Ис ку шај смрт –
по де си је на ан фас.
........................................
Зар је не мо гу ће по бе ди ти смрт?
За гр ли не бе ски ја стук и
Спа вај.
(из пе сме "Ан фас смр ти")

Пре ра но пре ми ну ла аутор ка књи гу
пе са ма за де цу "О ра зним ства ри ма",
об ја ви ла је у Из да вач кој ку ћи Дра га -
нић, Бе о град, 1999.

Пе сме из те књи ге се на ла зе и у овој
књи зи, у по гла вљу "О ра зним ства ри -
ма." Под по гла вља су на сло вље на: "Пе -
сме о до би ма", "По сто ји", "Раз ли чи те
пе сме", "О мољ ци ма и оста ли ма", "О
ра зним ства ри ма". Пе сни ки ња се са жи -
ве ла са де цом, ко јој пе ва о го ди шњим
до би ма, о мра ку и Ме се цу, о па ти ки и
лоп ти, о биљ ном све ту: о др ве ћу, как ту -
су, бун де ва ма. О жи во тињ ском све ту: о
мољ ци ма пи ја ним од наф та ли на, гли -
сти и пе ца ро шу, ле пом сло ну, ма гар цу и
ка ми ли, је жу у школ ској учи о ни ци, сле -
пом ми шу, ко ји се за љу био у вра ну... О
ра зним ства ри ма: си ја ли ци и све ћи, чи -
ви лу ку, до сад ној ме тли, љу бо мор ном
кла ви ру, олов ки, бом бо на ма. Ове су пе -
сме ве дре, раз дра га не, пе вљи ве, ко је
ода ши љу по ру ке и под у ке. Пе сме ће да
чи та ју де ца или ће де ци, у за гр ља ју ср -
ца, чи та ти њи хо ве ма ме, та те, тет ке, ба -
ке, де ке, уја ци... Овај део књи ге је опле -
ме њен ли ков ним при ло зи ма, цр но – бе -
лим цр те жи ма, умет ни ка Зо ра на Та и ро -
ви ћа, за сно ва ним на по не ким иде ја ма
и мо ти ви ма из пе са ма ове књи ге.

Аутор ка је об ја ви ла се дам књи га,
ме ђу ко ји ма се на ла зи и ро ман "При че
из ста ри не", Све то ви, Но ви Сад, 2006.
Пост хум но је об ја вљен из бор про за под
на сло вом "Та ко сам те во лео и дру ге
про зе", Адре са, Но ви Сад, 2017.

"Ова књи га пред ста вља не сва ки да -
шњи иза зов за чи та о це." (Ре чи при ре -
ђи ва ча, прим. прев.)

Сли ка на ко ри ца ма – Ду шан Зи влак
(де таљ), из бор мо ти ва и ко ло ри та, у до -
слу ху је са сти хо ви ма, ко ји по зи ва ју чи -
та о це да за пло ве ре ком по е зи је.

Књи га до но си зрн ца сре ће, као и
опо јан по ет ски цвет, ко јем се не от ки да
ни јед на лат, да се не би ума њи ла ње го -
ва ле по та.

Књи га је об ја вље на у спо мен и за на -
век на Јо ван ку Ни ко лић, ко ја по чи ва у
не бе ској по е зи ји. На њен леп, пле ме -
нит, на сме јан и све тао лик... На ње но
умет нич ко де ло.

Мир ја на Ште фа ниц ки Ан то нић
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ЗА ПИ СНИК СА ОСАМ НА Е СТЕ 

СЕД НИ ЦЕ УО ДКВ

Oсамнаестa седницa УО одр жа на je 29. јун (пе так), 2022. у
12,00 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, Дра -
ган Ба бић, Да мир Сми ља нић, Ми ро слав Ни ко лић, Да вид
Кец ман Да ко (пот пред сед ник ДКВ), Кор не ли ја Фа ра го. Спре -
че ни: Зден ка Ва лент Бе лић, Га бор Ви раг, Ра до мир Ми љој ко -
вић и Ми лан То до ров.

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 сни ци

су на сај ту)
3. Ак тив но сти из ме ђу две сед ни це (при јем но вих чла но ва,

от куп и др)
4. План ак тив но сти у на ред ном пе ри о ду( фе сти вал, бран -

ко ва на гра да, сим по зи јум, гре да и др) 
5. При пре ме за ре дов ну Скуп шти ну ДКВ
6. Ра зно

*

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

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

3. 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. 

Да пла ти го ди шњу чла на ри ну и упи сни ну. 

УО ДКВ 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, су
при хва ти ли у члан ство сле де ће кан ди да те:

1. Ми ла Вој но вић, ро ђе на 09. 03. 1957. г. у Но вом Са ду.
Рад ни век про ве ла у бан кар ству, са да је пен зи о нер. Об ја ви ла
ро ман "Је сен у фи ран га ма за бо ра вље ног пен џе ра", Про ме теј,
2020.г. и збир ку пе са ма "Пла ве слут ње", Про ме теј, 2021. го -
ди не. 

Адре са: Бу ле вар Сло бо да на Јо ва но ви ћа 46, Но ви Сад. 
Те ле фон: +38163 429 108
2. Ве сна Кр нић, 23. 12. 1961. г. у Но вом Са ду. За по сле на

као уго сти тељ ски рад ник у Но вом Са ду.Об ја ви ла три књи ге
по е зи је: "За вет ли шћу злат не бо је", Би зи штам па, 2017. г.,
"Злат на ме се че ва се на", СКОР, 2021. г. и "Ма јин злат ни вен -
чић", СКОР, 2021. г. 

Адре са: Све то за ра Мар ко ви ћа 10, Сте па но ви ће во. 
Те ле фон: +381 69 187 37 12
3. Ђор ђе Се ку лић, ро ђен 1952. г. у Но вом Са ду. Пен зи о -

нер. Об ја вио две књи ге по е зи је: "Скок у даљ", Про ме теј,
2019. г. и "Мо жда је то са мо сан", Про ме теј, 2021. г. 

Адре са: Но во сад ска 90, Бач ки Ја рак. 
Те ле фон: +381600847411
4. Бо рис Јо чић, ро ђен 11. 10. 1968. г. у Кру шев цу. Ба ви се

по сло ви ма фи нан си ја и оси гу ра ња, а од 2021. ре ги стро ван је
као из да вач. Об ја вио је два ро ма на "Де вет го ди на љу ба ви",
Ба нат ски кул тур ни цен тар, 2019. г., "Де вет го ди на љу ба ви"
дру ги део, са мо стал ни из да вач, 2021. г.

Адре са: Ђор ђа Рај ко ви ћа 20/18, Но ви Сад. 
Те ле фон: +381691775060
5. Бран ко Ђу кић, ро ђен 05. 06. 1955. г., Пе у ље, Бо сан ско

Гра хо во. Об ја вио је књи гу по е зи је "Унац Уна Са ва Ду нав",
1997. г. и књи гу афо ри за ма "Ху мор тво ри не Ла фо ри зми Двој -
ка че", 2004. г. 

Адре са: Ин ду стриј ска 26 а, Фу тог. 
Те ле фон: +38163565589
6. Вла ди сав Ар се но вић Са мо раст ник, ро ђен 1954. г. у

Гор њој Ба да њи код Ло зни це. Сло бо дан умет ник. Об ја вио де -
сет књи га по е зи је и два про зна де ла. Књи ге по е зи је: "Ма ло
сре ће", "Чуд на зе мља" и др. 

Адре са: Ми ло ша По цер ца бр. 2, Ша бац. 
Те ле фон: +381642814569.
7. Мир ја на Шуљ ма нац Ше ће ров, ро ђе на 25. ма ја 1949. г.

у Срем ској Ми тро ви ци, пен зи о нер. Об ја ви ла збир ке пе са ма
"Траг на ме се чи ни" и "Би сер не ре чи". За сту пље на у ви ше
збор ни ка. 

Адре са: Вла ди ми ра Ни ко ли ћа 4, Но ви Сад. 
Те ле фон: +3818107864
8. Со фи ја Фи мић, ро ђе на 27. 07. 1991. г. у Срем ској Ми -

тро ви ци. Де фек то лог. Об ја ви ла књи ге по е зи је: "С. Ве ли ка се -
стра", Књи жев на омла ди на Ср би је, 2017. г. и "С. Ле о мен",
Но во сад ски књи жев но обра зов ни круг, 2022. г.

Адре са: Фу то шки пут 18 б, Но ви Сад.
9. Алек са Ђу ка но вић, ро ђен 04. 01. 1998. го ди не у Бе о -

гра ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: "Је ре тич ке пе сме", "Па ли
ин кви зи тор", "Тро но ги хох шта плер", књи га есе ја 2017–2020. 

Адре са: Бра ће На стић, бр. 44, 11272 До ба нов ци/Бе о град. 
Те ле фон. 064 93 88671. E-mail: alek djuk55@gmail.com
10. Дра ган Ро квић, ро ђен 06. 02. 1961. го ди не у Су бо ти -

ци. Об ја вио сле де ће књи ге: "Исто ри ја Град ске би бли о те ке
Су бо ти це: 130 го ди на", Град ска би бли о те ка, Су бо ти ца, 2020,
"Чу де сан свет му зи ча ра-Ро ма – пре по зна тљи вог сим бо ла Су -
бо ти це", Град ска би бли о те ка, Су бо ти ца, 2020, "Су бо ти ца у
18. Ве ку", Гра фо про дукт, Су бо ти ца, 2013.

Адре са: Пу шки нов трг 5/1, Су бо ти ца. Тел: 0631069902
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11. Ма ри на Пу ја Ба де ску, ро ђе на 08. 04. 1961. го ди не у
Зре ња ни ну. Об ја ви ла је сле де ће књи ге на ру мун ском је зи ку:
"Pu ia-Bă de scu", Ma ri na (1998). Ion Lu ca Ca ra gi a le şi Bra ni slav
Nu ş i ci – co me di o gra fi, Pan če vo: Edi tu ra Li ber ta tea. Pu ia-Bă de -
scu, M. &Pa vel, L. (2003), "Ele men te de te o ria li te ra tu rii, Bel -
grad", No vi Sad, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка. 

Адре са: Мак си ма Гор ког 46/15, 21000 Но ви Сад.
Тел.: 0691137563. Е-мail: ma ri napb@ff.uns.ac.rs
12. Ива на Ива нић, ро ђе на 03. 01. 1987. го ди не у Вра њу.

Об ја ви ла је че ти ри књи ге: "Ру мун ско-срп ски реч ник гла го -
ла", Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, 2021, "Са вре ме не тех -
но ло гије у уче њу ру мун ског је зи ка као стра ног", Фи ло зоф -
ски фа кул тет, Но ви Сад, 2020, "Ni co lae Con stan tin Ba ţ a ria: câ -
te va po ve ş ti de a ur în cin ci lim bi", крат ка про за, пре вод, Ли бер та -
теа, Пан че во, 2015.

Адре са: Па вла Иви ћа 7/9, Но ви Сад. Тел: 0600557570. 
Е-мail: iva na.iva nic@ff.uns.ac.rs

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

(не по треб но из о ста вље но)

Са стан ку ко ји је за ка зан за 23. 05. 2022. 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. При сти гло је 8 мол би од ко јих су
све би ле пот пу не. Ко ми си ја је при сти глим мол ба ма до да ла
још на кнад но че ти ри при сти гле мол бе. 

Ко ми си ја је пре гле да ла све мол бе и књи ге и до не ла од лу -
ку да го ре на ве де не кан ди да те пред ло жи УО ДКВ за при јем у
Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не.

Но при мље ни чла но ви пра ва чла на ДКВ сти чу тек кад пла -
те чла ри ну за те ку ћу го ди ну. 

Пред сед ник ко ми си је: Вла ди мир Ко чиш
За от куп ДКВ ће кон ку ри са ти са Ан то ло ги јом пе сни ка Но -

вог Са да и збор ни ком Књи жев ност и на си ље.
Пред ло зи за нове чла но ве ДКВ Ко ми си је за при јем и пред -

ло зи за От куп су јед но гла сно усво је ни.

4. Што се ти че Се дам на е стог фе сти ва ла сре ди шњи до га -
ђа ји одр жа ће се у са ли Ди ги тал ног омла дин ског цен тра,
Град ске Би бли о те ке, Но ви Сад, ули ца Воjводе Пут ни ка 1 на
пр вом спра ту. На фе сти ва лу ће уче ство ва ти:

Ни ко ла Вуј чић (Ср би ја, На гра да Вас ко По па); Jean Por tan -
te (Fran ce, the Euro pean Pe trar ca pri ze); Abi gail Pa rry (En gland,
the Ballyma loe Pri ze); Гој ко Бо жо вић (На гра да Ђу ра Јак шић);
Sa ra Eh san (Ger many); JO SÉ LU IS GÓ MEZ TO RÉ (Spain, Pre -
mio Ado ná is de Po e sía); Хри сто Пе тре ски (Се вер на Ма ке до -
ни ја, на гра да Ацо Шо пов); Ра до мир Уља ре вић (Цр на Го ра,
на гра да Ри сто Рат ко вић); Дра ган Јо ва но вић Да ни лов (на гра -
да Вас ко По па); Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ; 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); Ни ку Чо ба ну (По себ на на гра да
Са ве за Књи жев ни ка Ру му ни је, Фи ли ја ла Те ми швар, Ру му ни -
ја); Вир џи ни ја По по вић (Нaгрaдa "Eминeску"); 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); Сте ван Бра дић (На гра да Вас ко По па);
Здрав ко Кр ста но вић (На гра да Фи лип Ви шњић); 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; Ми ља на Пе -

ши кан; Вик тор Ра дун Те он; Емил Кур ци нак (на гра да PIF, За -
греб), (Ср би ја).

Те ма ово го ди шњег сим по зи ју ма би ће: Књи жев ност и на -
си ље / Li te ra tu re and Vi o len ce.

Сим по зи ју му ће би ти по све ћен те ми Књи жев ност и на -

си ље ко ји ће се одр жа ти у окви ру Се дам на е стог Ме ђу на род -

ног но во сад ског књи жев ног фе сти ва ла, 7. сеп тем бра, сре -

да, Град ска би бли о те ка Но ви Сад – 10,00–13,00. 
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, Вир ђи ни ја По по вић, Jeлена Ма ри ће -
вић Ба лаћ.

При ло ге ће мо об ја ви ти у ча со пи су Злат на гре да и у по -
себ ном збор ни ку.

*

Жи ви мо у епо хи раз ли чи тих об ли ка на си ља, од но сно у
вре ме ну ка да се на ја вљу ју но ве фор ме на си ља. 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.
Не ста нак тра ди ци о нал ног ко лек тив ног на си ља пру жа но ву
ви дљи вост дру гим упо тре ба ма си ле, ко је, чи ни се, пред ста -
вља ју раз ли чи те иза зо ве вла сти и на чин на ко ји љу ди ко ег зи -
сти ра ју у дру штву. Ко ји је њи хов по ли тич ки са др жај? Да ли
је до вољ но јед но став но ре ћи да су ови об ли ци на си ља по сле -
ди ца но вих со ци јал них су ко ба? Ко ји су со ци јал ни и/или по -
ли тич ки ме ха ни зми са ко ји ма су по ве за ни? Ово су пи та ња
ко јим се да нас мо ра ју ба ви ти дру штве не на у ке – ве о ма раз ли -
чи та од оних ко је по ста вља ју ауто ри тар ни ре жи ми, ге рил ски
по кре ти или др жав ни те ро ри зам. Сто га мо ра мо раз мо три ти
да ли су дру штве не на у ке раз ви ле кон цеп ту ал не ала те нео п -
ход не за схва та ње ових об ли ка на си ља – ко ји да нас, ако не и
пот пу но но ви, до ми ни ра ју јав ном сфе ром – не сво де ћи их на
пу ке ефек те дру штве них струк ту ра.

Нај ва жни ја ме ста и до га ђа ји Фе сти ва ла би ће:
Ди ги тал ни омла дин ски цен тар / Di gi tal Youth Cen ter Voj-

vode Put ni ka 1;
Град ска би бли о те ка / City Li brary of Noвi Sad, Du nav ska 1; 
Клуб Аб со лут / Club Ab so lut, Zmaj Jo vi na stre et; 
Раз го во ри у Клу бу Аб со лут / Talks at the Club Ab so lut;
Бал кон Аб со лут / Bal cony Ab so lu te in Zmaj Jo vi na Stre et;
Сим по зи јум књи жев ност и на си ље / Sympo si um Li te ra tu re

and Vi o len ce;
Ме ђу на род на на гра да Но ви Сад за по е зи ју / In ter na ti o nal

Po e try Award of No vi Sad;
Бранкоvа на гра да / Bran ko’s Award. 

На Фе сти ва лу ће то ком три да на би ти одр жа но пре ко 20
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 об ја виће мо у по себ ној 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 он лајн пред ста вља ње 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 оп штих окол но сти и 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.

Фе сти вал већ пет го ди на има на гла ше не фи нан сиј ске про -
бле ме. Фе сти вал је до био по моћ од Град ске упра ве за кул ту -
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ру Но вог Са да, скром ну по моћ од Ре пу блич ког ми ни стар ства
и По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру, иако је про гла шен
од Са ве та Евро пе за из у зе тан Фе сти вал ме ђу европ ским фе -
сти ва ли ма.

Хо но ра ри за уче сни ке би ће од 6000,00 дин. до про ти вред -
но сти 100 евра. Из нос за на гра ду Но ви Сад око 1000,00 евра.

Фе сти вал ће пла ћа ти пут не тро шко ве свим уче сни ци ма.
Сме штај за стра не и до ма ће го сте би ће и хо те лу Вој во ди на.

Из нос за Бран ко ву на гра ду ми ни мал но 60.000,00 ди на ра.
Хо но ра ри за ор га ни за то ре пре ма мо гућ но сти ма и про це ни
ди рек то ра Фе сти ва ла.

Хо но рар за ди рек то ра Фе сти ва ла (фи нан сиј ски план, из -
бор уче сни ка, рад у жи ри ји ма, сце на рио и кон фе ран са, пла -
кат, ка та лог, ди пло ме, лек ту ра и ко рек ту ра, пре ма мо гућ но -
сти ма до 1000,00 евра.

Жи ри на гра де Но ви Сад: Јо ван Зи влак, Вир ђи ни ја По по -
вић и Бра ни слав Жи ва но вић.

Жи ри Бран ко ве на гра де: Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Сте -
ван Бра дић и Ма ри ја Ши мо ко вић.

До кра ја го ди не иза ћи ће три бро ја Гре де и збор ник Књи -
жев ност и на си ље.

Пред ло зи за про грам Фе сти ва ла, хо но ра ри за уче сни ке и
на гра де, пре ло зи за чла но ве жи ри ја и пред ло зи за де лат ност
у на ред ном пе ри о ду јед но гла сно су усво је ни.

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

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

Сед ни ца је за вр ше на у 13, 10.

v

ГО ДИ ШЊА ЧЛА НА РИ НА 

ЗА ЧЛА НО ВЕ ДРУ ШТВА 

КЊИ ЖЕВ НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ

ЗА 2023. ГО ДИ НУ ЈЕ 1500,00 ДИ НА РА

Oд лу ком УО ДКВ, на сед ни ци одр жа ној мар та 2020, из нос
го ди шње чла на ри на je 1500,00 ди на ра. 

Пре ма чла ну 8. Пра вил ни ка о члан ству пла ћа ња чла на ри -
не су осло бо ђе ни они чла но ви чи ји су ме сеч на при ма ња ни -
жа од 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 но ви ко ји ни су пла ћа ли чла на ри ну ду же од че ти ри го -
ди не, да би сте кли ста тус ак тив ног чла на тре ба ло би да пла -
те нај ма ње две за о ста ле чла на ри не. 

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 из 2010. го ди не), тј. гу би ста тус ак тив ног чла на.
Чла на ри на се пла ћа од го ва ра ју ћом уплат ни цом у по шти или
бан ци, или не по сред но у кан це ла ри ји ДКВ, Бра ће Риб ни кар
5, Но ви Сад.

Пла ћа њем чла на ри не по ма жа те сво ме Дру штву.

v

КОН КУРС ЗА НА ГРА ДУ ДКВ 

ЗА КЊИ ГУ ГО ДИ НЕ 2022. ГО ДИ НЕ

Nа гра ду ДКВ за књи гу го ди не на срп ском је зи ку, скла ду са
Ста ту том, до де љу је се чла но ви ма ДКВ, ко ји у го ди шњем ци -
клу су об ја ве пр во из да ње ори ги нал ног књи жев ног де ла свих
књи жев них жан ро ва /ро ман, по е зи ја, есеј, књи жев на кри ти -
ка, књи жев на пу бли ци сти ка, књи жев на на у ка, са ти ра, афо ри -
зам и сл/. Сви на ве де ни усло ви ва же и за кан ди да те ко ји кон -
ку ри шу за наградe на ци о нал них за јед ни ца.

На гра ду ДКВ за књи гу го ди не има за циљ да под стак не
раз вој до ма ће књи жев но сти и да афир ми ше до при нос чла но -
ва ДКВ на шој кул ту ри и да афир ми ше ДКВ као удру же ње
ства ра ла ца ко је за сту па аутен тич не вред но сти у по љу књи -
жев но сти. 

На гра да се до де љу је сва ке го ди не, а у кон ку рен ци ју ула зе
из да ња из да та до кра ја де цем бра прет ход не го ди не.

На гра да се уру чу је на све ча но сти у окви ру го ди шње скуп -
шти не ДКВ ко ја се ор га ни зу ју у тер ми ну, ме сту и про сто ру
ко је од ре ди Управ ни од бор, уз при су ство до бит ни ка, чла но ва
жи ри ја, чла но ва ДКВ и кул тур не јав но сти.

Од лу ку о на гра ди до но си са мо стал но тро чла ни жи ри ко -
јег име ну је Управ ни од бор ДКВ на пе ри од од че ти ри го ди не,
с тим што се ман дат жи ри ја мо же по но ви ти.

На гра ду усва ја, на осно ву обра зло же ња жи ри ја, Управ ни
од бор ДКВ.

Кан ди да ти мо гу по сла ти књи ге до кра ја фе бра у а ра 2023.
го ди не.

v

КОН КУРС ЗА НА ГРА ДУ ДКВ 

ЗА ПРЕ ВОД ГО ДИ НЕ 2022. ГО ДИ НЕ

Nа гра ду ДКВ за пре вод го ди не, осно ва ло је Дру штво књи -
жев ни ка Вој во ди не, у скла ду са Ста ту том, и до де љу је се чла -
но ви ма ДКВ ко ји у го ди шњем ци клу су об ја ве пр во из да ње
пре веде ног књи жев ног де ла свих књи жев них жан ро ва /роман,
по е зи ја, есеј, књи жев на кри ти ка, књи жев на пу бли цистика,
књи жев на на у ка, са ти ра, афо ри зам и сл/ са је зи ка на ци о нал -
них ма њи на и на је зи ке на ци о нал них ма њи на, као и са свет -
ских је зи ка на срп ски је зик или је зи ке на ци о нал них ма њи на.

На гра ду ДКВ за за пре вод го ди не има за циљ да под стак -
не раз вој пре во ди ла штва у АП Вој во ди ни, про ши ре ње књи -
жев них и кул тур них ве за ме ђу на ро ди ма, афир ма ци ју мул ти -
кул ту ра ли зма у Вој во ди ни и Ср би ји, еман ци па ци ју на ше
књи жев но сти и кул ту ре, раз ви ја ње то ле ран ци је и уни вер зал -
них кул тур них вред но сти и да афир ми ше до при нос чла но ва
ДКВ на шој кул ту ри и ДКВ као удру же ње ства ра ла ца ко је за -
сту па аутен тич не вред но сти у по љу књи жев но сти. 

На гра да се до де љу је сва ке го ди не а у кон ку рен ци ју ула зе
из да ња из да та до кра ја де цем бра прет ход не го ди не.

На гра да се уру чу је на све ча но сти у окви ру го ди шње скуп -
шти не ДКВ ко је се ор га ни зу ју у тер ми ну, ме сту и про сто ру
ко је од ре ди Управ ни од бор, уз при су ство до бит ни ка, чла но ва
жи ри ја, чла но ва ДКВ и кул тур не јав но сти.

Од лу ку о на гра ди до но си са мо стал но жи ри ко јег име ну је
Управ ни од бор ДКВ на пе ри од од че ти ри го ди не, с тим што
се ман дат жи ри ја мо же по но ви ти.

На гра ду усва ја, на осно ву обра зло же ња жи ри ја, Управ ни
од бор ДКВ.

УО мо же у то ку ман да та жи ри ја, из раз ло га ко ји про из и ла -
зе из Пра вил ни ка о на гра ди и ра ду жи ри ја, од у ста ја ња по је -

Vesti

JANUAR-FEBRUAR-MART  2022   57

GREDA



ди них чла но ва од ра да у жи ри ју или због ефи ка сни јег ра да
жи ри ја да ме ња са став жи ри ја од го ва ра ју ћом од лу ком.

Члан 6.
Жи ри би ра пред сед ни ка из свог са ста ва и од лу чу је у сед -

ни ца ма ве ћи ном гла со ва свог са ста ва.
Пред ла га чи мо гу до ста ви ти пред ло ге са до ку мен та ци јом

до 20. фе бра у а ра 2023. го ди не.

v

КОН КУРС ЗА ПРИ ЈЕМ У ЧЛАН СТВО 
ДРУ ШТВА КЊИ ЖЕВ НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Nа 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.

Кан ди дат је оба ве зан да под не се до ка зе, од но сно до ку мен -
та ци ју о ис пу ња ва њу по ме ну тих услова. Кан ди дат мо же под -
не ти и до пун ску еви ден ци ју о свом ства ра ла штву (кри ти ке,
ре цен зи је, при ло ге у ча со пи си ма и ли сто ви ма, пла ка те, но -
вин ске члан ке и др.)

Члан Дру штва мо же по ста ти по по зи ву Управ ног од бо ра
ДКВ а на осно ву ста но ви шта о зна ча ју ства ра ла штва кан ди -
да та.

Кан ди дат је ду жан да под не се: 
– ис пу њен еви ден ци о ни фор му лар са свим бит ним по да -

ци ма, би о гра фи јом и би бли о гра фи јом /пре у зи ма се у кан це -
ла ри ји ДКВ/.

– мол бу са кра ћом књи жев ном и обра зов ном би о гра фи јом
Фо то ко пи ју лич не кар те.

– да по при је му упла ти чла на ри ну од 1500,00 ди на ра и 500
динара за тро шко ве при је ма. 

– да при ло жи две фо то гра фи је од го ва ра ју ћег фор ма та.
Мол бе и до ку мен та ци ја се до ста вља ју на адре су Дру штва

књи жев ни ка Вој во ди не, Бра ће Риб ни кар 5, 21000 Но ви Сад
или се пре да ју лич но на на ве де ну адре су.

Ре зул та ти при је ма би ће са оп ште ни на скуп шти ни ДКВ. 
Од лу ку о при је му или од би ја њу зах те ва за при јем но вог

чла на до но си Управ ни од бор у скла ду са Пра вил ни ком о при -

је му чла но ва и пре стан ку члан ства, на осно ву ми шље ља Ко -
ми си је за при јем но вих чла но ва, а на осно ву обра зло же ног и
до ку мен то ва ног зах те ва кан ди да та или пред ло га нај ма ње 3
чла на Дру штва.

Про тив од лу ке Управ ног од бо ра о од би ја њу зах те ва за
при јем у Дру штво, кан ди дат има пра во жал бе Скуп шти ни
Дру штва у ро ку од 15 да на.

Члан Дру штва је ду жан да по шту је од ред бе Ста ту та ДКВ: 
– да сво јом ства ра лач ком де лат но шћу не по сред но до при -

но си оства ри ва њу ци ље ва и за да та ка Дру штва;
– да по кре ћу раз ма тра ње и уче ству ју у ре ша ва њу пи та ња

од ин те ре са за чла но ве Дру штва и по ло жај књи жев ног ства -
ра ла штва и кул ту ре уоп ште;

– да уче ству је у ак тив но сти ма Дру штва
– да оства ру ју кон тро лу ра да Дру штва и но си ла ца по је ди -

них овла шће ња у Дру штву; 
– да пла ћа го ди шњу чла на ри ну
– чла но ви Дру штва су ду жни да у свом ра ду во де ра чу на о

угле ду свог Дру штва.
Пред ла га чи мо гу до ста ви ти пред ло ге са до ку мен та ци јом

до 20. фе бру а ра 2023. го ди не.

v

НА ГРА ДА ДКВ ЗА ЖИ ВОТ НО ДЕ ЛО

Nа гра да ДКВ за жи вот но де ло има за циљ да под стак не
раз вој књи жев но сти у АП Вој во ди ни, про ши ре ње књи жев -
них и кул тур них ве за ме ђу на ро ди ма, афир ма ци ју мул ти кул -
ту ра ли зма у Вој во ди ни и Ср би ји, еман ци па ци ју на ше књи -
жев но сти и кул ту ре, раз ви ја ње то ле ран ци је и уни вер зал них
кул тур них вред но сти и да афир ми ше до при нос чла но ва ДКВ
на шој кул ту ри и ДКВ као удру же ње ства ра ла ца ко је за сту па
аутен тич не вред но сти у по љу књи жев но сти. 

Од лу ку о на гра ди до но си са мо стал но жи ри ко јег име ну је
Управ ни од бор ДКВ на пе ри од од че ти ри го ди не, с тим што
се ман дат жи ри ја мо же по но ви ти.

У жи ри ју мо ра ју би ти за сту пље ни чла но ви ДКВ: На гра ду
усва ја, на осно ву обра зло же ња жи ри ја, Управ ни од бор ДКВ.

Управ ни од бор мо же ста ви ти из ван сна ге од лу ку о до де ли
на гра де уко ли ко је у су прот но сти са од ред ба ма пра вил ни ка о
на гра ди и ра ду жи ри ја и Ста ту та ДКВ и на ло жи ти да се од -
лу ка ускла ди са на ве де ним ак ти ма.

Жи ри је ду жан да раз ма тра и про це њу је до при но се нај и -
стак ну ти јих ства ра ла ца чла но ва ДКВ, ко ји има ју ви ше од
ше зде сет и пет го ди на, и да тај по сао оба ви у скла ду са нај -
ви шим књи жев но – кри тич ким стан дар ди ма, са Пра вил ни -
ком на гра де, Пра вил ни ком о ра ду жи ри ја и Ста ту том ДКВ. 

Жи ри до но си од лу ку о На гра ди за жи вот но де ло нај ка сни -
је кра јем ма ја.

* * *

Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не

As so ci a tion of Wri ters of Voj vo di na

Бра ће Риб ни кар 5, 21000 Но ви Сад
zlat na gre da @ne o bee.net www. dkv.org.rs 6542 432

Прет пла ти те се на ча со пис Злат на гре да

Го ди шње 4 свеske, 12 бро је ва

Упо знај те се са нај но ви јим до ме ти ма до ма ће

и свет ске књи жев но сти, кри ти ке, те о ри је, фи ло зо фи је,

дру штве них на у ка

Ча со пис ко ји ства ра са мо по у зда ње

Го ди шња прет пла та 1600,00 ди на ра са ура чу на том

по шта ри ном * упла та на жи ро ра чун Дру штва

књи жев ни ка Вој во ди не 340 – 2030 – 48
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