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Sре ди шњи до га ђа ји Фе сти ва ли одр жан је у са ли Ди ги -
тал ног омла дин ског цен тар, ули ца Воjводе Пут ни ка 1 на
пр вом спра ту.

На фе сти ва лу су уче ство ва ли:
Ни ко ла Ву ји 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); 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)

Реч и ни шта
A Word and not hing

Те ма ово го ди шњег симп мо зи ју ма би ла је: Књи жев ност
и на си ље

Li te ra tu re and Vi o len ce. Сим по зи јум је одр жан 8. сеп -
тем ба ра у про сто ру Ди ги тал ног омла дин ског цен тра,
Град ске би бли о те ке, у ули ци Вој во де Пут ни ка 1. од 10:00
до13:00.

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 ли су:
Ди ги тал ни омла дин ски цен тар / Di gi tal Youth Cen ter 
Vojвode Put ni ka 1
Град ска би бли о те ка / City Li brary of No vi 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 је то ком три да на би ло 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 зо ван на Фе сти ва лу об ја ви ће мо у по себ ној све сци Злат -
не гре де. 

Штам пан је 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.

Фе сти вал је до био по моћ од Град ске упра ве за кул ту ру
Но вог Са да, Ре пу блич ког ми ни стар ства и По кра јин ског
се кре та ри ја та за кул ту ру. 

Фе сти вал је про гла шен од Aсоцијације европ ских фе -
сти ва ла за из у зе тан Фе сти вал ме ђу европским фе сти ва -
лима.

Sedamnaesti Me|unarodni novosadski kwi`evni festival
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This is a li te ra tu re fe sti val fe a tu ring po ets and cri tics who
re pre sent and pro mo te con tem po rary li te ra tu re. Mo re than
950 wri ters from Ser bia and abroad par ti ci pa ted in the pre -
vious fif teen Fe sti vals, and the im pres si ons of all the par ti ci -
pants we re very good. They we re all sa tis fied with the ir stay
in No vi Sad and the pro gram of the Fe sti val (par ti ci pants from
Fran ce, En gland, Ire land, Ger many, Me xi co, Co lom bia, Bul -
ga ria, Spain, Austria, Swit zer land, Nor way, Hun gary, Swe -
den, Italy, Lu xem burg, Czech Re pu blic, Po land, Rus sia, Slo -
va kia, Mon te ne gro, Ro ma nia, Tur key, Su dan, Den mark, Ni ge -
ria, Syria, Mo roc co, Cro a tia, Re pu bli ka Srp ska etc.). 

The pro gram of the Fe sti val in clu des af ter noon and eve -
ning re a dings and di scus si ons at va ri o us ve nu es thro ug ho ut
the city, as well as vi si ting ot her towns in Ser bia. The re a dings
re pre sent na ti o nal li te ra tu res, gro ups of aut hors or sin gle
authors. The main event is the eve ning re a ding on Trg mla de -
na ca squ a re in the city cen ter, in front of the Po e try Ga te.
Every year, a sympo si um is held to di scuss im por tant con tem -
po rary li te rary the mes. 

For the tenth ti me, the re is a gu est of the Fe sti val for the
pur po se of mo re com ple te re pre sen ta tion of con tem po rary

poe try of one co un try. The par ti ci pants will vi sit the mo na ste -
ri es on Fru ška Go ra (a mo un tain ne ar No vi Sad). 

No vi Sad is the ca pi tal of the Pro vin ce of Voj vo di na and the
se cond big gest city in Ser bia. Its po pu la tion is over 450 000.
It is an im po r tant eco no mic, cul tu re and uni ver sity cen ter. The
cen ter of the city was bu ilt du ring the 18th and 19th cen tury,
and on the op po si te bank of the Da nu be, the re is a mag ni fi cent
for tress bu ilt in the 17th cen tury. In No vi Sad, be si des et hnic
Serb ma jo rity, the re are re pre sen ta ti ves of se ve ral et hnic
groups, the big gest of which are Hun ga ri ans. They too ha ve
edu ca ti o nal, cul tu ral and in for ma ti ve in sti tu ti ons.

Du ring the Fe sti val, a ce re mony of awar ding the pri ze to
the Young Ser bian po et of the Year.

Every year, In ter na ti o nal Li te rary Award No vi Sad is gi ven
to a world-re now ned li ving po et for his po e tic oeuvre or li fe
ac hi e ve ment in the fi eld of po e try (Chri stoph Mec kel, Jean-
-Pi er re Faye, Ben Okri, Sean O Brien, Lyubo mir Lev chev,
Kat hrin Schmidt, Krzysztof Ka ra sek, Mir cea Car ta re scu,
Anto nio Del to ro, Guy Gof fet te, Tho mas Bo berg, Jo se An gel
Cil le ru e lo, Jo han Jön son, En dre Szká ro si, Ma rio Mar tin Gion,
Ka ta lin La dik etc.).

The Seventeenth International Novi Sad Literature Festival
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*

Mr Jo van Zi vlak, Di rec tor of the Fe sti val
As so ci a tion of Wri ters of Voj vo di na

21 000 No vi Sad 
Pho ne: +381 21 6542-432, +381 21 6542-431

E-mail: j47zi vlak@sbb.rs: zlat na gre da @ne o bee.net
www.dkv.org.rs 

*

Пре вод тек сто ва у Ка та ло гу:
Дра ган Ба бић, Ве сна Са вић, Ду шка Ра ди во је вић, 

Ма ри ја Ши мо ко вић, Ми ле на Алек сић, 
Вик тор Ра дун Те он

Ко рек ту ра:
Јо ни

* * *

Чла но ви жи ри ја за Бран ко ву на гра ду
Ма ри ја Ши мо ко вић, Сте ван Бра дић, 

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов
Juryf of Bran ko’s Award

Ma ri ja Ši mo ko vić, Ste van Bra dić, 
Dra gan Jo va no vić Da ni lov

* * *

Са вет Фе сти ва ла:
Јо ван Зи влак, ди рек тор Фе сти ва ла

Да вид Кец ман Да ко, Вир џи ни ја По по вић, 
Ми хал Ђу га, Ал пар Ло шонц, Мир ја на Мар ко вић,

Бра ни слав Жи ва но вић, Дра ган Ба бић

Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не, 21000 Но ви Сад, 
Бра ће Риб ни кар 5.

As so ci a tion of Wri ters of Voj vo di na, 
5 Bra će Rib ni kar St., 21 000 No vi Sad

Tel. +381 21 6542-432, 6542-431
Bank ac co unt: 340 – 2030 – 48;

www.dkv.org.rs; e-mail: zlat na gre da @ne o bee.net
www.fa ce bo ok.com/Inte rn ati on alN o viSadLiteratureFestival

* * *

Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не
As so ci a tion des éc ri va ins de Vo ï vo di ne

As so ci a tion of Wri ter sof Voj vo di na
Ре пу бли ка Ср би ја Ми ни стар ство кул ту ре

и ин фор ми са ња
* По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру

и јав но ин фор ми са ње АП Вој во ди не
* Упра ва за кул ту ру Гра да Но вог Сад
SER BIAN MI NI STRY OF CUL TU RE

* THE DE PART MENT FOR CUL TU RE
OF PRO VIN CE OF VOJ VO DI NA

* NO VI SAD CITY CO UN CIL



ПРОГРАМ

5. сеп тем бар, по не де љак

12,00 

Сту дент ски кул тур ни цен тар –
Фа бри ка, Бу ле вар Де спо та Сте фа на 5,
Но ви Сад
Прес кон фе рен ци ја.
Јо ван Зи влак, 
Бра ни слав Жи ва но вић (Ср би ја); 
Жан Пор тан (Фран цу ска); 
Са ра Езан (Не мач ка);
Хо се Лу ис Го мес То ре (Шпа ни ја); 
Сте ван Бра дић (Ср би ја)

17,00 

Клуб "Аб со лут" у Змај Јо ви ној 
– Раз го вор
Аби гејл Па ри (Ен гле ска),
Хо се Лу ис Го мес То ре (Шпа ни ја) 

18,00 

Бал кон Клу ба "Аб со лут" у Змај Јо ви ној 
Аби гејл Пaри (Ен гле ска),
Хо се Лу ис Го мес То ре (Шпа ни ја); 
Бра ни слав Жи ва но вић, 
Сте ван Бра дић (Ср би ја), 
Жан Пор тан (Фран цу ска, Лук сем бург),
Ни ко ла Вуј чић (Ср би ја)

20,00

Све ча но отва ра ње, 
Вој во де Пут ни ка 1 / 
Ди ги тал ни омла дин ски цен тар
Аби гејл Па ри (Ен гле ска);
Хо се Лу ис Го мес То ре (Шпа ни ја); 
Сте ван Бра дић (Ср би ја), 
Ни ко ла Вуј чић (Ср би ја); 
Жан Пор тан (Фран цу ска, Лук сем бург) 

6. сеп тем бар, уто рак

16,00

"Ди ги тал ни oмладински цен тар"
Вој во де Пут ни ка 1, 
На род на би бли о те ка
Уру че ње 62. Бран ко ве на гра де,
Бран ко ва на гра да / Bran ko’s Award 

Ма ри ја Ши мо ко вић (пред сед ник 
жи ри ја) и Сте ван Бра дић
Чи та ње по е зи је:
Хри сто Пе тре ски (Се в. Ма ке до нија), 
Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, 
Бра ни слав Жи ва но вић, 
Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ

7. сеп тем бар, сре да

Ди ги тал ни омла дин ски цен тар, 
Вој во де Пут ни ка 1 / 
Di gi tal Youth Cen ter, 
Vojvode Putnika 1
Сим по зи јум књи жев ност и на си ље / 
Sympo si um Li te ra tu re and Vi o len ce

10,00–13,00 

Сим по зи јум по све ћен те ми 
Књи жев ност и на си ље.
Уче ству ју: 
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, 
Вир ђи ниа По по вић, 
Да мир Сми ља нић, 
Ср ђан Дам ња но вић, 
Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ

17,00 

Раз го во ри у Клу бу Аб со лут /
Talks at the Club Ab so lut
Хри сто Пе тре ски, Жан Пор тан

18,00 

Бал кон Аб со лут / Bal cony Ab so lu te 
in Zmaj Jo vi na Stre et
Са ра Езан (Не мач ка), 
Ра до мир Уља ре вић (Цр на Го ра), 
Здрав ко Кр ста но вић, Гој ко Бо жо вић, 
Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, Ни ку Чо ба ну 

20,00 

Ди ги тал ни омла дин ски ценатaр, 
Вој во де Пут ни ка 1 / 
Di gi tal Youth Cen ter, Vojvode Put ni ka 1
Са ра Езан (Не мач ка), 
Ра до мир Уљaревић (Цр на Го ра),
Здрав ко Кр ста но вић, 
Гој ко Бо жо вић, Ни ку Чо ба ну
Уру че ње Ме ђу на род не књи жев не 
на гра де "Но ви Сад"

The Fe sti val is sup por ted by Ser bian 
Mi ni stry of Cul tu re, The De part ment 
of Cul tu re of Pro vin ce of Voj vo di na 
and No vi Sad City Co un cil.

PRO GRAM ME

Sep tem ber 5th, Mon day

12:00 PM

Stu dent Culтural Cen ter – Fa bri ka, 
Bu le var De spo ta Sтefana 5, No vi Sad 
– Press con fe ren ce
Jo van Zi vlak, 
Bra ni slav Ži va no vić (Ser bia); 
Jean Por tan te (Fran ce); 
Sa ra Es han (Ger many); 
Jo sé Lu is Gó mez To ré (Spain); 
Je le na Ma ri će vić Ba lać, 
Ste van Bra dić (Ser bia)

5 PM

Club "Ab so lut" in Zmaj Jo vi na 
– In te r vi ew
Abi gail Pa rry (En gland), 
Jo sé Lu is Gó mez To ré (Spain)

6 PM

Bal cony of the Club "Ab so lut" 
in Zmaj Jo vi na
Abi gail Pa rry (En gland); 
Ni ko la Vuj čić (Ser bia); 
Jo sé Lu is Gó mez To ré (Spain); 
Ste van Bra dić (Ser bia); 
Jean Po tan te (Fran ce/Lu xem bo urg)

8 PM

Оpening, 

Di gi tal Youth Cen ter, Voj vo de Put ni ka 1,
Na ti o nal Li brary
Abi gail Pa rry (En gland); 
Ni ko la Vuj čić (Ser bia); 
Jo sé Lu is Gó mez To ré (Spain); 
Ste van Bra dić (Ser bia); 
Jean Por tan te (Fran ce/Lu xem bo urg)

Sep tem ber 6th, Tu es day

4 PM

Di gi tal Youth Cen ter, Voj vo de Put ni ka 1,
Na ti o nal Li brary
Awar ding the best young po et in Ser bia 
– Bran ko va na gra da (Bran ko’s Award), 
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Pо што ва ни г-ди не Зи влак, ува же не
књи жев ни це и књи жев ни ци, по што ва -
ни го сти и при ја те љи пи са не ре чи,

Из у зет на ми је част да Град ска би -
бли о те ка у Но вом Са ду, у Ди ги тал -
ном омла дин ском цен тру, ве че рас
уго сти уче сни ке 17. Ме ђу на род ног
књи жев ног фе сти ва ла. Та ко ђе, пре -

но сим вам по здра ве г-ди на Да ли бо ра
Ро жи ћа, чла на Град ског ве ћа за кул -
ту ру, ко ји ни је мо гао да бу де са на ма
ве че рас.

Већ ду ги низ го ди на, Ме ђу на род ни
но во сад ски књи жев ни фе сти вал кра -
јем ав гу ста и по чет ком сеп тем бра ме -
се ца оку пља око не ко ли ко де се ти на
стра них и до ма ћих пи са ца, из ве ли -
ког бро ја европ ских и ва не вроп ских
зе ма ља. На тај на чин, Ре пу бли ка Ср -
би ја и Но ви Сад, сва ке го ди не, на ла зе
сво је ме сто на ма пи зна чај них кул -
тур них до га ђа ја у све ту.

Ме ђу на род ни но во сад ски књи -
жев ни фе сти вал осно ван је 2006. го -
ди не од стра не ДКВ у ци љу афир ма -
ци је са вре ме не књи жев но сти, не по -
сред ног од но са пре ма жи вој ре чи пи -
сца, као и упо зна ва ња зна чај них пи -
са ца из зе мље и све та, са иде јом о по -
тре би афир ма ци је срп ске кул ту ре.

У ова три да на би ће одр жа но де се -
так књи жев них про гра ма на не ко ли ко
град ских ло ка ци ја. У про гра ми ма ће
уче ство ва ти број ни го сти из ино -
стран ства и ис так ну ти срп ски књи -
жев ни ци, му зи ча ри, глум ци, пре во -

ди о ци, кри ти ча ри... Пи сци ће пред
број ном пу бли ком чи та ти по е зи ју.
Тра ди ци о нал но ће, у окви ру Фе сти -
ва ла би ти уру че на књи жев на на гра да
"Но ви Сад", као и Бран ко ва на гра да
за мла дог пе сни ка Дру штва књи жев -
ни ка Вој во ди не.

Ва жно део ово го ди шњег Фе сти -
вала предста вља ће симпо зи јум по -
свећен те ми "Књи жев ност и на си ље"
на ко ме ће уче ство ва ти еми нент ни
фи лозо фи и те о ре ти ча ри књи жев -
ности. Њи хо ви ра до ви би ће об ја в -
љени у по себ ном збор ни ку, а ре пре -
зен та ти ван из бор аутор ских при ло -
га, од по е зи је до кри тич ких ра до ва,
би ће об ја вљен у по себ ној све сци ча -
со пи са Дру штва књи жев ни ка Вој во -
ди не "Злат на греда".

Чи ни ми се при клад ним да овај
Ме ђу на род ни књи жев ни фе сти вал
отво ри мо и ре чи ма ор га ни за то ра ма -
ни фе ста ци је књи жев ни ка Јо ва на Зи -
вла ка:

"Пи та ња о раз ло зи ма књи жев но -
сти не ма ју по у зда них од го во ра, али
она упр кос то ме, тра је. Од су мер -
ских, еги пат ских, грч ких... па до са -
вре ме них тек сто ва – она је те мељ на
вред ност ци ви ли за ци је. Ево лу ци је
ко је иду са из ме на ма књи жев них
фор ми и об ли ка, зна че ња и сми сло ва,
умно го ме су про ме ни ле њен ка рак -
тер, али ин те рес ко ји она по бу ђу је,
иако у про ме ње ним окол но сти ма и са
дру га чи јим ко но та ци ја ма, оста је не -
про ме њен. Она ви ше ни је уни вер зал -
на сли ка све та, ни ти у њој пре би ва
све то ко је уте ме љу је обра сце жи во та
и сми сла, ма да се и да ље у ње ним
гра фи ја ма кри ју од бље сци и опиљ ци
све тих спо зна ја и зна ња. Је дан мо де -
р ни текст, уко ли ко пре тен ду је на то
да бу де књи жев ност, мо ра у се би да
но си онај пре по зна тљи ви и не про -
зир ни им пулс све тог и та јан стве ног
искре ња сми сла и жи во та. Књи жев -
ност нас са та квим от кро ве њи ма уз -
др ма ва и по ве зу је, чи не ћи нас људ -
ским би ћи ма бли ским у по зна њу не -
пре ла зних мо ме на та по сто ја ња".
Хва ла Вам.

Све ча но отва ра ње, Вој во де Пут ни -
ка 1 / Ди ги тал ни омла дин ски цен тар
(5. 09. 2022).
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62st ti me Bran ko’s Award is the most 
im por tant po e try pri ze in Ser bia 
for young po ets. 
Ma ri ja Ši mo ko vić (pre si dent of the jury), 
Ste van Bra dić and 
Dra gan Jo va no vić Da ni lov
Re a ding po e try.
Hri sto Pe tre ski (Se ver na Ma ke do ni ja), 
Dra gan Jo va no vić Da ni lov, 
Bra ni slav Ži va no vić, 
Je le na Ma ri će vić Ba lać 

Sep tem ber 7th, Fri day

Di gi tal Youth Cen ter, Voj vo de Put ni ka 1
/ Di gi tal ni omla din ski cen tar, 
Voj vo de Put ni ka 1 
Sympo si um: Li te ra tu re and Vi o len ce / 
Sim po zi jum knji žev nost i na si lje

10:00–13:00

Par ti ci pa ting: 
Al par Lo šonc, 
Dra gan Pro le, 
Vla di mir Gvo zden, 
Kor ne li ja Fa ra go, 
Bo jan Jo va no vić, 
Vir đi nia Po po vić,
Da mir Smi lja nić, 
Sr đan Dam nja no vić, 
Je le na Ma ri će vić Ba lać

5 PM

Club "Ab so lut" in Zmaj Jo vi na 
– In ter vi ew
Hri sto Pe tre ski, Jean Por tan te

6 PM

Bal cony of the Club "Ab so lut" 
in Zmaj Jo vi na
Sa ra Es han (Ger many), 
Ra do mir Ulja re vić (Mon te ne gro),
Zdrav ko Kr sta no vić, 
Goj ko Bo žo vić, 
Ni ku Čo ba nu 

8 PM

Po e try re a ding, Di gi tal Youth Cen ter,
Voj vo de Put ni ka 1 / 
Di gi tal ni omla din ski cen tar, 
Voj vo de Put ni ka 1 
Sa ra Es han (Ger many), 
Ra do mir Ulja re vić (Mon te ne gro),
Zdrav ko Kr sta no vić, Goj ko Bo žo vić, 
Je le na Ma ri će vić Ba lać, Ni ku Čo ba nu 

Award Ce re mony of the "No vi Sad" 
In ter na ti o nal Li te rary Award

Алек сан дар Јо ка но вић, 
ди рек то р град ске би бли о те ке, 
је отво рио Фе сти вал



АБИ ГЕЈЛ ПА РИ (Енглеска)
ABI GAIL PA RRY

ДЕ ВОЈ КА ЗМИ ЈИ

Не би тре ба ло да пре го ва ра мо, Ро у пи Џо.
Ре ши ла сам да за тво рим очи и за лу пим вра та.
Али ти си ви так мо мак, Ро у пи Џо,

до вољ но мр шав
да се про ву чеш ис под вра та и про спеш по га на 

два по два пле сна ко ра ка
у увој ци ма и обру чи ма по по ду.

Би ћу ов де. Пре тво ри ла сам се у ухо –
же лим да са знам не ке ства ри.

О при чај ми при чај ми при чај ми
о ап син ту и јам бу,
о уше ће ре ним ло ба ња ма и ђум би ру, о ди на ми ту 

и гла си на ма,
о свим де вој ка ма и де ча ци ма ко ји су из гу би ли пут
и ме сти ма у шу ма ма на ко ја не тре ба да иде мо
и о свим игра ма ко је не сме мо да игра мо –
то ли ко је ства ри ко је же лим да са знам.

Мај ка је по не ла ве че ру за ус пут.
Отац ће се отром бо љи ти у фо те љи.
Али ти си брз мо мак, Ро у пи Џо,

до вољ но брз
да се про ву чеш иза ње го вих ле ђа, опа ког ни за до ми на

ко је се про те жу дуж ход ни ка и уза сте пе ни це.
Хај де, дру гар, сад сам спрем на –
же лим да са знам не ке ства ри.

О при чај ми при чај ми при чај ми
о му њи и фу ри ја ма
и ли га ту ра ма и ди ја ман ти ма, о зи плај ну 

и ри би зла ма
и свим де вој ка ма и мом ци ма ко ји су за стра ни ли
и сви ма они ма ко ји ни су мо гли да оду
и свим ре чи ма ко је не би смо сме ли да ка же мо –
то ли ко је ства ри ко је же лим да са знам.

Ре кли су ми да си не ва љао, Ро у пи Џо,
Увек мо раш да даш бак шиш про дав цу ја бу ка.

Али ти си суп ти лан мо мак, Ро у пи Џо,
до вољ но љу ба зан

да се уву чеш као црв и за ка чиш сво ју опа ку име лу
из над кри ве гре де за мо је ср це.

Хај де он да, при бли жи се –
же лим да са знам не ке ства ри.

О при чај ми при чај ми при чај ми
о па кле ним го ни чи ма и ру би ни ма
и ле пим мом ци ма и зло че стим де вој ка ма, 

о од бе глим и из гу бље ним мом ци ма 
и о свим ства ри ма ко је рас пла чу мо ју мај ку
и о свим ства ри ма ко је је ре као не би ли оста ла
и о свим ства ри ма ко је не сме мо да ка же мо –
то ли ко је ства ри ко је же лим да са знам.

ЈА РАЦ

Не мој па сти на то – на по глед ис ко са, на плес цр не
зе ни це – Ја рац не же ли ни шта дру го

до да под ву че чвр сту ру ка ви цу ис под пре гршт су ка ња,
да на пра ви дар-мар. 

За коп чај се. Стој мир но.

Не раз ми шљај о ра хи тич ној игри шко ли це,
ки цо шкој, бр зо пле тој, оштрој. Дуг и ви сок осмех.

Ја рац же ли да ти за гри зе ра ме као да је де лић
из ме ђу зу ба, да пре ска че ле во-де сно као ди ван вез.

На зо ви га игла за кра ва ту. На зо ви га без вред ним. 
Не зо ви га уоп ште –

Али, де вој ко дра га, хо ћеш.

На зо ви то от ме но шћу. На зо ви то хи ром.
На зо ви то отва ра њем вра та на на хе ре ном сте пе ни шту

од со бе за ко ју ни си ни зна ла да је ту,
иако ту жи виш це лог свог жи во та –

И где је та зо ра.
Пре ду го ни си ту – 

плес је био го тов пре не ко ли ко сед ми ца, сви су ти го сти 
оти шли ку ћи. 

Сад си бо са, без па ра

пре ва ре на. Са да сви та ње же ли да зна.
Са да сви рач гај ди сви ра пре ко огра де –

пре ка сно, де вој ко мо ја, пре ка сно.

КИЛТ

Килт је спој не спо ји вог
све га што сам би ла или сам ура ди ла,
чвор но ви тих чи ни у сва ком ша ву,
ства ри ко је боц ка ју и ву ку. Килт

је по чео ’96. Са стру га ла сам 
умр ља не ба ти ке и бро ка те ле
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од ко јих сва ка на по ле ђи ни има ћур ки це
ко је ме ве зу ју за мо ју ва рош. Килт 

по ђе са мном кад сам се спа ко ва ла и оти шла
– ло ша за кр па, ко ја – ви де ће се да сам ја ши ла
за бри ну ту мр љу си ве и цр не
као зна ме ње мо дре го ди не. Килт

на пре ду је, у шо ки ра ју ћој кам па њи
кроз цр но-флу о ре сцент не су ве ни ре
иле гал них клу бо ва и ло шег пси хо тран са
и бле ди у пла вет ни лу. Килт 

по ђе са мном кад сам на пу сти ла по зор ни цу
и обу кла се у но ву осо бу
– или не што но во, по сва ку це ну
у не ко га бо љег, та ко ђе – осе ти ла сам се

као шар ла тан у по зајм ље ном оде лу,
цвет ном прин ту и па стел ним бо ја ма,
али ства ри су ули ва ле по што ва ње, 
та ко да сам и то уши ла. Килт

на пра ви мо за ик од све га то га.
Уре ђен, као вер ни па ла ди ни,
по ла ту це та де ли ћа и опи ља ка
од оних ко ји су скре ну ли, за тим се раз дво ји ли –

онај ки цо шки, љу би тељ раг би ја,
онај ко ји је во лео свој га бар дин,
онај ко ји ни је же лео да бу де још јед на за кр па 

у твом про кле том кил ту
али је то ипак по стао. Килт

има ли ни је са гор ким ства ри ма
ко је у то вре ме ни сам мо гла да про гу там –
ли мун жут ка ли ко
ко ји ни кад ви ше ни сам обу кла. Кри ви ца се

уву кла у сва ку ње го ву нит
и уз бур ка ла је све то ком ме де ног ме се ца.
Ма ка за ма сам му исе кла ср це
и при ши ла га, по пра ви ла, ко нач но, ето га –

сва ком дру гом све тлом гре шком
ко ју но сим, као и сви.

КЉУЧ 

Ова ко на пе ту, имаш ме, де ча че, 
тво ја сам. Бо ље обу ци те чво ро ве док 
не из бро јим до де сет. Ше ви на гла ва, чвор на ка тар ци, 

деј зи ла нац – 

све је то за бав но, али је са мо игра. Али, сад се 
опет пла шиш – пра зан кре вет, спи рал не 
фи о ке, про ва ље не шар ке ко је кре ште ни кад ви ше – 

Ма си гу р но, жи вот ви си у кре ден цу, 
уви ја се кад се ја уви јем, а бо до ви ву ку. 
Али сто ти не су ван ове со бе 

а ја сам још ов де. Слу шај ме сад, ве о ма је ла ко –
имаш не што, и то при па да ме ни.
Не ми слим на ту ста ру ко жу, бес ко ри сни кључ

око ко јег се стал но узру ја ваш, са ши ро ким уши ца ма 
и ко ји ла ко за бра вљу је.

Вра та су све вре ме би ла отво ре на. Чвор је чврст. 

СЕТ СА СКУ ШОМ И ФО КОМ

Мо лим за ма ло ти ши не, док по ма же мо
овом го спо ди ну да ски не свој све тао ду блет. 

Да би сте то ура ди ли ва ља но,
за ка чи те па лац за про рез и ву ци те
да би сте от кри ли цр ве ни око врат ник. 

Вр ло бр зо спад не, тек та ко,
као да га от шни ра те или пу сти те да ча ра па
спад не и ис ко рак не из ње. Ви хор, као од сви ле,
а за тим све ка лај не по су де поч ну да пла ве
и пла ве и по си ве и по ста ну ин ди го пла ве.
А све тлост, ко ја не ма ни шта с мр тви ма,
уме сто то га оде да из бро ји дра гу ље на свом ко сти му.

Мрак по ста је све там ни ји
ис под оте кли не, и по не кад по диг не гла ву
или ко жу на ло ба њи ко ја ли чи на гла ву.
За тим оду ва ба ласт, или се са мо за ва ли, та ко де бео
до а јен ове ку ће. Да по ка же ко је га зда.
И шта по кре ће точ ки ће у ње го вој гла ви
у тој ста рој ко ке ти, од сјај сун ца на ва ги.
До бро је, мо же би ти, што је ова ко. Би ти ни шта
али има ти те жње и би ти сит и на бре као. 

Кад све што тре ба зна ти
о све тло сти је сте да жми ри и обе ћа ва.

Не ко пе ца са ју тар њег сте ња 
те ле скоп ским шта пом. Са чво ро ви ма 

и нај лон ским силком.
Зна да по сто ји из ло мље на дис ко ку гла
ко ја се кре ће са пли мом и осе ком, и тра жи од го во ре
на на ду ве ни ма ли пло вак сре ће и во ље.
Же ли да са чу ва жив це, са мо је дан жи вац,
ко ји се кре ће угље нич ним влак ном, на до ле,
до ме ста ко је ма ми тр зај. Да ба ци чи ни
и за тим се бес по мо ћан ба ци ис под ње. Док све што зна
о ра до сти не за ли чи на шип ку пре би је не све тло сти.

Те же је би ти та кав. Има ти тај њух
за по зо ри ште. За чво ро ве и ком пли ка ци је.
Учи ти, из но ва и из но ва, ка ко ди ва
сва ка ко мо же да од бег не са шљо ки ца ма.
Мо жда не ве че рас. Али уско ро, јед ног да на.
Он да ће се сва кућ на све тла по сте пе но га си ти 

у пла вет ни лу,
све ду бљем ме ђу ре до ви ма у сен ци.
А за тим са мо пра зни ре до ви, пра зна се ди шта,
и ни шта ви ше и ни ко се та мо не ми че
осим мр ша вог ста рог раз вод ни ка ко ји спу шта жа лу зи не.

Пре вод са ен гле ског Ве сна Са вић
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Ин тер вју са Аби гeјл Па ри

ПО Е ЗИ ЈА НАС ДО ВО ДИ 
У ДО ДИР СА НА ШОМ
ПРИ РОД НОМ 
СПО СОБ НО ШЋУ 
ЗА ДИ СО НАН ЦОМ
Ин тер вју и сао Јо ван Зи влак

1. Ка да сте по че ли да пи ше те по -
е зи ју, шта сте оче ки ва ли?

Не мо гу да се се тим вре ме на ка да
ни сам пре го ва ра ла са све том пу тем
је зи ка. (Истин ско пи та ње – да ли се
ви се ћа те та квог вре ме на?) Мо жда
сам има ла не ка оче ки ва ња ка да сам
пр ви пут за ми шља ла дру ге љу де ка ко
чи та ју ства ри ко је сам на пи са ла –
иако не знам да ли мо гу да се се тим
ко је су то ства ри би ле. Се ћам се на де
и стра хо ва. На дам се да би пе сма мо -
гла да зна чи не ком дру гом, не ко ме ко
ни сам био ја. Стра ху јем да не ће.

2. Ва ша по е зи ја је ви ше усме ре на
на свет ствар не ствар но сти, а ма ње
на фор мал не аспек те пе сме, сти ха.

Прет по ста вљам да то за ви си од то -
га шта не ко под ра зу ме ва под ре ал но -
шћу – то је та ко лу кав из раз. (На бо -
ков је при ме тио да је та реч би ла јед -
на од рет ких ко ја ни је зна чи ла ни шта
осим обр ну тих за ре за. Био је не ста -
шан, али то је по ште но.) Ма те ри јал -
ни осе ћај је зи ка – ја бих то сма тра ла
нео п ход ном ком по нен том сво је
ствар но сти. То ис ку ство не ће би ти
исто за све – сви смо ве о ма раз ли чи -
ти и раз ли чи ти по на чи ни ма на ко је
обич но бле ди мо ка да раз го ва ра мо
јед ни с дру ги ма о на шим за јед нич -
ким ис ку стви ма. Тре нут но чи там
књи гу о глу во ћи и фа сци ни ра на сам
ка ко се мо је ис ку ство је зи ка, или ва -
ше, раз ли ку је од ис ку ства не ко га ко
га ни ка да ни је чуо. У исто вре ме, ка -
ко је мој осе ћај за је зик – и ваш – за -
сно ван на на шем до жи вља ју је зи ка
као слу шног до га ђа ја?

3. Имам ути сак да у ва шим сти хо -
ви ма од је ку ју мо мен ти тра ди ци о нал -
них бри тан ских ба ла да. Ве ру је те ли
да су је зи ци про шло сти и са да шњо -
сти ис пре пле те ни.

Те ра не ба ла де има ле су не ке моћ -
не фор мал не ка рак те ри сти ке – ри му,

по на вља ње, чвр сту и пра вил ну ме -
трич ку струк ту ру – и ра ди ле су на од -
ре ђе ној вр сти ча ро ли је. Исти на је да
се осла њам на те ка рак те ри сти ке ка да
пи шем, да. То је на мер но (или по лу -
на мер но), али и ме ни би би ло те шко
одо ле ти – исте ка рак те ри сти ке на ла -
зи те у поп пе сма ма, и у хим на ма, и
де чи јим пе сма ма, а ја сам од ра ста ла
слу ша ју ћи све три.

4. Ве ру је те ли да је за по е зи ју ире -
ле ван тан би ло ка кав ап со лут: лин -
гви стич ки, ве зан за пој мо ве про шло -
сти, тран сцен ден тал не ен ти те те,
итд.?

Ка кво за ни мљи во пи та ње. Ми -
слим да нас по е зи ја до во ди у до дир
са на шом при род ном спо соб но шћу за
ди со нан ци ју и ам би ва лент ност – као
што то чи не сно ви. Не ке исти не су
де ли кат не и не ће из др жа ти гру бу си -
лу про по зи ци о нал не ло ги ке – оне се
мо гу има ти у ви ду са мо ка да се гле да -
ју ис ко са.

5. Шта по е зи ја за и ста је сте.
Пред мет ко ји све до чи о се би, ствар,
пред мет ко ји мо же мо по ве за ти са
кул ту ром или пи смо ко је не ма адре -
са та?

Ми слим на пе сме као на ча ро ли је -
и не ми слим на то као на ме та фо ру.
Пе сме су на пра вље не од ства ри ко је
зна че да има ју не ку вр сту ути ца ја на
то ка ко дру га осо ба ми сли или осе ћа.
Ча ро ли ја.

6. Шта је по е зи ја са вре ме ном чо -
ве ку го во ри о ен гле ском је зи ку? Се ћа
ли се да је по е зи ја уоп ште гра ди ла

ње гов свет? Да ли га за ни ма по е зи ја
као та ква?

Сме шна је ствар – чи ни се да ве ћи -
на љу ди ко ји го во ре ен гле ски на вик -
ну та на по е зи ју, или ства ри ма у по е -
зи ји, у ско ро свим об лич ји ма осим у
пе сми. За до вољ ни смо ка да при ме ти -
мо по ду дар ност – ре ци мо пе снич ку
прав ду – и чу ће те да се ка же да је не -
што (фуд бал, до бро про це ње ни од го -
вор, ле па де вој ка) "као по е зи ја".
Ипак, из не ког раз ло га по сто ји упор -
но не по ве ре ње пре ма они ма ко ји
ства ра ју. Ипак, сред ства ко ји ма пе сме
по сти жу сво је ефек те – то су не из бе -
жне. Љу ди све вре ме чу ју, ви де, осе -
ћа ју, па да ју под чи ни те ча ро ли је.

*

Аби гејл Па ри (1983, Ве ли ка Бри та ни ја)
се дам го ди на се ба ви ла про из вод њом и про -
да јом игра ча ка, а пе сме из ње не збир ке Бак -
суз (Jinx) под се ћа ју на опа сне играч ке и
игре: ша бло не, скри ва ли це, вра та иза ко јих
се не што кри је, ве ли ки број кли зних пло ча.
О то ме ка ко пе сме функ ци о ни шу озбиљ но
је по че ла да раз ми шља ка да је пр ви пут про -
чи та ла Исто ри ју Ма у ре Дју ли. Све што је са
пу ту ју ћим са цир ку сом за ра ди ла уло жи ла је
2008. го ди не у упис на курс кре а тив ног пи-
са ња Ма у ре Дју ли на ма стер сту ди ја ма на
Ко ле џу Гол дсмитс у Лон до ну. Пр ве пе сме је
об ја ви ла под псе у до ни мом ка ко би мо гла да
са кри је свој иден ти тет ако не бу ду успе шне.
Го ди не 2016. осво ји ла је на гра ду Ба ли ма лоу
за пое зи ју (Ballyma loe Po e try Pri ze), пр ву
на гра ду на так ми че њу у сло бод ном сти ху
(Free Ver se Po e try Bo ok Fa ir Com pe ti tion) и
Ме ђу на род ну тру ба дур ску на гра ду (In ter na -
ti o nal Tro u ba do ur Pri ze). Ушла је у ужи из -
бор за нај пре сти жни ју бри тан ску на гра ду
Фор вард 2018. го ди не за нај бо љу пр ву збир -
ку пе са ма Бак суз из да ва ча Blo o da xe Bo oks.

Пре вод са ен гле ског 
Дра ган Ба бић 
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In ter vi ew with Abi gail Pa rry 

PO E TRY PUTS US 
IN TO UCH WITH OUR 
NA TU RAL CA PA CITY 
FOR DIS SO NAN CE
In ter vi e wed by Jo van Zi vlak

1. When you star ted wri ting po e try,
what did you ex pect?

I can’t re mem ber a ti me when I
didn’t ne go ti a te with the world thro ugh
lan gu a ge. (Ge nu i ne qu e sti on – can you
re mem ber such a ti me?) Per haps I had
so me ex pec ta ti ons when I first ima gi -
ned ot her pe o ple re a ding the things I
wro te – tho ugh I don’t know that I can
re mem ber what the se we re. Ho pes I re -
mem ber, and fe ars. Ho pes that the po em
co uld mean so met hing to so me o ne el se,
so me o ne who wasn’t me. Fe ars that it
wo uldn’t.

2. Your po e try is mo re di rec ted to the
world of ac tual re a lity, and less to the
for mal aspects of the po em, ver se. 

I sup po se that de pends on what one
me ans by re a lity – it’s such a tricky
term. (Na bo kov no ted that the word was
one of the few that me ant not hing out si -
de of in ver ted com mas. He was be ing
wag gish, but it’s fa ir po int.) The ma te -
rial feel of lan gu a ge – I wo uld think of
that as a ne ces sary com po nent of my re -
a lity. That ex pe ri en ce won’t be the sa me
for everyone – we’re all very dif fe rent,
and dif fe rent in ways we tend to gloss
when we talk to one anot her abo ut our
sha red ex pe ri en ces. I’m re a ding a bo ok
on de af ness at the mo ment, and I’m fa -
sci na ted by how my ex pe ri en ce of lan -
gu a ge, or yours, dif fers from that of so -
me o ne who has ne ver he ard it spo ken.
At the sa me ti me, how is my sen se of
lan gu a ge – and yours – in for med by our
ex pe ri en ce of lan gu a ge as an aural
event? 

3. I ha ve the im pres sion that the ec -
ho es of tra di ti o nal Bri tish bal lads ec ho
in your ver ses. Do you be li e ve that the
lan gu a ges   of the past and the pre sent
are in tert wi ned.

Tho se early bal lads had so me po wer -
ful for mal fe a tu res – ter mi nal rhyme, re -
pe ti tion, a tight and re gu lar me tri cal
struc tu re – and wor ked a par ti cu lar kind
of spell. It’s true that I draw on tho se fe -

a tu res when I wri te, yes. It’s de li be ra te
(or half-de li be ra te), but I’d al so find it
hard to re sist – you find the sa me fe a tu -
res in pop songs, and in hymns, and nur -
sery rhymes, and I grew up he a ring all
three. 

4. Do you be li e ve that any kind of ab -
so lu te: lin gu i stic, re la ted to con cepts of
the past, tran scen den tal en ti ti es, etc., is
ir re le vant for po e try?

What an in te re sting qu e sti on. I do
think that po e try puts us in to uch with
our na tu ral ca pa city for dis so nan ce and
am bi va len ce – as dre ams do. So me
truths are de li ca te, and won’t stand up to
the bru te for ce of pro po si ti o nal lo gic –
they can only be held in vi ew when lo o -
ked at askan ce.

5. What po e try re ally is. An ob ject
that be ars wit ness to it self, a thing, an
ob ject that we can as so ci a te with cul tu -
re, or a let ter that has no ad dres see?

I think of po ems as spells – and I
don’t mean that as a me tap hor. Po ems
are ma de things that mean to ha ve so me
sort of in flu en ce how anot her per son
thinks or fe els. Spells.

6. What is po e try tells the mo dern
man of the En glish lan gu a ge. Do es he
re mem ber that po e try bu ilt his world in
ge ne ral. Do es he ha ve any in te rest in
po e try as such?

It’s a funny thing – most En glish-
spe a king pe o ples se em to be at ho me to

po e try, or the stuff of po e try, in just abo -
ut every gu i se ex cept that of the po em.
We’re ple a sed when we no ti ce con gru -
en ce – po e tic ju sti ce, say – and you’ll
he ar it said that so met hing (fo ot ball, a
well-jud ged ri po ste, a pretty girl) is ‘li -
ke po e try’. Yet for so me re a son the re’s a
per si stent mi strust of tho se who co me
ped dling the stuff. No net he less, the de -
vi ces by which po ems ac hi e ve the ir ef -
fects – tho se are una vo i da ble. Pe o ple
he ar, see, feel, fall un der tho se spells all
the ti me.

*

Abi gail Pa rry (b. 1983, UK) wor ked as a
toyma ker and sel ler for se ven years, and the
po ems in Jinx be ar a re sem blan ce to dan ge ro us
toys or ga mes: pat ter ned sur fa ces, con ce al -
ments, trick do ors, sli ding pa nels abo und. She
be gan thin king se ri o usly abo ut how po ems
wor ked when she read Ma u ra Do o ley’s ‘Hi -
story’ for the first ti me: ‘It fa sci na ted me: you
co uld ta ke it apart, li ke an en gi ne, and exa mi ne
every part to see what it was do ing; at the sa me
ti me, it wor ked a spell, and you can’t see the jo -
ins in a spell.’

She used mo ney ear ned whi le tra vel ling
with a cir cus to join Ma u ra Do o ley’s cre a ti ve
wri ting MA co ur se at Gol dsmith’s in 2008. Pa -
rry pu blis hed her first po ems un der pse u -
donyms: ‘I wan ted to ha ve the op tion of jet ti so -
ning this or that iden tity if it didn’t work out.’
In 2016, she won the Ballyma loe Po e try Pri ze,
the Free Ver se Po e try Bo ok Fa ir Com pe ti tion,
and the In ter na ti o nal Tro u ba dor Pri ze.

For ward Pri zes Hi story:
2018 For ward Pri zes for Best First Col lec -

tion, shor tli sted for Jinx (Blo o da xe Bo oks)
https://www.for war dar tsfo un da ti on.org/for -

ward-pri zes-for-po e try/abi gail-pa rry/
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СТЕ ВАН БРА ДИЋ

КАО ПО КИ ДА НО ЛИ ШЋЕ

2

ша љем те пре ко не ви дљи ве из бо чи не
рêчи
ни ско са свим ни ско ме ђу дла но ви ма угре ја ним 

у олов ној пе ћи
тво ја ис по ру ка је но вост до ла зиш на па пир на екран 

има ли раз ли ке
има
ту си по ред чи та о ца ту си по ред очи ју ко је су 

пр сти до ди ру ју те
и ти их до ди ру јеш
до ди ру је те се
ах
хтео сам да ти при чам о тр го ви ни али се ком по зи ци ја 
пре до ми сли ла
са кри ва се
ма да јој је по зна то да се не мо же на пла ти ти
ти је чи таш
не ве ро ват но
ода кле ти овај те рет ни ва гон ка ко је при сти гао 

у тво је ру ке
пла ти ла си га
али вред ност ни је до спе ла до рад ни ка
за др жа ла се код не ви дљи ве из бо чи не 
ја сам ти не што по кло нио ти си ми за то по сла ла по ру ку
ни ка да ме ни је до сег ну ла
у тво јој гла ви
ни смо ни ја
ни ти
ушла си са да и ва љаш се не из ре ци во
то су ре чи
то је стру ја ко ја те ло ми 
ни че пе чур ка 
бе ла бо ја
зе мља ни об лик упи сан на клац ка ли ци
са јед не стра не су очи са дру ге су та ко ђе очи
гле да мо се 
али не чу јем те
да ли се сла жеш
да ли ми оти маш апла уз

6

да ли ми пре ба цу јеш 
ли сто ви па да ју је дан пре ко дру гог
не чи ји пр сти пре ла зе пре ко хра па ве по вр ши не 
упр кос шу ма
де лу је ми као да је ти ши на то је па пир то је па пир 
по ла ко до ла зиш на од ре ди ште 
али шта је ово
има оп ну и соч но ме со ли чи на бре скву 
у са мом сре ди шту на ла зи се чак и 
не ра зу мљи ва ко шти ца 
ла га ни ко рак оброк
са се ме ном гор чи не 
ти про сто при жељ ку јеш јед но став но те ло пло да али

ри там се пре ла ма 
је зик се оти ма и не при ста је 
да га упо тре биш ка ко си 
на у ми ла
ап страк ци ја ле ти из над на се ље ног ме ста 
ба ца ли ме не сан ду ке 
ис пу ње не не у по тре бљи вом по мо ћи
огло да ни шра фо ви уста ја ла хра на по це па на гар де ро ба 
ле ко ви ко ји ма је ис те као рок 
ли сто ви па да ју је дан пре ко дру гог
је зик зу ји из над тво је гла ве 
не ко се по тру дио да му на пу ни ре зер во ар 
то ни смо би ли ни ти ни ја 
али се обо је гре је мо на ва три ње го вог при су ства 
ту и та мо 
на чи та вој по ља ни 
и под зло слут ним обла ци ма 

(Ја стог, Но ви Сад: Пре лом, 2021)

ИШ ЧЕ КИ ВА ЊЕ

3

ти и ја се до бро по зна је мо
ја ме ђу тим про ла зим кроз тр ску и ши бље и 
са мо што ни сам по ста вио опре му за ро штиљ на чи сти ни
узи мам ду гач ку ви љу шку из вој ног рук са ка
по се жем за лу ком кра став цем и ко ма ди ма ме са
спа ко ва ним у про вид ном нај ло ну 
ох ти ко ма ди
они се пре си ја ва ју 
они ни су за чи ње ни ка сно си ми ре кла и дан је био обла чан
ни сам ти по ве ро вао да ће мо за и ста оти ћи 
ка сно је опро сти ми али са да сам за и ста спре ман
за у зе ћу по зу ро штиљ-мај сто ра 
се шћу на ма лу сто ли цу на рас кла па ње ста ви ти на о ча ре
за сун це и слaмнати ше шир
по пи ћу још и ча шу же сти не 
и са че ка ти да со про дре у сва ко ми шић но влак но 

док се укус до кра ја 
не пре о бра зи 
уђи се ди по ред ме не
дан је ни ка кав
али го сти ће мо се све жим ме сом 
пе че ним на са ку пље ном гра њу 
мо кром од ју че ра шње ки ше

6

го во рим ти из чуд не не спрем но сти 
чи тао сам пе сни ке ко ји су та ко ла ки 
да се њи хо ва ре че ни ца умо та ва са свим не при мен то
око пред ме та 
не мо гу да се са бе рем 
ни ти та ко не што при жељ ку јем на ду же ста зе 
пре ту рам се из јед не днев не со бе у дру гу ула зим 

у по лу о све тље на 
пред со бља и љу ди ме до че ку ју са тор ба ма 

пре пу ним ђа ко ни ја 
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мен тол бом бо не пи шко те са слат ким ви шња ма 
ча ше це ђе ног со ка 

лли му на да и ше ћер тац не са за ви чај ним мо ти ви ма 
ни је ми ја сно шта се де ша ва
окру жен сам ли ци ма ко ја ми се обра ћа ју
ра ши ре них зе ни ца 
пру жа ју ру ке и сти ска ју ми ра ме на ста ре же не 

ме љу бе у уста
као да је то са свим нор мал на ствар 
гле дај ту ла ви ну сли ка 
све се пре ту ра пре ко те бе и ме не све нас од но си низ
ду бо ку по нор ни цу уз по ска ки ва ње и ци ку род би не 
те пи си и дра пе ри је хе кла ни укра си до бро на мер не 

увре де и по ро дич не
прет ње 
где смо се то на шли ко нас је ов де до вео
ни је ли де лез по ку шао да нам об ја сни овај пљо сна ти свет
све се на до ве зу је јед но на дру го 
све све му да је зна че ње 
се о ска фу ру на и фри жи де ри мар ке го ре ње 
не ма сми сла 
не ма ду би не
чи тав плес у цр ним гу ме ним ка ља ча ма по за пу ште ним
град ским ули ца ма 
го во ри ла си ми али ни сам те раз у мео 
у све му то ме же лео сам да пре по знам ствар ну ра дост
али је та ко ма ло има
та ко ма ло
во лим те али ти се не мо гу ова ко обра ти ти

(Ја стог, Но ви Сад: Пре лом, 2021)

НЕ ПРИ СТА ЈА ЊЕ

5

чу јем ка ко ше фо ви пи шу књи ге у кој има нас уче 
ка ко да раз у ме мо ше фо ве

али ше фо ве ни је по треб но по себ но раз у ме ти

њи хов по сао ни је раз ли чит од по сла бра ва ра, 
ва ри ла ца или шва ља

сва ки пут ка да нас уче раз у ме ва њу 
уче нас ка ко да се по ко ра ва мо без опи ра ња

за то стр пљи во при хва тај те њи хо ве по у ке
у њи ма не ма ни че га што би нас мо гло обес хра бри ти 

јер оне ка жу:
свет ко ји смо из гра ди ли се уру ша ва
не мо же мо га одр жа ти без ва шег при стан ка

и по ла ко ра ди те 
на не при ста ја њу.

7

по сма трам на ран џе и ли му но ве ко је си оста ви ла 
у по су ди на сто лу

дан је пре то пао али су они од ло же ни у хла до ви ни 
на шег вр та 

њи хо ва ко ра је за тег ну та и пу на со ка 
она се бли ста по пут раз го вет ног бла га за ко јим 

још увек мо же мо по сег ну ти

чу јем те ка ко ко ра чаш у дру гој со би
про лећ на тка ни на ла га но до ди ру је тво је пре пла ну ло те ло 

ти си ци тру сно во ће ура сло у мој сва ко днев ни рад.

не мој се из не на ди ти ка да се пред на ма по диг не 
не раз го вет на на јам ни на

са на ме ром да нас раз дво ји од пред мет но сти ко ју 
ства ра мо из са мог сре ди шта соп стве ног би ћа

ово вре ме би же ле ло да нас опо врг не 
сва ког ча са

не ка по сту па ка ко мо ра.

по сто ји мо:
још ни је ка сно ни за шта.

(На зе мљи, Бе о град: Тре ћи трг, 2017)

ПЕ СНИ ЦИ МА КО ЈИ ПИ ШУ О ПРИ РО ДИ

дра ги сте ми 
и за то не знам ка ко да вам ка жем
али не ма ни че га бли ског у оно ме што нас 

не по сред но окру жу је
си гу ран сам да сте се по тру ди ли си гу ран сам 

да рас ко па ва те 
сво је сно ве и да у њи ма ис кр са ва ју од но си и бље шта ве 

ре ла ци је ко је
на ли ку ју ле ко ви том би љу па пер ја стим пти ца ма 

или по чет ку
склуп ча ном ме ђу че љу сти ма ди вље сви ње
по ток из ви ре а ли шће са је се ни ме ња бо ју 
све је то на рав но ме та фо ра и све се од и гра ва 
уну тар се риј ског про гра ма на сло вље ног
при ро да и дру штво. 
не мој те ме схва ти ти по гре шно
ја бих во лео да сте у пра ву 
и да по сто ји не ки про зир ни је зик ко јим се за хва та 
ова не раз го вет на ла ви на сли ка
али ве ра у чвр сти ну на ко ју се осла ња те 
са мо је ве ра
и ни че га не ма што би је ве зи ва ло за из ве сност 
ко ју при жељ ку је мо и ви и ја.
ма не оча ја вај те
исти на је да на ше алат ке 
че ки ћи дле та цир ку ла ри и тур пи је 
не ра сту на др ве ту 
то ме ђу тим не зна чи да по мо ћу њих не мо же мо
да са чи ни мо тр пе за риј ски сто 
са ко га се ствар ност мо же по ср ка ти јед на ко до бро
као и из ма ког гор ског по то ка
дра ги мо ји
при род ни пе сни ци

(из нео бја вље ног ру ко пи са)
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Ин те р вју са Сте ва ном Бра ди ћем

МО ЈА ПО Е ЗИ ЈА 
НЕ ПО КУ ША ВА ДА 
ИЗ БЕГ НЕ "АК ТУ АЛ НУ
СТВАР НОСТ"
Ин тер вју и сао Јо ван Зи влак

1. Ка да сте по че ли да пи ше те по -
е зи ју, шта сте оче ки ва ли?

Сте ван Бра дић:Ни је јед но став но
од го во ри ти на ово пи та ње, за то што
оно под ра зу ме ва да по сто ји не ки ја -
сан тре ну так за ко ји бих мо гао да ка -
жем да пред ста вља по че так мог пи са -
ња по е зи је, као и да у са да шњо сти
мо гу да пред ста вим сво је же ље, на де
и оче ки ва ња без на до град ње ко ја је
увек им пли ци ра на у се ћа њу. Чи ни ми
се да су по че ци пи са ња увек ра су ти
по про шло сти.Упр кос то ме мо жда
мо же мо да ка же мо да по сто је не ки
тре ну ци зна чај ни ји од дру гих,ко ји су
нас до ве ли на пут на ко ме се и да нас
на ла зи мо. Је дан од та квих тре ну та ка
код ме не је пе ри од пре по чет ка сту ди-
ја, ка да сам се пр ви пут су сре тао са
пе сни ци ма по пут Бо дле ра или Рем -
боа, ка да сам ви део да по е зи ја мо же
да прого во ри о ства ри ма ко је нас се
су штин ски ти чу, на бру та лан, али чу -
де сан и исти нит на чин. То је за ме не
та ко ђе пе ри од сна жне по и сто ве ће но -
сти са кон тра кул ту ром ко ја је у на шој
зе мљи још увек по сто ја ла, са панк
му зи ком и мо жда на ив ном иде јом да
тех ни ка и но вац ни су пре суд ни уко -
ли ко же ли те да не што ство ри те. Чи ни
ми се да сам та да оче ки вао да ће ме
по е зи ја од ве сти ка не че му бес крај но
зна чај ном,у све ту, у људ ској за јед ни -
ци, у ме ни са мом, што ми је до та да
про ми ца ло, али што сам успе вао да
на слу тим. И не са мо ја не го и сви ми
ко ји смо се та да на шли у от по ру пре -
ма ствар но сти ко ја нас је при ти ска ла
са свих стра на, ра том, изо ла ци јом,
ла жи ма и си ро ма штвом. Да нас ми се
чи ни да је по е зи ја та да би ла на чин да
се од ба нал но сти све та у ко ме смо се
на шли учи ни не што су штин ско, а не
тек стран пу ти ца исто ри је, слу чај ни
сплет окол но сти, ко ји нас је не за ин -
те ре со ва но ву као у про паст. 

2. Тво ја по е зи ја је ви ше упу ће на на
свет ак ту ал не ствар но сти, а ма ње
на фор мал не аспек те пе сме, сти -
ха?Да ли сма траш да по сто ји од го -
вор ност по е зи је за ак ту ал ну ствар -

ност. Да ли ве ру јеш да је би ло ко ја
вр ста ап со лу та: је зич ког, оног ве за -
ног за кон цеп те про шло сти , тран -
сен ден тал не ен ти те те итд. ире ле -
вент на за по е зи ју?

По сто је раз ли чи ти ни вои је зич ког.
Са мо је дан од њих је вер си  фи ка циј -
ски, фор мал ни аспект сти ха. По ред
овог, тра ди ци о нал но пе снич ког, по -
сто је и фор ме опа жа ња, фор ме емо -
ци о нал но сти, фор ме дру штве но сти,
фор ме иде ја, ко ји ма је зик пру жа об -
лик и ма њу или ве ћу уре ђе ност. У
том сми слу мо же мо ре ћи да се оне
по кла па ју са је зи ком који их ар ти ку -
ли ше. Ја, за то, ми слим да уоп ште не
мо же мо го во ри ти о ап со лу ту, не по -
сред но, уко ли ко се ко ри сти мо људ -
ским је зи ком, за то што је он увек ов -
де, са на ма, на зе мљи. То та ко ђе зна -
чи да не мо же мо да из бег не мо упле -
те ност у "ак ту ел ну ствар ност", чак и
ка да је по ри че мо, чак и ка да по ку ша -
ва мо да се на се ли мо у све ту иде ја,
чи сте умет но сти, тра ди ци је и слич -
но.У скла ду са ти ме, сва ки ис каз но -
си од ре ђе ну те жи ну, мо же се ре ћи и
"од го вор ност", али под усло вом да се
она не схва ти на не ки по е тич ко-оба -
ве зу ју ћи на чин. Али као што ка же те,
мо је пе сни штво и не по ку ша ва да из -
бег не "ак ту ел ну ствар ност", већ се
на про тив, окре ће ка њој, и у умет нич -
ком ме ди ју му, да кле, без уна пред
про пи са них гра ни ца, по ку ша ва да во -
ди ди ја лог са њом, да је оспо ри, та мо
где сма тра да она мо ра би ти оспо ре -

на, и да про на ђе про це пе ко ји би нас
мо гли од ве сти пре ко ње. То, ме ђу тим,
не зна чи да су раз не вр сте "ап со лу та"
ире ле вант не за по е зи ју, већ да је њи -
хо ва ре ле вант ност пре вас ход но исто -
риј ска и иде о ло шка, од но сно, да они
пред ста вља ју раз ли чи те кон фи гу ра -
ци је "зна ња-мо ћи", или "по е ти ке-мо -
ћи" ко ји нас до ду ше не оба ве зу ју на
не ки суп стан ци ја лан на чин, али све -
јед но зах те ва ју од нас по слу шност,
чи ме огра ни ча ва ју и ди сци плину ју
пе снич ку, од но сно, људ ску ства ра -
лач ку моћ. По е зи ја за то, уко ли ко же -
ли да бу де истин ска пу сто ло ви на,
ипак има ду жност да про фа ни зу је ове
са бла сти тра ди ци је, да их ре ин тер -
пре ти ра, ко ри сти у дру ге свр хе, ра -
ста вља и са ста вља на нео че ки ва не
на чи не, отва ра ју ћи нас за оно што до -
ла зи. 

3. Шта по е зи ја за и ста је сте.
Пред мет ко ји све до чи о се би, ствар,
пред мет ко ји мо же мо да по ве же мо
са кул ту ром, или пи смо ко је не ма
адре са та?

Још јед но ве о ма те шко пи та ње.
По е зи ја ве ро ват но је сте oно што јој
јед но вре ме ка же да је сте. Про блем
на рав но на ста је са мо дер ном по е зи -
јом ко ја по ри че све за да те за дат ке,
свр хе, фор ме и слич но. Али и то је
исто риј ски кон сти ту и са но ме сто ко је
ће се мо жда про ме ни ти у не ком буду -
ћем тре ну ку, у не кој но вој исто риј -
ској се квен ци о ко јој да нас не зна мо
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ско ро ни шта. Мо је уве ре ње је да по е -
зи ја још увек је сте јед но од рет ких
ме ста на ко ји ма мо же мо да је зич ки
ис пи ту је мо крај ње гра ни це људ ског
ис куства, де ла ња и ми шље ња, и да их
мо жда и пре ва зи ђе мо. Као та ква она
мо же но си ти са со бом и ту но ву исто -
риј ску се квен цу, а то зна чи и про ме ну
соп стве ног ме ста, про ме ну соп стве не
исто риј ске уло ге, од но сно, оно га што
је сте. Уко ли ко је пред мет, мо же мо ре -
ћи да под се ћа на алат ку, али без ја сне
на ме не, па нас за то вра ћа на кул ту ру
у ко јој су по хра ње не све по зна те на -
ме не, при мо ра ва ју ћи нас да се са њи -
ма су о чи мо и пре и спи та мо их. А ка да
је реч о адре са ту,по зна то је да он по -
сто ји уну тар и из ван пе сме.Без уну -
тра шњег адре са та чи ни ми се да по е -
зи ја не би мо гла да се одр жи као ис -
каз, али о спо ља шњем се вр ло ма ло
мо же ре ћи са из ве сно шћу. У Ја сто гу
сам из ме ђу оста лог по ку шао да ис пи -
там ме сто ствар ног чи та о ца, да га ан -
ти ци пи рам и да ка жем шта ми се чи -
ни да је мо гу ће ре ћи о ње го вој по зи -
ци ји и пре не го је узео књи гу у ру ке.
То је би ла јед на иро нич на си му ла ци -
ја ви дови то сти, за сно ва на на мом раз -
у ме ва њу по сто је ћих ма те ри јал них
од но са из ме ђу чи та ла ца-књи жа ра-из -
да ва ча-пи са ца итд.у по ку ша ју да се
уз пи са ње про бле ма ти зу је и чи та ње.
Има ли ме ђу тим ства р ног адре са та
по е зи је да нас? У при ват ном сми слу
сва ка ко да има по је ди на ца ко ји чи та -
ју, по не кад из у зет но по све ће но, али у
ко лек тив ном, дру штве ном сми слу
чи та лац по е зи је је прак тич но иш че -
зао. А са њим и дру штве на си ла ко ју
је по е зи ја можда не ка да и по се до ва -
ла. 

4. Шта по е зи ја го во ри мо дер ном
чо ве ку. Да ли он као та кав уоп ште
има ин те ре са за по е зи ју?

По е зи ја са вре ме ном чо ве ку го во ри
да је он не што ви ше, или ба рем не -
што дру го, од оно га што му свет ре -
кла ме и капи та ла не пре ста но по ру чу -
је да је сте, ку пац, уса мље ни су пар -
ник, кли зач по тан ком ле ду, на пу ту
ка вр ху, где га оче ку је ско ро ми стич -
но ис пу ње ње свих ње го вих фан та зи -
ја, роб ног, род ног и ерот ског ти па.
По е зи ја нас "раз оча ра ва", у до слов -
ном сми слу те ре чи, ски да са нас оча -
ра ност овим ка та стро фал ним све том
ко ји нас во ди у про паст на лич ном и
ко лек тив ном пла ну и отва ра про стор
за је дан дру ги, још не ис тра жен.

Упра во за то са вре ме ни чо век нема
ин те ре са за по е зи ју, јер у сва ком пи -
јан ству по сто ји и не што при јат но,
због че га пи ја нац не же ли да се отре-
зни. И чо век ра ди је оста је пре кри вен
тим то плим ве лом ко ји га по ла ко гу -
ши да ју ћи му при вид свр хе и ве ли чи -
не, не го да иза ђе на хлад не ули це, да
се спу сти на зе мљу и да се су о чии са
олу јом ко ја се ва ља са хо ри зон та.
Али мо је уве ре ње је да је по е зи ја, уз
још не ко ли ко пре ва зи ђе них об ли ка
људ ског де ло ва ња и ми шље ња, као
што су фи лозо фи ја и по ли ти ка, од су -
штин ског ин те ре са за оп ста нак чо ве -
ка, без об зи ра што он то мо жда не
пре по зна је. Исто та ко мо же мо да ка -
же мо ка ко по е зи ја оп ста је у фраг мен -
ти ма у мно гим обла сти ма на ше сва -
ко дне ви це, од ре клама, пре ко ин те р -
не та идру штве них мре жа, до сва ко -
днев ног го во ра, сву да где је зик из не -
на ђу је и раз от кри ва. И за та кве фраг -
мен те по сто ји је дан спон та ни, не ре -
флек то ва ни ин те рес у би ло ко јој за -
јед ни ци. Да ли то по ма же по е зи ји о
ко јој ми го во ри мо? Ве ро ват но не.
Али та ко ђе ули ва јед но ба зич но по ве -
ре ње да се по е зи је не мо жемо та ко
ла ко ота ра си ти. 

*

Сте ван Бра дић (1982, Но ви Сад) Ди -
пло ме ма сте ра сте као у на уни вер зи те ти ма у
Но вом Са ду (ком па ра тив на књи жев ност) и
Сток холму (ен гле ска књи жев ност). Док то -
ри рао је на Од се ку за ком па ра тив ну књи -
жев ност у Но вом Са ду. 

Пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку, пре во ди
са ен гле ског. Об ја вио је збир ке пе са ма Ја -
стог (Но ви Сад: Пре лом, 2021), На зе мљи
(Бе о град: Тре ћи трг, 2017) и У ко тлар ни ци
(Но ви Сад: Адре са, 2013), као и сту ди је Не -
ми го вор (Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца
Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2021), Не мо гу ћи за ви -
чај (Ша бац: Фон да ци ја "Ста ни слав Ви на -
вер", 2020) и Си му ла ци ја и га стр о но ми ја
(Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2012). При ре -
дио је ан то ло ги ју мла де срп ске по е зи је Ло -
гич не по бу не (Бе о град: Ла гу на, 2022) и Ли -
ни је бек ства: ан то ло ги ју са вре ме не по ет -
ске и ви зу ел не кул ту ре у Но вом Са ду (Но ви
Сад: Мрач на ко мо ра, 2022). По е зи ја му је
пре во ђе на на ен гле ски, не мач ки и ма ђар ски
је зик. 

Ра ди као до цент на Од се ку за ком па ра -
тив ну књи жев ност Фа кул те та у Но вом Са -
ду. Др жао је се ми на ре на ви ше европ ских и
аме рич ких уни вер зи те та. Био је сти пен ди -
ста фон да ци је Фул брајт, Aka de mie Schloss
So li tu de и Швед ског ин си сту та. Члан је уре -
ђи вач ког од бо ра ча спо пи са Злат на гре да,
глав ни је уред ник ча со пи са и пор та ла за
књи жев ност Ри зом. До бит ник је По пи не на -
гра де за по е зи ју (2022).Жи ви у Но вом Са ду.

In ter vi ew with Stevan Bradic 

MY PO E TRY DO ES 
NOT TRY TO AVOID 
"CUR RENT RE A LITY"
In ter vi e wed by Jo van Zi vlak

1. When you star ted wri ting po e try,
what did you ex pect? 

Ste van Bra dić: It is not easy to an -
swer this qu e sti on, be ca u se it im pli es
that the re is a cle ar mo ment that re pre -
sents the be gin ning of my po e try wri -
ting, as well as that in the pre sent I can
pre sent my wis hes, ho pes, and ex pec ta -
ti ons wit ho ut an up gra de, which is al -
ways im plied in me mory. It se ems to me
that the be gin nings of wri ting are al -
ways scat te red in the past. De spi te this,
per haps we can say that the re are so me
mo ments mo re sig ni fi cant than ot hers,
which led us to the path we are on to day.
One of tho se mo ments for me is the pe -
riod be fo re star ting my col le ge stu di es,
when I first met po ets li ke Ba u de la i re or
Rim baud, when I saw that po e try can
spe ak abo ut things that fun da men tally
con cern us, in a bru tal but won der ful
and ho nest way. For me, it is al so a pe -
riod of strong iden ti fi ca tion with the co -
un ter cul tu re that exi sted in our co un try
then, with punk mu sic and per haps the
na i ve idea that tec hni que and mo ney are
not vi tal to tho se who want to cre a te so -
met hing. It se ems to me that I ex pec ted
then that po e try wo uld lead me to so -
met hing in fi ni tely sig ni fi cant, in the
world, in the hu man com mu nity, in
myself, which had elu ded me un til then,
but which I ma na ged to feel. And not
only me, but al so all of us who fo und
our sel ves op po sing the re a lity that pres -
sed us from all si des, war, iso la tion, li -
es, and po verty. To day, it se ems to me
that po e try was then a way to turn the
ba na lity of our world in to so met hing es -
sen tial, and not just a de to ur of hi story,
a ran dom set of cir cum stan ces, which
di sin te re stedly drag ged us to ruin. 

2. Your po e try is mo re di rec ted to the
world of ac tual un re a lity, and less to the
for mal aspect of the po em and ver se. Do
you think the re is a re spon si bi lity of
poe try to the ac tual rea lity? Do you be -
lieve that any kind of ab so lu te – lin gu i -
stic, re la ted to con cepts of the past,
tran scen den tal en ti ti es, etc. – is ir re le -
vant to po e try? 

The re are dif fe rent le vels of lan gu a -
ge. Only one of them is the ver si fi ca -

The Seventeenth International Novi Sad Literature Festival

JUL-AVGUST-SEPTEMBAR  2022   15

GREDA



tion, the for mal aspect of the ver se. In
ad di tion to this, tra di ti o nally po e tic, the -
re are al so forms of per cep tion, forms of
emo ti o na lity, forms of so ci a bi lity, forms
of ide as, to which lan gu a ge pro vi des the
form and a smal ler or lar ger ar ran ge -
ment. In this sen se, we can say that they
co in ci de with the lan gu a ge that ar ti cu la -
tes them. I, the re fo re, think that we can -
not talk abo ut the ab so lu te di rectly, if
we use hu man lan gu a ge, be ca u se it is
al ways he re, with us, on Earth. It al so
me ans that we can not avoid be ing en -
tan gled in the "cur rent re a lity", even
when we deny it, even when we try to
in ha bit the world of ide as, pu re art, tra -
di tion and the li ke. Ac cor dingly, every
sta te ment car ri es a cer tain we ight, one
can al so say "re spon si bi lity", but on the
con di tion that it is not un der stood in so -
me po e tic-obli ga tory way. But as you
say, my po e try do es not try to avoid
"cur rent re a lity", but on the con trary, it
turns to wards it, and in the ar ti stic me -
di um, the re fo re, wit ho ut pre-de fi ned
bo un da ri es, it tri es to con duct a di a lo -
gue with it, to chal len ge it when it be li -
e ves that it must be chal len ged, and to
find gaps that co uld lead us thro ugh it.
This, ho we ver, do es not mean that va ri -
o us types of "ab so lu tes" are ir re le vant to
po e try, but that the ir re le van ce is pri ma -
rily hi sto ri cal and ide o lo gi cal, i.e., that
they re pre sent dif fe rent con fi gu ra ti ons
of "know led ge-po wer" or "po e tics-po -
wer" that do not they obli ge in so me
sub stan tial way, but they still de mand
obe di en ce from us, thus li mi ting and di -
sci pli ning po e tic, i.e., hu man cre a ti ve
po wer. Po e try the re fo re, if it wants to be
a true adven tu re, still has the duty to
pro fa ne the se spec ters of tra di tion, to re -
in ter pret them, use them for ot her pur -
po ses, di sas sem ble and as sem ble them
in unex pec ted ways, ope ning us to what
is to co me. 

3. What is po e try re ally? An ob ject
that be ars wit ness to it self, a thing, an
ob ject that we can as so ci a te with cul tu -
re, or a let ter that has no ad dres see? 

Anot her very dif fi cult qu e sti on. Po e -
try is pro bably what it says it is at one ti -
me. The pro blem na tu rally ari ses with
mo dern po e try, which de ni es all as sig -

ned tasks, pur po ses, forms and the li ke.
But it is al so a hi sto ri cally con sti tu ted
pla ce that may chan ge at so me fu tu re
mo ment, in so me new hi sto ri cal se qu en -
ce abo ut which we know al most not hing
to day. My be li ef is that po e try is still
one of the few pla ces whe re we can lin -
gu i sti cally exa mi ne the ul ti ma te li mits
of hu man ex pe ri en ce, ac tion and tho -
ught, and per haps even over co me them.
As such, it can ca rry with it this new hi -
sto ri cal se qu en ce, and that me ans a
chan ge of its own pla ce, a chan ge of its
own hi sto ri cal ro le, that is, of what it is.
If it is an ob ject, we can say that it re -
sem bles a tool, but wit ho ut a cle ar pur -
po se, so it brings us back to the cul tu re
in which all known pur po ses are sto red,
for cing us to fa ce them and qu e sti on
them. And when it co mes to the ad dres -
see, it is known that he exists in si de and
out si de the po em. Wit ho ut an in ter nal
ad dres see, it se ems to me that po e try co -
uld not be su sta i ned as a sta te ment, but
very lit tle can be said with cer ta inty
abo ut the ex ter nal. In Lob ster, among
ot her things, I tried to exa mi ne the pla -
ce for the real re a der, to an ti ci pa te them
and to say what I think is pos si ble to say
abo ut the ir po si tion even be fo re they to -
ok the bo ok in the ir hands. It was an iro -
nic si mu la tion of cla ir voyan ce, ba sed on
my un der stan ding of the exi sting ma te -
rial re la ti ons bet we en re a ders-bo ok sel -
lers-pu blis hers-wri ters, etc. in an at -
tempt to pro ble ma ti ze re a ding along
with wri ting. Ho we ver, is the re a real
ad dres see of po e try to day? In a pri va te
sen se, the re are cer ta inly in di vi du als
who read, so me ti mes ex tre mely de vo -
tedly, but in a col lec ti ve, so cial sen se,
the re a der of po e try has prac ti cally di -
sap pe a red. And with it the so cial for ce
that po e try may ha ve on ce pos ses sed.

4. What do es po e try say to a mo dern
man? Is the re such a ge ne ral in te rest in
po e try?

Po e try tells the mo dern man that he
is so met hing mo re, or at le ast so met hing
el se, than what the world of adver ti sing
and ca pi ta lism con stantly tells him to
be, a cu sto mer, a lo ne com pe ti tor, a ska -
ter on thin ice, on the way to the top,
whe re the al most mysti cal ful fil lment of
all awa its him his fan ta si es, com mo dity,
gen der, and ero tic type. Po e try "di sap -
po ints" us, in the li te ral sen se of the
word, re mo ves our fa sci na tion with this
ca ta strop hic world that le ads us to ruin
on a per so nal and col lec ti ve le vel and

opens up spa ce for anot her, as yet unex -
plo red one. This is exactly why mo dern
man has no in te rest in po e try, be ca u se in
every drun ken ness the re is al so so met -
hing ple a sant, which is why a drun kard
do es not want to so ber up. And the man
pre fers to re main co ve red with that
warm veil that slowly suf fo ca tes him,
gi ving him the ap pe a ran ce of pur po se
and gre at ness, than to go out in to the
cold stre ets, to de scend to the gro und
and fa ce the storm that rolls from the
ho ri zon. But my be li ef is that po e try,
along with a few mo re tran scen ded
forms of hu man ac tion and tho ught,
such as phi lo sophy and po li tics, is of
fun da men tal in te rest to man's sur vi val,
re gar dless of whet her he may not re cog -
ni ze it or not. We can al so say that po e -
try sur vi ves in frag ments in many are as
of our everyday li fe, from adver ti se -
ments, thro ugh the In ter net and so cial
net works, to everyday spe ech,
everywhe re whe re lan gu a ge sur pri ses
and re ve als us. And for such frag ments
the re is a spon ta ne o us, un re flec ted in te -
rest in any com mu nity. Do es that help
the po e try we're tal king abo ut? Pro -
bably not. But it al so in stills a ba sic
con fi den ce that we can not get rid of po -
e try so easily.

Tran sla ted from Ser bian 
in to En glish by Dragan Babić

*

Ste van Bra dić (1982, No vi Sad) He ob ta i -
ned his ma ster's de gree at the uni ver si ti es of
No vi Sad (com pa ra ti ve li te ra tu re) and Stoc -
kholm (En glish li te ra tu re). He re ce i ved his
doc to ra te at the De part ment of Com pa ra ti ve
Li te ra tu re in No vi Sad.

He wri tes po e try, es says and cri ti cism, tran -
sla tes from En glish. He pu blis hed the col lec ti -
ons of po ems The Lob ster (2021), On the Earth
(2017) and In the Bo i ler (2013), as well as the
stu di es Mu te Spe ech (2021), Im pos si ble Ho -
me land (2020) and Si mu la tion and Ga stro -
nomy (2012). He edi ted the ant ho logy of
young Ser bian po e try Lo gi cal re bel lion (2022)
and Li nes of esca pe: an ant ho logy of con tem -
po rary po e tic and vi sual cul tu re in No vi Sad
(N2022). His po e try has been tran sla ted in to
En glish, Ger man and Hun ga rian.

He works as an as si stant pro fes sor at the
De part ment of Com pa ra ti ve Li te ra tu re at the
Fa culty in No vi Sad. He has held se mi nars at
se ve ral Euro pean and Ame ri can uni ver si ti es.
He was a scho lar of the Ful bright Fo un da tion,
Aka de mie Schloss So li tu de and the Swe dish
In si stut. He is a mem ber of the edi to rial bo ard
of the ma ga zi ne Zlat na gre da, he is the edi tor-
in-chi ef of the ma ga zi ne and the li te ra tu re por -
tal Ri zom. He is the win ner of the Po pe's Po e -
try Pri ze (2022). He li ves in No vi Sad.
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Обра зло же ње жи ри ја 
Дру штва књи жев ни ка 
Вој во ди не за до де лу 
62. Бран ко ве на гра де
Ла за ру Прен до ви ћу (2000)

Dру штво књи жев ни ка Вој во ди не до де љу је Бран ко ву на -
гра ду 62. пут, одр жа ва ју ћи јед ну вр сту ви со ке пе снич ке
кул ту ре ко ја не са мо да ода је по част на шем зна ме ни том
ро ман ти чар ском пе сни ку Бран ку Ра ди че ви ћу (1824–
1853), не го и на сто ји да по др жи та лен те и до при но се мла -
дих ауто ра на шег вре ме на ко ји су иза бра ли по е зи ју као је -
дан од ва жних на чи на раз у ме ва ња на шег људ ског оп стан -
ка. Но си о ци ове углед не на гра де су, из ме ђу оста лих, Вас -
ко По па, Бо ра Ра до вић, Ра ша Ли ва да, Дра ган Јо ва но вић
Да ни лов, Ни на Жи ван че вић, Ана Ри сто вић... ауто ри ко ји
су на би тан на чин обе ле жи ли на шу кул ту ру до да ју ћи ра -
ди че ви ћев ским от кро ве њи ма је зи ка и осо бе не осе ћај но-
сти, сло же не и уз бу дљи ве вред но сти и зна че ња соп стве -
ног вре ме на, ко ја по е зи ја мо же да до не се. На гра да се до -
де љу је за нај бо љу књи гу умет нич ке по е зи је, ауто ра мла -
ђег од 29 го ди на, из да ту на срп ском је зи ку, за пе ри од из -
ме ђу две до де ле. До бит ни ку при па да нов ча ни из нос, као и
ди пло ма.

На за вр шној сед ни ци жи ри ја за до де лу Бран ко ве на гра -
де Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, ко ја се у Но вом Са ду
уру чу је у окви ру Ме ђу на род ног но во сад ског књи жев ног
фе сти ва ла, одр жа ној у ав гу сту 2022. го ди не, жи ри у са ста -
ву Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Сте ван Бра ди ћи Ма ри ја
Ши мо ко вић, пред сед ник жи ри ја, раз ма трао је око 20 на -
сло ва при сти глих на кон курс и од лу чио ве ћи ном гла со ва
да се 62. Бран ко ва на гра да до де ли

Ла за ру Прен до ви ћу
За књи гу СМЕХ ИЗ ТА МЕ,

из да ва ча Ен кла ва, Бе о град, 2021.

То ком про те клих де це ни ја мла дим пе сни ци ма и пе сни -
ки ња ма по ста ло је те же да до спе ју до при ли ке да об ја ве
сво ју пр ву збир ку. Га ше ње из да вач ких пред у зе ћа ко ја су
по др жа ва ла ства ра ла штво но вих гла со ва до ве ло је до сма -
ње ног по ља мо гућ но сти да се ар ти ку ли шу пер цеп ци ја и
зах те ви чи та ве јед не ге не ра ци је, а је ди на ме ста на ко ји ма
је ово оста ло мо гу ће су дру штве не мре же, ло кал ни на -
град ни кон кур си за об ја вљи ва ње пр ве збир ке и по је ди не
но ви је из да вач ке ку ће ко је су још увек усме ре не на мла де
ауто ре. О то ме све до чи и број збир ки ко ји по след њих го -
ди на при сти жу на кон курс за Бран ко ву на гра ду. Упр кос
то ме, ква ли тет по е зи је но ви је ге не ра ци је пе сни ка и пе -
сни ки ња је на ви со ком ни воу, а мо же се го во ри ти и о по -
ја ви но вих стил ских и идеј них кон фи гу ра ци ја, ко је до при -
но се да љем раз во ју и бо га ће њу на ше пе снич ке кул ту ре. 

Ла зар Прен до вић ро ђен је 2000. го ди не у Бе о гра ду. За -
вр шио је сред њу еко ном ску шко лу у Зе му ну и тре нут но
сту ди ра жур на ли сти ку на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка.
По е зи ју је об ја вљи вао на не ко ли ко бло го ва и пор та ла, као

и у ча со пи су за по е зи ју en kla va.rs. Сви ра буб ње ве у панк
бен ду Ло гич ка гре шка. Са мо стал но се ба ви и елек трон -
ском му зи ком. 

Прен до ви ће ва пр ва збир ка, Смех у та ми, пред ста вља
нај сна жни ји глас про шло го ди шње про дук ци је, до но се ћи
са со бом стил ску ујед на че ност, а по го то во сна жну пе -
снич ку сли ку. У вре ме ну у ко ме се по е зи ја че сто кон сти -
ту и ше кроз де фе ти стич ке то но ве или ап стракт ну не га ци ју
све та, ње го ве пе сме до но се оне о би ча ва ју ћи ви та ли зам,
афир ма ци ју и ра до сно су о ча ва ње са свим ба нал но сти ма и
кон тра дик ци ја ма у ко ји ма смо се за те кли. Ње гов лир ски
су бјект је мла дић, мар ги на лац, без ика кве дри штве не по -
вла шће но сти, ко ји се кре ће град ским ули ца ма, кроз ур ба -
ну сце но гра фи ју, од ка ро се ри ја раз лу па них ауто мо бла,
пре ко панк кон це ра та, клу бо ва и под во жња ка, днев них со -
ба, до кро во ва со ли те ра са ко јих се чи тав кра јо лик по ка -
зу је као бес крај ко ји нас по зи ва и оче ку је. У по е тич ком
сми слу ње гов из раз на ла зи се на пре се ку тра ди ци је би та и
над ре ал не, рем бо ов ске асо ци ја тив но сти, од но сно, по сво -
јој те мат ској и је зичкој усме ре но сти, он се опре де љу је за
сва ко дне ви цу, улич ни го вор, кон тра кул ту ру и су прот ста -
вље ност ма ло грађан ским кон вен ци ја ма. Ово по сти же та -
ко што по се же за фан та стич ном ме та фо ри ком, фраг мен та -
ци јом пред ме та ко је об ра ђу је, нео че ки ва ним по ве зи ва њи -
ма, дру гим ре чи ма, "ор га ни зо ва ним ра строј ством чу ла",
ко јим се по ме ну та сва ко ден ви ца очу ђа ва, при сва ја и пре -
ва зи ла зи. На овај на чин, Прен до вић отва ра про цеп у оску -
ди ци са вре ме ног по сто ја ња, ко ја је код ње га јед ним де лом
да ка ко ма те ри јал на, али ко ја је та ко ђе оску ди ца људ ског
опа жа ња и по тре ба. Кроз овај про цеп ње го ва нас по е зи ја
про вла чи, от кри ва ју ћи нам чул но и је зич ко бо гат ство које
за хва љу ју ћи пе снич кој ре чи мо же би ти при сту пач но сва -
ко ме. Она за то но си са со бом за бо ра вље ни дух пан ка ко ји
нам по ру чу је да нам но вац или тех но ло ги ја ни су нео п ход -
ни уко ли ко истин ски же ли мо да не што ство ри мо, би ла то
пе сма или хо ри зонт сми сла у жи во ту по је дин ца и чи та ве
за јед ни це. Сто га мо же мо да ка же мо ка ко Прен дови ће ва
по е зи ја ин тер ве ни ше у за те че ном ста њу ства ри и чи стом
сна гом је зич ке и по ет ске сли ке ре ме ти уста ље но функ ци -
о ни са ње по рет ка, отва ра ју ћи нас за је дан дру ги свет. О ка -
квом све ту је реч мо жда нај бо ље ви ди мо у сле де ћим сти -
хо ви ма: "со ли те ри се на ги њу као пре / да под се те ка ко
зву чи / за бо ра вље ни смех / хим на сва ког на се ља".За јед ни -
ца чи ја хим на је смех, слоб дни и не и ро нич ни, смех као ра -
дост по сто ја ња – то је Прен до ви ће ва уто пи ја, ко ју би смо
мо ра ли да по слу ша мо. 

На осно ву све га на ве де ног сма тра мо да ње го во пе сни -
штво пред ста вља зна ча јан но ви глас на на шој књи жев ној
сце ни и да за слу жу је пу ну па жњу чи та лач ке јав но сти, са
свим прет по став ка ма за да ље де ло ва ње.

На гра да Ла за ру Прен до ви ћу, ко ја се са сто је од све ча не
ди пло ме и нов ча ног из но са, би ће уру че на пе сни ку 6. сеп -
тем бра 2022. у све ча ној са ли Ди ги тал ног омла дин ског
цен тра, у 20,00 ча со ва, Вој во де Пут ни ка 1, у Но вом Са ду. 

У Но вом Са ду, ав гу ста 2022. го ди не

Жи ри на гра де:
Дра ган Јо ва но вић Да ни лов,

Сте ван Бра дић, 
Ма ри ја Ши мо ко вић, пред сед ник 
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Jury Ex pla na ti on 
for Pre sen ting 
Bran ko’s Award la u re a te 
an no un ce ment
Lazaru Prendovicu
Jury’s se lec tion 
for the 62st Bran ko’s Award 
of the As so ci a tion of Wri ters 
of Voj vo di na

On the jury’s ses sion for the Bran ko’s Award of the As so ci -
a tion of Wri ters of Voj vo di na that is pre sen ted du ring the In -
ter na ti o nal No vi Sad Li te rary Fe sti val on Sep tem ber 6th 2022,
the jury – Ma ri ja Ši mo ko vić (pre si dent of the jury), Dra gan
Jo va no vić Da ni lov, and Ste van Bra dić – has re ac hed a una ni -
mo us de ci sion to award the 62st Bran ko’s Award to

La zar Pren do vić
For co lec tion СМЕХ ИЗ ТА МЕ

(LA UG HTER FROM THE DARK NESS),
Pu blis her En kla va, Bel gra de, 2021.

In ac cor dan ce with the ru les, the jury of the Bran ko’s
Award has con si de red twenty po e try col lec ti ons that an swe red
the open call and de ci ded to ho nor La zar Pren do vić. Over the
past de ca de, we ha ve been wit nes sing the fact that young po -
ets re ce i ve a chan ce to pu blish the ir first bo oks in a har der
way and af ter a cer tain pe riod. If we ex clu de re cently fo un ded
edi ti ons and dif fe rent po e try fe sti vals, we will see that one of
the re a sons for the re du ced fi eld of pos si bi li ti es for the ar ti cu -
la tion of young po e tic vo i ces, the ir per cep tion, de mands, and
re cep tion, is the clo su re of im por tant pu blis hing ho u ses. This
is per haps best seen in the num ber of bo oks that ar ri ve each
year. Ho we ver, an exam ple that in spi res op ti mism is the fact
that in pre vi o us years the re ha ve been se ve ral pu blis hing ho -
u ses and edi ti ons for med in the di rec tion of nur tu ring con tem -
po rary po e try and pro mo ting the po e try writ ten by the youn -
gest ge ne ra tion.

La zar Pren do vić, this year’s re ci pi ent of the Bran ko’s
Award that awards de but po e try col lec ti ons of po ets youn ger
than 29, was born in Bel gra de in 2000. He gra du a ted from the
high school of eco no mics in Ze mun and is cur rently studying
jo ur na lism at the Fa culty of Po li ti cal Sci en ces. He pu blis hed
po e try on se ve ral blogs and por tals, as well as in the po e try
ma ga zi ne en kla va.rs. He plays drums in the punk band Lo gi -
cal Er ror. He is al so en ga ged in elec tro nic mu sic in de pen -
dently. (...)

No vi Sad, August 2022

The jury of the award:
Ma ri ja Ši mo ko vić (pre si dent of the jury) 

Dra gan Jo va no vić Da ni lov
Ste van Bra dić

ЛА ЗАР ПРЕН ДО ВИЋ

ОТИ ШАО САМ ПО ЧА МАЦ

Ка да сам се вра тио
Олд тај мер је био на су кан
На ха у би су ко ро ди ра ле дој ке

Окре нуо сам кључ
во да је шик ну ла из мо то ра
си ре на је скли зну ла
на ме сто су во за ча

дра жио сам шкр ге у но ћи
па прат је ма ха ла све бр же
кри ви не су се за о штра ва ле

на осма трач ни ци
гард су др жа ли ру ка ви
нео н ских џем пе ра

сју ри ли смо се пра во у њих
све тлост се ра си па ла по остр ву

на се ди шту до ме не
за треп та ла је си ре на

кроз ве тро бран од ал ги
гу та ли смо пе ли ка не

ка ро се ри ја је оста ла
на оч ња ци ма гре бе на
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ЦЕ РЕ МО НИ ЈА

Из вла чим по след њи прст 
из жи ча ног ждре ла

спре ман да ско чим на ха у бу Не бу ле
док не бо дрх ти од га лак тич ких 

жа о ка

ска чем са обла ко де ра на то бо ган
гле дам пљу сак па до бра на
и бле ско ве на ули ца ма
љу ште ћи кри ла ша тло ва

мо сто ви ви се као ве не над Лим бом
ки бор зи ма шу че лич ним пе сни ца ма
док у ва зду ху из бе га вам ла се ре
за би је не у фа ро ве њи хо вих ма ши на

му да Ки кло па кла те се над гра дом
вар ни це ује да ју же ла ти ра на те ла
го рим у екс пло зи ји
и не ста јем
за у век

КИ ЛО МЕ ТРИ НО ГУ

ја сам био у Зе му ну
а она у Бор чи

ис пру жи ла је
сво ју ги гант ску но гу
пре ко ре ке
ка ко бих хо да ју ћи на усна ма
до шао до ње не ку ће
у мр ком ши бљу

че ка ла ме је
са гај бом пи ва
и пар не у та ба них ки ло ме та ра
ње не дру ге но ге

пре пе ша чио сам и то
сео на сто ли цу
и ре као јој:
Са ња
Ако на ста виш
ово да ми ра диш,
би ће кр вав по сао
пре не ти те пре ко пра га

ПО СЛЕ ИН ХА ЛА ЦИ ЈЕ

по сле ин ха ла ци је
ауто мо би ли пло ве
као мр тви кра ље ви
на ло ква њи ма у су тон

ин ха ли ра ње по ма же
до бра је ане сте зи ја

за ми кро скоп ско ћа ска ње
о При ча ју ћим Гла ва ма

се дим ис пред згра де
из ла зе лут ке, ба бе, пси
не ма те бе
шта ра диш та ко ду го
кад увек из ла зиш раш чу па на

гра не крц ка ју
си ла зиш са бре зе
ко ја ни че из клу пе
и пар ки ра на ко ла се
оти ску ју од зе мље

ДО БО ША РЕ ВО 
ИС КУ ПЉЕ ЊЕ

мо је уши по кло пље не
тво јим ша ка ма, се стро
ту ма че ло мља ви ну ста кла
као жу бор млеч ног по то ка

ба бу ни, ма че ви, азиј ске зве ри
не мо гу да те по вре де, мај ко
обе ше не вр то ве Ва ви ло на
над ви су јеш сво јим ко ле ном

на иви ци Веч ног Ди ма бру ји так си
од ла жем па ли це, ула зим у ње га
во зи ме ку ћи, та та
мно го то га имам да ти ис при чам

ДИМ ЋЕ ША ПУ ТА ТИ

Не ка ти жи вот бу де
Као во лу мен теч но сти
Ко ја ову кри глу чи ни гра лом

за ро њен у стра сти
бул дог жде ре те сте ре
бу ди тај бул дог

за гри зи гво жђе
са мо ако мо раш
ис пљу ни рђу
па је по са ди

ње ни пло до ви
мо жда бу ду
оно што ти тре ба

по це пај ову пе сму
спа ли је на тр гу
иако се за љу биш у жар
ус пео сам

ДРУ ГА РИ У BMW-у

по ска ки ва ли смо
у на пу ште ном ауто мо би лу
тра же ћи до бру му зи ку
на тран зи сто ру

се ди шта су ли чи ла
на по лу по је де ни
оброк до бер ма на

че сто смо упа да ли
у фре квен ци ју не ке же не
ко ја је псо ва ла пре ко те ле фо на

иш чу па ћу ти ру ку из ра ме на
и очи сти ти те пих њо ме, ско те!
ви ка ла је док се ауто тре сао
од на шег сме ха

оста ја ли смо у тим ко ли ма
док не пад не ве че
или док без ум ни ком ши ја
с упе ре ним ба јо не том
не на ре ди фај ронт

крн ти ја је пре ме ште на
на гро бље ауто мо би ла
и док је моћ на ма ши на
жва ка ла ње но те ло
из тран зи сто ра је из ви рао
чу де сан блуз
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СА РА ЕЗАН (Немачка)
SA RA EH SAN

7.

ОД СЕК ТИ КУ ЋА СЛО БОД НА

"ове сам се иде о ло ги је
од ре као!" ре као је
ло гор за пре ва спи та ва ње
иза ње га
крај да на.

Док тра жиш ко шу љу
за свад бу
сво га дру га
кле шти ма га
ју ре
"су ви ше не жно"
пре су да
о тре нин гу

тра жи мо ре чи:
ши ка на

зна ци на ауто пу ту:
"Ко пра ти јед ну иде о ло ги ју,
тај је ла жов!"

Кон трол ни пунк то ви пред бен зин ским пум па ма
са мо они мо ра ју да иза ђу

ти не мо раш
пре глед те ла
пре глед ауто мо би ла
они увек су ге ри шу не ку
опа сност

са мо во зач сме да пу ни
док стар ца
у ко ли ци ма
у ауто
уно се.

7.

вра та су се за лу пи ла
или је тек тре снуо
пре клоп ни про зор?

на усни се
по се кла
или си нож
узе ла, ти
ра но?

је ли то био
твој фра јер у ку па ти лу
или је пак био твој
фри зер, ре ци,
ре ци ми!

да ли то бе ше љу бав
пре ма же ни или су се
ре ђа ли му шкар ци
да би пла ти ли
за ду го ве
због тво га бе га
или та ко не што, је ли бре, ти?

је су ли су то не по крет ни
ауто бу си
или страх да се
не од ве зу, од ве зу,
је ли бре, ти? 

да ли је то стег ну та
мај ка, мај ка
ко ја је де те сво је ује ла,
је си ли ти, ти?

отро ва ла га ли је,
те бе, пре ти ла ли
смр ћу, про кле та ли
ве шти ца, те бе ли, ти,
или ти?

је су ли то сли ке
што те про го не,
про го не ли те сли ке
на мо бил ном те ле фо ну
или са мо ли те бе
или ти?
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8.

јед ног сам оца има ла
јед ног
он ле жи у су вој зе мљи
хум ке

јед ну сам ку ћу има ла
је дан дом
он на пу штен сто ји
у ули ци Ха физа Ши ра зи

је дан сам из вор има ла
је дан
он је у му чи ли шту
во ђе
са цр ним оре о лом

мно ге сам љу бав ни ке има ла
мно ге
про жди ра ли су ме
сва ки по ко мад

мно ге сам сно ве има ла
мно ге
из го ре ли су
као па пир ни но вац
на ол та ру ну жно сти 

мно ге сам же ље има ла
мно ге
уши ва ла сам их
у ја стук и спа ва ла
на њи ма сва ке но ћи

ве ли ке сам си ле има ла
ве ли ке
из гу би ла их на бој ном по љу
оту ђе них ме ста рад них

по сто ји или ма ли про блем
или те шко ре ше ње

че ка мо на дан
ка да ће мо угле да ти мо ре
и усу ди ти се да ка же мо
"Мо је су ра не за це ље не,
за це ље не су."

9.

Тре ни рај свој ин хи би ци о ни ми шић
Ауто ма ти зам да за ко чиш
то је ин те ли ген ци ја

кон со ли дуј
ауто ма ти зуј сво је не у рон ске мре же
спа вај

фраг мен ти рај свој жи вот

знаш ли раз ли ку из ме ђу жи во та
и ег зи сти ра ња?

Ис ко бе љај се из сво је мре же
ко смо по лис те
че ка
бес кра јан

пра ти сво је сим па ти је
и ка да ти је са мо
ку ти ја са руч ним жр тва ма
пре о ста ла

Ухва ти Ка и ро са за ко су

"је ди но су ствар не оне ми сли,
ко је се бе са ме не раз у ме ју."

10.

"Се за ме, отво ри се!"

по но во
пе ча ти
што
раз два ја ју

ста кле ни зи до ви
из ме ђу
нас

раз мак
кроз ко ји
твој дах
мо ју ушну шкољ ку
гре је

твој за дах
кроз за бо ра вље на
скро ви шта
не до пу шта ми
да за бо ра вим
да је
жи вот
тра же ње
отво ра
то су
за бо ра вље на ме ста
где се
ру ке
пр во
пре ко огра де
срет ну

збу ње не очи
по сра мље не
јед но по ред
дру гог
гле да ју ћи
зна ју
це ну
су сре та
уси са ни
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ЗДРАВ КО КР СТА НО ВИЋ

о о о

У на ма од јед ном не ко про го во ри
По то пље ни дво рац из но ва се ство ри
За што баш та да и ка ко се ства ра
До зна ти не ће мо, ма кар се отва ра
Не бо ко је до сад ни зна ло се ни је
Ча ро ли ја ра сте бр же не го при је

о о о

Ди је те у бо та нич ком вр ту по сли је под не
гле да
Ри бе

Ка ко се по ми чу
По ла ко
Док ли шће
Уоко ло
От па да

Хо ће ли се 
Ри бе за др жа ти
У дје те ту
Кад оде
И од ра сте

И гдје ће им би ти
Мје сто

ЋЕ ЛЕ-КУ ЛА

Зе мља се не отво ри

Мир но су стра хот ни зи да ри
Узи да ли
Ло ба ње у ку лу
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По гле ди
раз го ли ћу ју
без бед ња ке
љу ди
гле да ју
као са смо ми
обри ја ни мај му ни

а пре пре ка
пред на ма
тек
.
.
.
ми
хлад ни ста кле ни зи до ви
дах па ре
из очи ју
ши ба

по гле ди
ба че ни ка мен

тре пе ре ње ка па ка
пу ко ти не
рас це пи

где је
ви за
да се Се зам
отво ри?

Пре ве ли Јан Кра сни и Сла ви ца Сто ја но вић

*

Са ра Езан ро ђе на је 1977 у Ша хру ду, од ра сла у Те хе ра ну, са
осам го ди на пре шла је као из бе гли ца у Не мач ку из ра том за хва ће ног
Ира на. То ком сту ди ја у Хај дел бе р гу по че ла је да об ја вљу је тек сто ве
у ча со пи си ма и но ви на ма. На кон сту ди ја ра ди у Ав га ни ста ну, по ста -
је мај ка, ка сни је пре во ди, пре да је на ин те гра ци о ним кур се ви ма и са -
ве ту је из бе гли це. Од 2011. го ди не об ја ви ла је три књи ге по е зи је: Не -
мач ка Мonamour, Од ре ђе ње / По зив (2020), и Не-љу бав не пе сме
&Un- Lo ve Po ems (2022). Би ла је уче сник по ет ског фе сти ва ла у Јен -
ће пин гу у Швед ској (2021) и сти пен ди ста Ми ни стар ства за на у ку и
умет ност Ба ден-Вир тем бер га. За свој по зо ри шни ко мад "Ме ди ха у
бе гу" сти пен ди ста је про гра ма Ту ра тек ста.

Еза но ва жи ви у Кар лсру еу као пи сац, пре во ди лац и по ве ре ник за
пи та ња дис кри ми на ци је. Пе сме су јој пре ве де не на ен гле ски и
швед ски је зик.

*

Sa ra Eh san was born in 1977 in Sha hroud, grew up in Te hran, mo -
ved to Ger many as a re fu gee from war-torn Iran at the age of eight. Du-
ring her studi es in He i del berg, she be gan to pu blish her texts in ma ga zi -
nes and new spa pers. Af ter her stu di es, she works in Afg ha ni stan, be co -
mes a mot her, la ter tran sla tes, te ac hes in te gra tion co ur ses and advi ses re -
fu ge es. Sin ce 2011, she has pu blis hed three bo oks of po e try: Ger man
Mo na mo ur, De ter mi na tion / In vi ta tion (2020), and Un-Lo ve Po ems &
Un-Lo ve Po ems (2022). She was a par ti ci pant in the po e try fe sti val in
Jön kö ping, Swe den (2021) and a scho lar ship hol der of the Mi ni stry of
Sci en ce and Art of Ba den-Würt tem berg. For his the a ter pi e ce "Me di ha u
be gu" he re ce i ved a scho lar ship from the Text To ur pro gram.

Eza no va li ves in Kar lsru he as a wri ter, tran sla tor and di scri mi na tion
com mis si o ner. Her songs ha ve been tran sla ted in to En glish and Swe dish.



Њи хо ва ми стри ја
(Алат исто ри је)
Још кру жи
За си пље ми
Очи

Кр ва вим мал те ром

ШТО ЈЕ БИ ЛО – НЕ ИШ ЧЕ ЗА ВА

што је би ло – не иш че за ва,
не тро ши се, до ли на кра ју,
кад дру го би ва, не схва тљи во,
као и ово, да кле: исто.
то ли ко су на ца у ме ни сја,
то ли ко зна них, не ствар них
ства ри! гр ли ца, он да уз ле тје ла,
не ће сле тје ти. а ти, под бо ро ви ма,
го ла (по пут во де) ди са ћеш ту
док ме бу де. с ал га ма, чи ста.
не га си се лам па, не пре ста је
пљу сак, не сми ру је се трг.,
ни огле да ло, ни јор го ван.
оне шку ре стал но се за тва ра ју,
по ред мр ца у су то ну још ша пу ћу,
зе ле ни ло бла го уда ра у очи,
орах дрх ти, ле жи мо у пр жи ни.
ху је гла со ви ко је не чу јем,
сла жу ме мо ји не ви дљи ви.
ру ку му мо жда по ди же дав ни пре дак,
мо жда со ко, мо жда трн ци у тра ви,
мо жда облак, за пра во – све.

МАЧ КА

ве ли ка је она гроб ни ца
оних
ко ји кро за њу ди шу
а јед на ду ша
не мо же ван:
да је јој очи
у но ћи
ја у че
хо ће у ку ћу

ИГРА

ма чић хек тор био је
у тр бу ху та ре,
из и шао, отво рио очи.
са да се игра ју!
та ра му ша па ма
ди је ли бла ге удар це, 
хек тор уз вра ћа, 
сви ја се,
гип ки ји од иси до ре дан кан.
шко лу за игру

за вр шио је дав но, при је до ла ска
у ову со бу.

ЛО БА ЊА У ШУ МИ

од ти је ла жи ву одво ји ше
гла ву: од не со ше очи.
са да, на про план ку,
бо жан ска по су да у би љу:
ло ба ња – чи ста и го ла.
кад ми не пљу сак, раз ве дри,
у ње ној во ди ље ска ју се
не бе са.

*

Здрав ко Кр ста но вић, Си ве рић, Дал ма ци ја, 1950. Пје сник, про -
за и ста, кри ти чар, драм ски пи сац, сце на ри ста. Гим на зи ју по ха ђао у
Кни ну и Спли ту, ју го сло вен ске је зи ке и књи жев но сти и ком па ра тив -
ну књи жев ност ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу.
До ок то бра 1991. жи вио у Спли ту, а ота да жи ви у Бе о гра ду.

Об ја вио књи ге пје са ма: Кне же ви на ри ба (1974), Ку ћа (1978),
Сло го ви од во де, на срп ском и ма ке дон ском (1981), Ди на мит (1982),
Обр ну ти мај стор (1984), Ди са ње (1989), Дру ге пла ни не (1989), Пје -
сме на дру му (1994), Иза бра не пје сме (1995), Исус Hрист, у по љу
(1996), Ру ко пис из ро се (1997), Уско ро, сви ће (1998), Со ба без огле -
да ла (2000), Иза бра не пје сме (2008), Пе сме о на ка за ма (2009), као и
збир ке лир ских за пи са Књи га од сна и ја ве (1998), Шо пе но ва во да
(2003) и Мач ке и гост (2017).. Ње го ва књи га При че из ха да, пре ве -
де на на ви ше је зи ка, од 1992. до 2000. до жи вје ла је два на ест из да ња.
Аутор је мо но дра ме Чо вик на сви ту, кап на ли сту, у дви је вер зи -
је(1979 и 1980), ТВ дра ме Ста рац (1983) и сце на ри ја за крат ки игра -
ни филм Рај ски врт (1990). Об ја вио ро ман Бу вљак (2012).

При ре дио је Ли бар Ми љен ка Смо је(1981) , Ерот ске на род не пје -
сме (1984), ан то ло ги ју срп ске на род не по е зи је Злат на пје на од мо ра
(1990), Ду бро вач ке еле ги је Лу ја Вој но ви ћа (1997), Го збу Па вла Со -
ла ри ћа (1999), Чу де сни кла де нац/ан то ло ги ју срп ског пје сни штва од
Ба ра ње до Бо ке Ко тор ске (2002), по том и ро ман Цар Ду шан у Ду -
бров ни ку Ви да Ву ле ти ћа Ву ка со ви ћа, Бе ле шке из оку пи ра ног Бе о -
гра да Ла за ре ви ћа и Срп ско-хр ват ско пи та ње у Дал ма цији Лу ја Вој -
но ви ћа.

*

Zdrav ko Krсtanović, Si ve rić, Dal ma tia, 1950. Po et, proсe wri ter,
cri tic, playwright, сcre en wri ter. At ten ded high сchool in Knin and Split,
gra du a ted in Yugoсlav languageс   and li te ra tu re and com pa ra ti ve li te ra tu -
re at the Fa culty of Philoсophy in Za greb. He li ved in Split un til Oc to ber
1991, and сince then he liveс in Bel gra de.

Publiсhed bookс of poemс: Kne že vi na Ri ba (1974), Houсe (1978),
Syllableс of Wa ter, in Ser bian and Ma ce do nian (1981), Dyna mi te (1982),
Reverсe Maсter (1984), Bre at hing (1989), Ot her Mountainс (1989),
Poemс on the road (1994), Se lec ted poemс (1995), Jeсuс Chriсt in the fi -
eld (1996), Manuсcript from the dew (1997), Soon, dawn (1998), Ro om
wit ho ut a mir ror (2000), Se lec ted сongс (2008), Songс abo ut na ka za ma
(2009), aс well aс collectionс of lyri cal compoсitionс The Bo ok of
Dreamс and Awa ke ning (1998), Cho pin'с Wa ter (2003) and Catс and
Gueсt (2017). Hiс bo ok Storieс from Hadeс, tranсlated in to сeveral
languageс, from 1992 to 2000. it went thro ugh twel ve editionс. He iс the
aut hor of the mo no dra ma Čo vik na сvita, kap na liсt, in two verсionс
(1979 and 1980), the TV dra ma Sta rac (1983) and the сcript for the сhort
fe a tu re film Gar den of Eden (1990). Publiсhed the no vel Bu vljak (2012).

He edi ted Li bar Mi ljen ka Smo je (1981), Ero tic folk poemс (1984),
an ant ho logy of Ser bian folk po e try Gol den fo am from the сea (1990),
Du brov nik elegieс by Lujо Voj no vić (1997), Feaсt of Pa vle So la rić
(1999), Miraculouс well/ant ho logy of Ser bian po e try by Ba ra nje do Bo -
ka Kotorсka (2002), then the no vel Tсar Du šan in Du brov nik by Vid Vu -
le tić Vukaсović, Noteс from oc cu pied Bel gra de by La za re vić and the
Ser bian-Cro a tian qu eс ti on in Dal ma tia by Lu jo Voj no vić.
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ХО СЕ ЛУ ИС ГО МЕС ТО РЕ (Шпанија)
JO SÉ LU IS GÓ MEZ TOR RE

БЕ ЛА ТЕ РИ ТО РИ ЈА

Снег,
не чи сто та.

Пре део бол ни ји,
и још чуд ни ји од жи во та.

Ка да би то би ло мо гу ће.

ВАН ГО ГО ВА СО БА

Мој син ме пи та шта је иза сва ких од вра та Ван Го го ве
со бе. До тог ча са ни сам при ме ћи вао да со ба има дво ја
вра та. Ни ње го ва мај ка ни је за па зи ла да се јед на отва ра ју
ка жу том ве тру и ње го вој сун ча ној ре ги ји. Дру га, ка
ноћи уто ну лој у се бе, ка оном из не над ном ле пе ту
крилима у ли це. Ка ко са да да се пра ви да не зна да и
једна и дру га вра та во де у овај исти ход ник без по врат ка.
И то је де тињ ство.

И та ко ђе вр то гла ви ца. Сва ко днев ни пред ме ти.
Породични пор тре ти. Про ла зна со ба.

КА МЕН

Мој син, нај мла ђи,
По кри ва ма ра ми цом ка мен.

"На спа ва ње, ка ме ну", ка же.

Утвр ђу јем да је та ко:
Ка мен спа ва.

КО ЊИ

Кр ста ре по но ћи ко њи Тар ков ског.
Из мог кре ве та чу јем њи хов то пот.

Не мо гу ће је зна ти
на ко ју стра ну зи да па да ки ша

ни ти ку да се вра ћа мо
до ла зе ћи ку ћи.

ОРЕСТ ИЛИ НЕ СА НИ ЦА

Ла ју пси до зо ре,
ла ју но ћу пред ула зи ма,
без ми ло сти ла ју на чи сти ни,
из ме ђу бе тон ских бло ко ва и бул до же ра,
на бу ду ћим ру ше ви на ма тр го вин ског цен тра.

Бди ју, 
до зи ва ју се без па у зе
са јед ног на дру ги трг,
из гра да у град
кроз ве ко ве.

Ла ју ове но ћи пси.
Оста вља ју укус ме та ла у свим усти ма.
Ко га ли зо ву.
Ко са ња бу ђе ње?

ХО ТЕЛ "ЕВРО ПА"

За Естер Ра мон

Све што је пре о ста ло то је ова не у те шна бу ка, ово
судара ње сфе ра ко је бес циљ но леб де. Са ово га ме ста
слу шам вал це ре Им пе ри је са при зву ком џе за и у да љи ни
упор не ха у би це и њи хо ву тај ну му зи ку. Ја сам по след њи.
Онај што њу шка по по дру ми ма, жи во ти ња за спа ла у
кана ли за ци ји, онај што бе сно ри ба под у ку па ти лу и
тражи оси њи обол или ти ши ну. Чу вам ме ђу увек ста рим
ве сти ма кру ну од зар ђа лог ме та ла и ла кеј ске злат не
шири те. Не ја сно ми је тво је ли це, а ипак у сно ви ма
јурим за тво јим по ла га ним увој ци ма. По не кад, ве о ма
рет ко, успем да за бо ра вим твоје име и та да си број,
судби на за стр та ве лом без бол них ци фа ра. Бу ду ћи да је
страх та ко ђе све жањ кљу че ва, отво рио сам мно га вра та
али те ни ка да ни сам про на шао. Не ко ми је при чао о
теби. По зи рао је као гу сар пред огле да лом док су они
пра ви но ма ди пре ла зи ли пре ко гра ни це. Не же лим дру гу
ти ши ну осим тво је. Чак ми ни бе стид ност ви ше не
служи, Кор де ли ја. Не се ћаш ме се? Ја сам ни чи ји отац,
онај што ра чу на на ту ђу љу бав. Са овог ме ста слу шам
си ло ви то на здра вља ње пе ха ри ма, ка ко по ла зе во зо ви
нато ва ре ни па ро ла ма. Чу вам њи хо ву тај ну. На сто јим да
бу дем по след њи. Још ни сам на у чио да умук нем. Уско ро
ћу то учи ни ти.
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ХРИ СТО ПЕ ТРЕ СКИ (Северна Македонија)

ДА ЉИ НА

То је исто као да за мах неш ру ком
Ви со ко над гла вом и ра ме ни ма
А да ти ка мен пад не иза ле ђа
И да ти се до ко тр ља пред но ге

Ка да не бу деш мо гао да одеш
Да се сам на пи јеш во де
Или да сам узмеш
И про гу таш сво је ле ко ве

Тек ћеш та да по но во са зна ти
За што де те са мо не про хо да
И не мо же да ста не на сво је но ге
Да на пра ви бар је дан ко рак!

ЧО ВЕК КО ЈИ ЈЕ РАЗ ГО ВА РАО СА ЧАВ КА МА

Ма хао је ру ка ма као да је хтео да ка же
Ле ти те ле ти те ле ти те и ни ка да ни по што не за стај те
Оним чав ка ма ко је ста ја ху на гра на ма ста рих ста ба ла у пар ку
Ако хо ће те да по бе ди те вре ме и сме ну сун ца са та мом

А чав ке су же сто ко грак та ле у знак не го до ва ња
И као да су хте ле да му ка жу: ле ти он да ти ако ми слиш 

да је то ли ко ла ко
По диг ни ру ке још ви ше и ра ди то че сто да би се за 

трен ока на шао над гра дом
Па ћеш мо жда ко нач но ус пе ти да се одво јиш од зе мље 

и сти ћи ћеш да ље од па да

Ма хао је и ма хао и ма хао ру ка ма си ро ти чо век 
као по ред ка ја ка ве сли ма

Чак је и по ска ки вао али гра ви та ци ја и зе мљи на те жа 
бе ху ја чи од ње го ве же ље

Па се са сва ким сле де ћим по ку ша јем и ко ра ком из но ва вра ћао 
на по че так и усред не до са ња ног сна

Све док Де дал не раз у ве ри Ика ра да ће при ко ва ни 
за тло мо ћи слу ша ти са мо зво ња ву зво на.
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СЕ ЋА ЈУ ЋИ СЕ БОЛ НИ ЧА РА 
ВИТ МА НА

За Ед мун да Га ри да

Бде ти у по за ди ни,
Из го во ри ти оно не чит ко,
ка за ти оно сло мље но, угле ни са ни оста так,
што не же ли да бу де про глас или до ку мент.

Ре чи по ди жу
не си гур ну бол ни цу,
сме шно скро ви ште
ко је но си олу ја.

Уза луд,
али не из вр ће ред
не из ми шља крај при че.
Оста је да при по ве да.

У сре ди шту, ра на.

Пре ве ла са шпан ског Ду шка Ра ди во је вић

*

Хо се Лу ис Го мес То ре (Ма дрид, 1973). Об ја вио је
пе снич ке збир ке На спрам огле да ла (Con tra los espe jos),
на гра да за по е зи ју "Блас де Оте ро" 1999, Чу ју се пти це
(Se oyen pá ja ros) 2003, На сле дио сам ноћ (He he re da do la
noc he), дру го ме сто на гра де "Адо на ис" 2003, Фраг мен -
ти ју нач ког спе ва (Frag men tos de un can tar de ge sta)
2007, Све тло и сен ка шу ме(Cla ro scu ro del bo sque) у са -
рад њи са умет ни цом Мар том Аспа рен 2011, Ра се ко ти на
ко ја не кр ва ри(Un cor te que no san gra) 2011, Хо тел
"Евро па" (Ho tel Euro pa) 2017. и Бе ла те ри то ри ја (El ter -
ri to rio blan co) 2022. го ди не. Ан то ло ги ја по е зи је Зва ти
се ни ко (Lla mar se na die) у из бо ру Оска ра Ку ри је се са
(Óscar Cu ri e ses) и ауто ра об ја вље на је 2019. го ди не. Ме -
ђу ње го вим есе ји ма тре ба ис та ћи Ге те ов Храст у Бу хен -
вал ду (El ro ble de Go et he en Buc hen wald) 2015, Из ван зи -
ди на. Бе ле шке о по е зи ји (Ex tra mu ros. Escri tos so bre po e -
sía) 2018. и Ма ри ја Сам бра но. Там но сре ди ште пла ме на
(Ma ría Zam bra no. El cen tro oscu ro de la lla ma) 2020. го -
ди не. На по љу пре во ђе ња, по све тио се пе сни ци ма не -
мач ког је зи ка као што су Це лан или Брехт.

*

Jo sé Lu is Gó mez Tor re (Ma drid, 1973). He has pu blis -
hed po e try col lec ti ons Aga inst the mir ror (Con tra los espe -
jos), po e try pri ze "Blas de Ote ro" 1999, Birds are he ard (Se
oyen pá ja ros) 2003, I in he ri ted the night (He he re da do la
noc he), se cond pla ce of the "Ado na is " 2003, Frag ments of
a he ro ic song (Frag men tos de un can tar de ge sta) 2007,
Light and sha dow of the fo rest (Cla ro scu ro del bo sque) in
col la bo ra tion with the ar tist Mar ta Aspa ren 2011, A cut that
do es not bleed (Un cor te que no san gra) 2011, Ho tel "Euro -
pa" (Ho tel Euro pa) in 2017 and the Whi te Ter ri tory (El ter -
ri to rio blan co) in 2022. The po e try ant ho logy Lla mar se na -
die, se lec ted by Óscar Cu ri e ses and the aut hor, was pu blis -
hed in 2019.

Among his es says, we sho uld hig hlight Go et he's Oak in
Buc hen wald (El ro ble de Go et he en Buc hen wald) 2015,
Out si de the Walls. No tes on Po e try (Ex tra mu ros. Escri tos
so bre po e sía) 2018 and Ma ri ja Sam bra no. The dark cen ter of
the fla me (Ma ría Zam bra no. El cen tro oscu ro de la lla ma) in
2020. In the fi eld of tran sla tion, he de vo ted him self to Ger -
man lan gu a ge po ets such as Ce lan or Brecht.



ПЛО ДО ВИ

О че му раз ми шља ју пло до ви па ли под ста блом
Ако не: да ли ће мо ика да ви ше би ти опет го ре
А шта пак ка жу пло до ви ко ји су на гра на ма и још увек зри ју
Ако не: уза луд нам је ра до ва ње, и на ма ће ту жну пе сму да пе ва ју!

А шта да ка жу пло до ви ко ји се ни кад ни су по ја ви ли
И ни су би ли ни на ви со ким гра на ма ни на крх ком зе мљи шту
Осим да: пре сре ћан је ипак и нај ма њи плод
Јер та ко ни кад не ће иш че зну ти ни се ме ни род!

Раз ми шља не ро ђе но пи ле у љу сци ја је та
Ка кав ли га не про кр чен и не из ве стан пут оче ку је
Али и ко ли ко ће ми ља тре ба ти да про ђе кроз са мот ни лет
Чим отво ри очи и угле да но ви свет!

КА МЕ ЊЕ

Круп но ка ме ње иште бр зе ре ке
Сит но ка ме ње во ли мир ну во ду
Сред ње ка ме ње ни ти иште ни ти во ли 
Оно се не пре ста но са мо у се би ко ле ба

Ка ме ње ни је ту да же ле и би ра ју
Већ са мо да се бо ре чу ва ју и су прот ста вља ју
Јер ка ме ње све и да хо ће не ма но ге и не од ла зи ни ку да
Већ њи ма у го сте до ла зе и ре ке и ри бе и зми је

За то не ка ду не ве тар и не ка од не се све ор де ње
За хвал ни це уве ре ња и дру га ла жна при зна ња
Док је чо ве ку ма ло и чи тав је дан свет и век
Да би до шао и до нај ма њих а та ко бит них жи вот них са зна ња!

СТА ЗА

Ако се сва ки дан пе њеш јед ном истом ста зом
Мо ћи ћеш пре ћи пут и ве за них очи ју
Но те ло ће ти све ви ше сла би ти а ко рак успо ра ва ти
Па ћеш уме сто на че твр том већ на тре ћем спра ту тра жи ти од мор

Но ста за је очи глед но та јед на иста
Ре ћи ће чи та лац па жљи во чи та ју ћи ову пе сму
Да али чим ста за по ста је ру тин ска мо но то на и до сад на
Та да пи сац тре ба да про ме ни по сту пак већ ви ђен и лак!

Пре вео са ма ке дон ског Вик тор Ра дун Те он
*

Хри сто Пе тре ски је ро ђен 1957. го ди не у Кру ше ву. Ма ги стри рао је кул ту ро ло -
ги ју у књи жев но сти на Ин сти ту ту за ма ке дон ску књи жев ност Уни вер зи те та "Ки -
рил и Ме то диј" – Ско пље, на те му "Ха и ку по е зи ја – из ме ђу ели те и ма се". Док то -
ри рао је на те му "Аутор ска бај ка – упо ред на ана ли за" (ме то дич ке и ди дак тич ке на -
у ке). Ре дов ни је про фе сор и ди рек тор Ин сти ту та за на у ку, ал тер на ти ву, кул ту ру и
умет ност – Ско пље, а пре да је и на Ин тер на ци о нал ном уни вер зи те ту Евро па При -
ма у Ско пљу. Аутор је ви ше од 50 књи га по е зи је, про зе, ли те ра ту ре за де цу, есе ја
и др. До бит ник је на зна чај них на град за књи жев ност у Ма ке до ни ји.

*

Hri sto Pe tre ski was born on Fe bru ary 1957, in Krus he vo. He re ce i ved his ma ster's
de gree in cul tu ral stu di es in li te ra tu re at the In sti tu te of Ma ce do nian Li te ra tu re at the
Uni ver sity "Ki ril i Me to dij" – Sko pje, on the to pic "Ha i ku po e try – bet we en the eli te and
the mass". He re ce i ved his doc to ra te on the to pic "Aut hor's fa iry ta le – com pa ra ti ve
analysis" (met ho di cal and di dac tic sci en ces). He is a full pro fes sor and di rec tor of the
In sti tu te for Sci en ce, Al ter na ti ve, Cul tu re and Art – Sko pje, and he al so te ac hes at the
Euro pa Pri ma In ter na ti o nal Uni ver sity in Sko pje. He is the aut hor of mo re than 50 bo -
oks: po e try, pro se, li te ra tu re for chil dren, es says, etc. He is the win ner of sig ni fi cant
awards for li te ra tu re in Ma ce do nia.
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БРА НИ СЛАВ ЖИ ВА НО ВИЋ

ду нав ска 

отва раш се по пут вид ног по ља, оштрих ра се ко ти -
на од рас пе ва них шкољ ки у гње ца вом за да ху му -
ља, оти чеш у по се де гр го ље ња, од те бе учим да
бу дем omp ha los, ка ру сел ви ро ва у рас ко ра ку мо -
сто ва, про теј ска ре ко, сту пам у те бе, ниг де не по -
чи њем, ниг де не за вр ша вам, на про сто је сам, у
там ним гу ту ра ли ма ма ти це, у аори сту у ком ста -
ну јеш, о ко јем слу шах, уза стоп но спо па даш оба -
лу, ис ку ша ваш зе мљу, скла паш се пре ко гла ве по -
пут по кро ва, не ста јем у тво јој ду би ни, спо ро из -
ра њам, гу там све тлу ца ве фрак та ле, ис пи рам
глат ки ле вак гр ла, док пра мац он ду ли ра раз де љак
и рај сфер шлус кр ме спу шта се по из гу жва ном
ста ни о лу ле ђа, под ко жом ели се сми сла гр ме вр -
то гла ви цом, жмар ци ма по ди жу кло бу ке ме ху ро -
ва, ору из блај ха не бра зде, али на ши жи во ти ви ше
не на ли ку ју пло вид ба ма, за лу та ла пла стич на бо -
ца под се ћа да при па да мо вар вар ском до бу, фа у ни
но ћи, ме ђу фо си ли ма ри бљих вр ста чи јих име на
се ви ше не се ћа мо, до шао сам да пред то бом бу -
дем, пра тим про ме не пиг мен та ци је у ме на ма ме -
се ца, за спо ри пре о бра жај те ла у јун ским да ни ма,
би ло ми је по треб но ле то, би ло ми је по треб но
сун це, да ски нем пе лир по там не лог свла ка, удах -
нем, за др жим, пу стим, да се ого љен раз ли јем ду -
плим зо ди ја ком, да по пут пли ва ча ко ји те гр ли у
ме со твог тек ста за бо дем оштре за пе те кра у ла и
кре нем уз вод но пре ма ме сту свог ро ђе ња, жи ва
клеп си дро, це диш се са ме не уз вич ним об ли ком,
су зе, зно ја, спер ме, фе ту са, ка пљеш ин фу зи јом
вре ме на, по пут тач ке на кра ју при че, ти си ме ра
мо је људ ско сти, по ди жеш ме до во ка ци је, пр вог
ли ца јед ни не пре зен та гла го ла би ти, шу шта њем
чип ке на пе ни да на за пљу ску јеш ме сна ти хе ликс,
ор ке стри раш па у зе на пер ва зу пла же, у вла жној
ин тим но сти син ко пе уми ваш по глед пред ко јим
ми се, увек, из но ва отва раш



би ци кли стич ка

жи во ти ња мо је рав но те же
на чин сна ге и ри там ди са ња
мој би цикл и ја смо кен та ур
са мо свој ко фер са мо свој шо фер
упре жем ро го ве гу вер на ле
кроз ки се ло во ће се ма фо ра
се де ћи са но га ма над зе мљом
од гу ру јем се од са мог се бе
пе да ла ма пр ко сим бр зи ни 
да су прот ста вим се убр за њу

ус пра ван у во до рав ном то ку
окре ћем вре ме да скра тим про стор
се чем про стор да са би јем вре ме
с ве тром уз ли це раз гр ћем ки шу
че шљам ас фалт не та ла се гра да
обри се љу ди у ми мо хо ду
др во ре де што про тр ча ва ју
ја шем на обр ну тој осми ци 
са пот ко ви ца ма од ва зду ха
низ по глед од мо тан у да љи не

пасjеуморна

пу ни на апри ла при ти ска град
ме шко љи обла ке у кре та њу
ку ли се уте шног хло ро фи ла
дуж си ви ла ма лак са лог квар та 

кад стр чиш у днев не опа жа је
ну ждом ис пу стиш ин тер пунк ци ју
мо шни ца ма об ја сниш ћо шко ве
кан де ла бре ра сти ње рат кап не

под тво јим жи вах ним ра до зна лим
ко ра ком ули ца се уви ја
квар тет ми ши ца спу та не во ље
за те же ом чу у по сед ока

над тво јом дла ком леб де дис кур си
на ред бе гр ђе ња те па ња док
ре жи мом не са гла сно сти ре жиш
свим чу ли ма раз дра же ног би ћа

ти хим про те сти ма спрам са мо ће
сми шљаш но ва ма ле на зло чин ства 
мр тва при ро да сло ва и ства ри
стре пи од по бу ње них оч ња ка

ла ве жом уз не ми риш шта по ве
уши ћу лиш на зву ко ве све та
кад ки ша пад не диг не ми ри се
сти хо ве на њу шиш у ва зду ху

вјер ног пса имам / пса у нај бо љим
го ди на ма до зи вам те пе смом
ти не му шти об ли ку мог ср ца
окру же ном ква дра ти ма до ма

док не на у чим ка ко са ко же
отре са се ту га по пут во де
пра тим ме тро ном псе ће ра до сти
је зи ком сво јих умор них вау

гра ди тељ ска

сва ка ру ше ви на је спо ме ник
уве ну лим бу ке ти ма ва тре
вре ме обо ле ло од не по мич но сти

је ди но не што што ви ше ни је
оно што је пре ста ло да бу де
мо же пру жи ти чи сту љу бав 

не ма ма лих и ве ли ких гра ђе ви на
са мо ма лих и ве ли ких су но вра та
ду бо ких по пут ме лан хо ли је

што је леп ше зда ње уни ште ње је леп ше
ве ћи је пад и ве ћи је не ред 
осе ћај гу бит ка што из је да је тру

ауто пор трет са га вра ни ма

сва ка раз ва ли на је спо ме ник
угу ше ним бу ке ти ма ва тре
пра ши на ка шаљ пе пео 

не и ма ри соп стве не про па сти
зи да ју хра мо ве и ка те дра ле
на ра ме ни ма са мо за бо ра ва

по ди жу ку ле у ва зду ху
ка ко би што бо ље мо гле да се уру ше
пре и спи та ју пи ло не жељâ

сва ко гра ди она ко ка ко мо же
сва ко во ли нај бо ље што зна
ус пе си ни су ни на лик по ра зи ма

још са мо та ко не што мо гу да осе тим

*
Бра ни слав Жи ва но вић, ро ђен је 1984. го ди не у Но вом Са ду. За -

вр шио је основ не и ма стер сту ди је на Од се ку за ком па ра тив ну књи -
жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Об ја вио је књи гу
пе са ма По гле да ло (2010), за ко ју је до био Бран ко ву на гра ду, Цр но
све тло (2012) , Си дро, 2017. и Пе сма га ли о та, 2019. го ди не
(Nаграда "Но ви ца Та дић") . 

Је дан је од уред ни ка ча со пи са Злат на гре да и ча со пи са До ме ти,
као и пор та ла за књи жев ност, фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Ри -
зом. Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не. Жи ви у Но вом Са ду.

*

Bra ni slav Ži va no vić was born 1984 in No vi Sad. He gra du a ted from
the De part ment of Com pa ra ti ve Li te ra tu re, Fa culty of Phi lo sophy in No -
vi Sad. He wri tes po e try, es says and li te rary cri ti cism. He has par ti ci pa -
ted in slam po e try com pe ti ti ons which are a part of In ter na ti o nal No vi
Sad Li te ra tu re Fe sti val. He is to day edi tor of this slam com pe ti tion.

He pu blis hed col lec ti ons of po e try Po gle da lo (2010), for which he
won Bran ko’s Award, and Cr no sve tlo (2012), Si dro ( 2017) and Pe sma
ga li o ta (2019) (Award "No vi ca Ta dić"). He is one of the edi tors of the
ma ga zi nes Zlat na gre da and Do me ti and the por tal for li te ra tu re, phi lo -
sophy and so cial the ory, Ri zom. He is a mem ber of the Wri ters' As so ci a -
tion of Voj vo di na. He li ves in No vi Sad.
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ЖАН ПОР ТАН (Француска)
JEAN POR TAN TE

БА ЛОН НЕ БЕ СКО ПЛА ВЕ БО ЈЕ

И ево по но во оче ку јем
да зна лач ка ру ка
пре се че пуп ча ну врп цу.

У тој ру ци је јед на се ки ра
ко ја као да се спре ма да пре ки не
ка нап ко ји и да ље др жи ба лон за ле те ње.

Имао бих и ја осам де сет да на
да про пу ту јем свет
– ах те не ви не де чи је бај ке
тем пи ра не бом бе ко је се све те
ка да се је дан Ро бин зон без свог Пет ка
спре ма да до жи ви бро до лом.

Ја по ме нух ба лон за ле те ње а за пра во
мо ра да сам ми слио
на мој ба лон не бе ско пла ве бо је
ко ји се дав но отр же из мо је де чи је ру ке
не би ли се су прот ста вио тај сла ба шни ју нак
по но сним обла ци ма
и њи хо вој др ској сло бо ди.
Пре ки де се ка нап а они што одо ше
и да ље др же је дан ње гов крај у ру ци
као да су из гу би ли пса
а за пра во су из гу би ли се ки ру
– ах ти што од ла зе без се ки ре
ко ли ко ли су са мо се ћа ња 
џе ла ти.

КО ЛЕК ЦИ ЈА ПО ШТАН СКИХ 
МАР КИ ЦА

Раз ми шљао сам о сво јим огу ље ним ко ле ни ма
о ка тра ну ко ји је мој отац бри сао
са ра не и о ко ма ди ћи ма шљун ка
ко је је ма ло по ма ло ски дао
пин це том ко ја му је слу жи ла
за сла га ње мар ки ца под про вид не
стра ни це ње го вог ал бу ма.

То је мој пр ви бол
и то не због пу та
на ком сам пао
не го због оца ко ји је тaj бол ле чио
уче ћи ме да са мо ра на
уме и зна да од го во ри на ра ну.

Да кле то је би ла свр ха са ку пља ња
мар ки ца а ка ко је он са ку пљао
та ко ђе и ка мен чи ће ја раз у мем
са да за што сам пре
два де сет и пет го ди на ста вио
као да је би ло нео п ход но оте жа ти од ла зак
у пе сму ко фер
пун ка мен чи ћа.

Мо гао сам ту да са кри јем и ту гу мар ки ца
ко је се на кон ду гог пу та
да нас на жа лост вра ћа ју
да се за ле пе на ко ве рат сво је суд би не.

ШЕК СПИ РО ВА ШКОЉ КА

При нео сам уху шкољ ку
ко ју са ку пих пре кју че то ком осе ке
и она ми од мах из ре ци то ва Шек спи ров стих
и не оста ви ми из бо ра.

Тре ба ли да га по но вим не ко ли ко пу та
гла сом ти шим од осе ке1

не би ли по стао то ли ко тих
да мо же да се сме сти у ка пљи цу во де.

Ви ше во лим бес крај
шкољ ке.

У ме ђу вре ме ну је мо ре по но во на до шло
и знам да ће се ка да се по ву че
сва ки траг из бри са ти.

И та ко до ђе бес крај.

Је дан је ди ни до ла зак и од ла зак је са да пра ви ло.

Тре ба ло је при се ћа ју ћи се Ха мле та
да му по ну дим ора хо ву љу ску 

1 Игра ре чи: ma rée bassе је осе ка, а пе сник ка же à vo ix plus bas se
que la ma rée (гла сом ти шим од осе ке). (прим. прев.)
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сва ко ме сво је го во ри ла би мо ја мај ка
свеж ба дем у ру ци
стег ну тој
ман дор ла2 го во ри ла би она
као да је то не ка ло зин ка
ува ља на у пре го ре ли ше ћер.

СВЕТ НИ ЈЕ ОНО ШТО СЕ ЧИ НИ

У ком ли сам то мо мен ту ис ко чио из во за
ја ко ји сам че сто тро шио се кун де
пре не го што по но вих да свет
ни је оно што се чи ни
и че му по пра вља ње ши на
ко је као да су ка заљ ке
не ког па ра лел ног са та.

Угаљ ми кли зи из ру ку
као са пун – о кад бих га са мо ски нуо
јед ном за сваг да
и да не при ча мо ви ше о то ме.

Али ја ви ше во лим уље
и кат кад не по ско чим
свет ни је оно што се чи ни.

И па да на мо ју гла ву ма ло уља
на у ље ни точ ко ви кли зе низ пут
ко ме тре ба упу ти ти све жал бе.

Ја не ка ко ве ру јем у то кли за ње
из ме ђу зна ко ва
оно је бог мо јих ци пе ла
ко је ко ра ча ју и ко ра ча ју
и ко рак по ко рак го ми ла се кун де 
и бро ји их и бро ји.

Свет ни је оно што се чи ни
већ је то угаљ ствар но сти ко га ло ко мо ти ва
ве о ма до бро ћуд на про жди ре
пу ним ло па та ма или је то уље
ко је као ки ша вре ме ном ис па ра ва.

СТА ВИ ТИ У НО ВИ НЕ

Мо ја мај ка је да би све про шло ка ко тре ба
уба ци ла сво ју сли ку
у сво ју по след њу ко вер ту
и на по ле ђи ни на пи са ла:
ста ви ти у но ви не. 

По слу шао сам је. 

А ка да сам отво рио но ви не
она је по ста ла још јед на од ра зно вр сних ве сти. 

2 Све ти тељ ски оре ол у об ли ку ба де ма ко ји об у хва та цео лик све ти -
те ља (прим. прев.)

То ме је на сме ја ло:
док још ни сам умео до бро да при чам 
ме шао сам ра зно вр сност и зи му.1

Смрт мо је мај ке је ви ше зи ма
али је њен осмех на сли ци про ле ћан
у по гле ду јој се ви ди цве та ње 
пу по ља ка
све га што тек из но ва на ста је
а она је сво је за вр ши ла. 

Она та ко про лећ на оде у зи му
и са да ка да су се та вра та за тво ри ла 
иако се њен лик не огле да ни у че му те ле сном
ни је дан снег не мо же да по кри је њен по глед
јер је у ње ним очи ма то ли ко то пло. 

ОСНОВ НА ГРА ЂА КО СТИ ЈУ

Оно што ја знам о ко сти ма
је то да де фи ни тив но при па да ју ме ни
а ка да бу дем мо рао да их се ота ра сим
ока чи ћу их о клин
јед ног ве о ма ки шног да на. 

Ра ни је бих ве ро ват но 
ока чио о не ки дру ги клин
до ста по ха ба ни ји не го пр ви
сва ки ме сец март и ноћ 4. ав гу ста
а мо жда и 
вре ме свог ро ђе ња. 

Из дво јио сам вре ме да бих по шао ка ју гу
шта ми још пре о ста је
мо гу из но ва по че ти
а за тим за ста ти
и оста де то ли ко ства ри ко је тре ба ока чи ти. 

Мо жда тре ба по че ти сла жу ћи 
ци пе ле
као да се исти на про на ла зи
тек ако ко ра ча мо бо си
по ста кли ћи ма вре лог угља
по мо гућ но сти су бо том 
ка да не па да ки ша. 

Али ја хо дам по ки ши
о др во она ка чи сво је ка пљи це
ако је па да ње до и ста ње на уло га
он да успо ре ни ко рак ни ка ко
не мо же спре чи ти пад. 

Ни кост ко ја у сво јој осно ви
оста је пот по ра те лу
– ах то те ло то бес крај но жи во те ло 
ока чи о клин мо кру ко жу
уда љив ши се пр во од др ве та
од стра ха да га не сма тра ју обе ше ним.

1 Игра ре чи: на фран цу ском су у пи та њу ре чи le di vers
разноврсност, ра зно ли кост) и l’hi ver (зи ма) ко је се ве о ма
слич но из го ва ра ју (прим. прев.)
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РУ ЖЕ

Си гу ран сам да је ми рис на стао мно го пре
ал ги
мр твог би ља ко је но си мо ре
ла жних бли за на ца вла жно сти и ти на лик
цр ву
ко ји та мо го ре ућут ку је бе ле из во ре
ти тре ба са мо да по диг неш прст
и из ми слиш ки шу
а ја ћу је по кри ти
и ни ка да ви ше не ће мо при ча ти о то ме. 

Али ти се за кљу ча кад је до шло до 
по мра че ња
чак су ти и ро лет не оста ле спу ште не 
са че ти ри ру же на по љу у под нож ју зи ди ћа
су тра ћу од се ћи три ти ми та ко ре че
и оста ви ћу их да се осу ше на тра ви
а че твр та ру жа је ру жа ве тро ва
јер не ко мо ра да шти ти се вер
ка да ко ма ди ће ком па са по кљу ца ју
пти це ко је про жди ру пу те ве. 

Твој прст по диг нут ка су мра ку
хо ће ли се спу сти ти 
са пр вом ки шом
про бу ши ли се то ме хур
не би ли се не бо из ду ва ло
осим ако то не ка же про за ич ни је
бу ду ћи да по е зи ја ни је то ме од па ра док са
бли жа
ко ли ко је те шко од бра ни ти
пра ва свих ру жа.

Пре вод са фран цу ског Ми ља на Пе ши кан

*

Жан Пор тан те је ро ђен у Ди фер дан жу (Лук сем бург) 1950. го ди -
не. По ре клом је Ита ли јан. Жи ви у Па ри зу. На пи сао је пе де се так
књи га, ро ма на, при ча, дра ма, есе ја, пре во да, по е зи је и мно го је пре -
во ђен.

Ње го ва књи га по е зи је L’Etran ge lan gue је 2003. го ди не до би ла
пре сти жну Ма лар ме о ву на гра ду за по е зи ју у Фран цу ској, а исте го -
ди не Пор тан те је у Фран цу ској до био Grand Prix d’Autom ne de la So -
ci e te des Gens de Let tres, за це ло куп но де ло. До де ље не су му мно ге
дру ге књи жев не на гра де, укљу чу ју ћи Ме ђу на род ну на гра ду фран ко -
фо ни је Бе ња ми на Фон да на, европ ску на гра ду Пе трар ка, на гра ду Ru -
te be uf, на гра ду Ален Бо ске, а не дав но, у ју ну 2022, Prix fran cop ho ne
in ter na ti o nal du Fe sti val de la po e sie de Mon treal.

У Лук сем бур гу је два пу та до био, за два ње го ва ро ма на – Mrs Ha -
roi ou la me mo i re de la ba le i ne (1994) и L’Ar chi tec tu re des temps in sta -
bles (2016) – на гра ду Servaiс за нај бо љу књи гу го ди не.

У Лук сем бур гу му је 2011. до де ље на три је на ла На ци о нал на књи -
жев на на гра да Ба ти Ве бер за це ло куп но де ло.

Ње го ве књи ге пи са не на фран цу ском је зи ку об ја вљу ју углав ном
PHI (Лук сем бург) и Ca stor Astral (Фран цу ска), али и, у пре во ду, у ви -
ше од два де сет зе ма ља. Фран цу ски уред ник La Ru me ur Li bre од
2022. об ја вљу је сво је Са бра не пе сме у три то ма. Пр ви том, Le tra vail
de l’ori gi ne. Po e mes 1986-2004, иза шла је у ју ну 2022.

Ви ше од три де сет го ди на ра ди као пре во ди лац и об ја вио је пе де -
се так књи га у пре во ду. Пре во ди са лук сем бур шког, не мач ког, ен гле -
ског, шпан ског, пор ту гал ског и ита ли јан ског на фран цу ски.

Жан Пор тан те је члан Aca de mie Mal lar me и фран цу ског Пен, са
се ди штем у Па ри зу, у Лук сем бур гу је члан Ин сти ту та Grand-Du cal.

Књи ге на срп ском је зи ку:
AL LEN GIN SBERG. ДРУ ГА АМЕ РИ КА, Есеј, пре вод Кри сти на

Бо ја но вић, Кар пос Бо окс
ЖЕ ЛИМ ДА ТИ КА ЖЕМ, ПЕ СМЕ 1993–2010, Пе сме, пре вод

Та ња Пе кић, Адре са / Но ви Сад

*

Jean Por tan te was born in Dif fer dan ge (Lu xem bo urg) in 1950. He is
Ita lian ori gin. He li ves in Pa ris. He has writ ten so me fifty bo oks, no vels,
sto ri es, plays, es says, tran sla ti ons, po e try, and has been wi dely tran sla ted. 

In 2003 his po e try bo ok L’Étran ge lan gue was gi ven the pre sti gi o us
Mal lar mé po e try award in Fran ce, and the sa me year Por tan te re ce i ved,
in Fran ce, the Grand Prix d’Autom ne de la So ci é té des Gens de Let tres,
for his en ti re work. Many ot her li te rary pri zes ha ve been awar ded to him,
in clu ding the Prix in ter na ti o nal de la fran cop ho nie Be nja min Fon da ne,
the Euro pean Pe trar ca award, the Ru te be uf award, the Alain Bo squ et
award, and re cently, in Ju ne 2022, the Prix fran cop ho ne in ter na ti o nal du
Fe sti val de la po é sie de Mon tréal.

In Lu xem bo u rg he was gi ven twi ce, for two of his no vels – Mrs Ha -
roy ou la mé mo i re de la ba le i ne (1994) and L’Ar chi tec tu re des temps in -
sta bles (2016) – the Ser va is Award for the best bo ok of the year. 

In 2011 he was gi ven in Lu xem bo urg the tri en nial Na ti o nal Li te ra tu -
re Award Batty We ber for his en ti re work. 

His bo oks writ ten in French are pu blis hed ma inly by PHI (Lu xem bo -
urg) and Ca stor Astral (Fran ce), but al so, in tran sla tion, in mo re than
twenty co un tri es.

Sin ce 2022 French Edi tor La Ru me ur Li bre is pu blis hing his Col lec -
ted Po ems in three vo lu mes. The first vo lu me, Le tra vail de l’ori gi ne. Po -
è mes 1986-2004, ca me out in Ju ne 2022.

He has been wor king as a tran sla tor for mo re than thirty years and has
pu blis hed so me fifty bo oks in tran sla tion. He tran sla tes from Lu xem bo -
ur gish, Ger man, En glish, Spa nish, Por tu gu e se and Ita lian in to the
French. 

Jean Por tan te is mem ber of the Aca dé mie Mal lar mé and of the French
Pen, ba sed in Pa ris, in Lu xem bo urg he’s mem ber of the In sti tut Grand-
Du cal.

Bo oks in Ser bian: AL LEN GIN SBERG. DRU GA AME RI KA, Es say,
tran sla ted by Kri sti na Bo ja no vic, Kar pos Bo oks

ŽE LIM DA TI KA ŽEM, PO EMS 1993–2010, Po ems, tran sla ted by Ta -
nja Pe kic, Adre sa / No vi Sad
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РА ДО МИР УЉА РЕ ВИЋ (Црна Гора)

САН О ЈЕД НОМ СНУ

Онај је са њао ме не
Све стан да је дио мо га сна 

И да је то је ди ни 
На чин ње го вог по сто ја ња

А ја и по сто јим и не по сто јим
Дио сам сво га обла ка 

Ја шу ћи сто но гу 
Пре ко Про кле ти ја 

Бе ху јој из ра сла кри ла
Као код пе га за

Ко ји је про шао фа зу лут ке
Ту је крај сва ке ма ште 

МО ГУ ЋЕ СТВА РИ

Шта -не ве ру јеш сну 
Ми слиш да су ства ри мо гу ће из ван сна 

Тре ба па тен ти ра ти свет 
Ко ји смо упо зна ли

Тре ба па тен ти ра ти 
Мо ре и ва здух и зе мљу и ни шта

И ни тко ве ко ји за у зи ма ју ме ста 
Ко ја при па да ју љу ди ма 

То све зна ју сно ви
Ми смо за све то глу ви и сле пи

ГО ЗБА

До ла зе пре ци 
Као да су жи ви 

Ба у ља ју из гро бо ва 
Пре ма Бар да њол ту 
И Ска дар ској твр ђа ви 

Бе ла са се го ми ла ку ћи ца од пу же ва 
Ко ји ма су се пре хра њи ва ли 
Есад Па ша и вој ни ци

Про бао сам те пу же ве
Јео ко ру од ја је та

НОЋ УОЧИ

Мо ли ли смо реч ју: пам ће ње
Али ни ко ни је за пам тио мо ли тву 

Ја сам свој ин стру мент 
На ком сви рам хим ну 

Ја сам свој роб 
Сво га ро ба роб

Ја сам би о морф на ап страк ци ја 
Упу ће ни зна ју о че му је реч

Ко сов ке де вој ке се рас тр ча ле 
У ин тен зив ној не зи 

По по љу Ко со ву
По рав ном по љу Ко со ву

ТР ЧА ЊЕ ЗА ВЕ ТРОМ

На у знак се де
Ко ји се ру га ју ве тру

И сви ма што су оста ли 
На бој ном по љу 

Ру га ју се њи хо вој смрт но сти 
И на шем жи во ту

А је ди но су они мр тви 
Не ста ли су из објек тив не ствар но сти

Они што од у век 
Тр че за ве тром 

Као у Књи зи Про по вед ни ка

СТРИ ПО ТЕ КА

Сле ћу тур ски дро но ви мар ке бар јак тар
А цр но гор ски бар јак та ри 
До ле ћу на ко њи ма 
И га се пла мен у дро но ви ма 
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Ду ва ју ћи илу стра то ри пре цр та ва ју исто ри ју 
Утвр ди ли су да је Ва ви лон ска би бли о те ка 
Би ла нај ве ћа стри по те ка 
На овом бе лом све ту 

А стри по ве су по зајм љи ва ли 
Мла ди бо го ви 
И чи та ли их 
Кри ју ћи од ро ди те ља

ПО ЧЕТ НА МО ТИ ВА ЦИ ЈА

Ви дио сам сно ве на кро во ви ма 
Уред но оба вља ју сво је по сло ве:

Сву ноћ стра жа ри је дан по цр не ли дим њак 
На вр ху ур гент ног цен тра 

Сву ноћ се спре ма да по ле ти у ко смос 
Али не ма по чет не мо ти ва ци је 

Не до ста је му сна га ви зу а ли за ци је
Као па ра ли зо ва ној ру ци или но зи 

*

Ра до мир Уља ре вић (Цр на Го ра) је ро ђен 1954. го ди не. Об ја вио
је књи ге: Ми је на 1979, Бри тва 1980, При ку пља ње по да та ка 1981,
При мал ни крик 1985, Пре са 1985, Зим ски дво рац 1990, Дво стру ка
ко лев ка (из бор из по е зи је) 1991, Пред го вор 1991, Го во ри и члан ци
1993, Пе сме и пре во ди (из бор из по е зи је) 1994, Pa man tul fa ga du in tei
(на ру мун ском)1997, Опис 2000, In to ar ce rea lui Pro me teu (на ру мун -
ском)2000, Ни а 2002, Не ке ства ри и оста ло 2007, Цр на ку ти ја 2008,
Би лећ ко пр о ро чан ство 2010, Шко ла од у ча ва ња 2015, Но ви ча со ви
2017, Чер на скри ња (на сло вач ком) 2018, Гра ди во 2019. и "Пе пео" за
ко ју је аутор до био пре сти жну Зма је ву на гра ду Ма ти це срп ске за
нај бо љу пе снич ку збир ку на пи са ну на срп ском је зи ку у 2020. го -
дини.

Ра до мир Уља ре вић је пред сед ник Удру же ња књи жа ра и из да ва ча
Цр не Го ре, кри ти чар, са ра ђи вао је и ор га ни зо вао број не про јек те и
фе сти ва ле умре жа ва ју ћи умет ни ке ка ко из ре ги о на, та ко и из ино -
стран ства др же ћи до је дин ства кул ту ро ло шког и ду хов ног би ћа, ор -
га ни за тор књи жев не ма ни фе ста ци је Ћи ри ли цом за јед но са На род -
ном би бли о те ком Бу две, а о ње го вом пе сни штву и ства ра ла штву
одр жан је на уч ни сим по зи јум у Пи ви и по том об ја вљен збор ник ра -
до ва.

*

Ra do mir Ulja re vić was born in 1954. He pu blis hed bo oks: Chan ge
1979, Ra zor 1980, Da ta Col lec tion 1981, Pri mal Scre am 1985, The Press
1985, Win ter Ca stle 1990, Do u ble Cra dle (Po e try Se lec tion) 1991, Pre -
fa ce 1991, Spe ec hes and Artic les 1993, Po ems and Tran sla ti ons (Po e try
Se lec tion) 1994, Pa man tul fa ga du in tei (in Ro ma nian) 1997, De scrip tion
2000, In to ar ce rea lui Pro me teu (in Ro ma nian) 2000, Ni a 2002, So me
things and ot her things 2007, Black Box 2008, Bi leć Prop hecy 2010,
School of Un le ar ning 2015, New Les sons 2017, Black Box (in Slo vak)
in 2018, Gra di vo in 2019 and "Pe peo", for which the aut hor re ce i ved the
pre sti gi o us Dra gon Award of Ma ti ca Srp ska for the best po e try col lec tion
writ ten in the Ser bian lan gu a ge in 2020.

Ra do mir Ulja re vić is the pre si dent of the As so ci a tion of Bo ok sel lers
and Pu blis hers of Mon te ne gro, a cri tic, he col la bo ra ted and or ga ni zed nu -
me ro us pro jects and fe sti vals, net wor king ar tists both from the re gion
and from abroad, hol ding to the unity of cul tu ral and spi ri tual be ing, the
or ga ni zer of the li te rary event Ći ri li ca to gether with the Bu dva Na ti o nal
Li brary, and a sci en ti fic sympo si um on his po e try and cre a ti vity was held
in Pi va, and then a col lec tion of works was pu blis hed.
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НИ КУ ЧО БА НУ

КЛОП КА НА УЛА ЗУ У КУ ЋУ

Ис пру жен – из гу бљен, на те пи ху од фил ца,
ле шка ри ме ђу по жу те лим но ви на ма,
па жљи во ра ши ре них по пар ке ту
пре ма за ном ка тра ном – рет ки тре ну ци ек ста зе –
у ства ри, све је би ло са мо бе сти јал но ма шта ње. 

Ње го ви по кре ти – пред зна ци бли ског кра ја – 
не за ја жљи ва жеђ за жи во том са да се чи ни ла дру га чи јом.

Усред но ћи уда рио је кљу ном
по пу ко ти на ма пар ке та.

Ва дио ивер је а не зр на, а не ко ма ди ће све тло сти,
а не ва здух, и не ре чи.

Тра жио је знак, зра чак све тло сти,
чак остат ке све тло сти.

Бес крај ни про ма ша ји,
бес крај ни от ку ца ји ср ца.

Пре те ће сен ке
на ср ћу над пти ћем ку ка ви це.

На до мак пра га, 
цр ве на мр ља по ла ко кли зи по се де фа стом кљу ну.

ЈА ЈЕ ТРА ЖИ ПТИ ЦУ

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

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

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

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

Пла шим се да опет ни шта схва ти ли ни смо
а про ти ца ће још ко ји људ ски жи вот,



по пут оста лих
ко ји су би ли и ко ји ће тек до ћи.

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

ДЕ ПО Е ТИ ЗА ЦИ ЈА СТВА Р НО СТИ

Ни шта ме ви ше не до ти че – 
ни про роч ки го вор ка ме ња,
из гу бљен у вир ту ел ним би бли о те ка ма,
ви ше ме не оча ра ва.

Сва ка ме та фо ра за ро ње на у стих
иг но ри са на је од дна на го ре
не у јед на че ном си лом, 
те жи ном за пре ми не де по е ти зо ва не ствар но сти.

Ни ре чи, уто ли ко ма ње не ре чи,
не ће ме при бли жи ти су шти ни.

Са мо се ни шта ви лу
у пот пу но сти пре да јем.

Ни од го во ри,
ко ји ни ка да не ће кли ја ти,
ви ше ме не до ти чу.

Мо жда је ди но ми сао,
је ди на,
да ме ви ше ни шта не до ти че – 
мо гла би ме до ти ца ти.

ОП СКУР НА, СВЕ ТЛОСТ

Са ку пљам пар чи ће све тло сти и ва зду ха
као да са ку пљам жи вот.
Ни шта ви ше не мо же би ти по ста вље но на ме сто – 
сне жну па ху љу не мо гу вра ти ти не бу,
ни сан де те та не мо гу про на ћи 
у мом ср цу! 

Про чи тах не где: "ни шта ви ше не мо же
би ти ка ко би мо гло да бу де."
Он да, због че га још увек ко пам
по вре ме ни ма злат ним,
као да че пр кам шта пом
по го ми ли из ме та!?
Ко ли ко бе де су нам до не ли ин же ње ри људ ских ду ша
из свих вре ме на,
ву ко ви у ов чи јој ко жи...
Са мо да би смо про шли кроз огањ ис ку ше ња,
по но во ро ђе ни за суд њи дан?

Са ку пљам пар чи ће ко је су ми оста ви ле 
го ди не ко му ни зма
и хлад на ју тра пост ко му ни зма.
Жи вот је не што ви ше од ло ва на је ле не,
али је јеф ти ни ји од мно гих ни шта ви ла.

Са ку пљам жи вот,
као да са ку пљам кр хо ти не све тло сти
ко ја и ни су све тлост.

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА ЉУ БА ВИ

Ко ра ли му на
ба че на на праг ку ће,
угри за ће нас по ла ко, ла га но.

До ћи ће не по зна те ма ске
из не ког ма лог по зо ри шта ко ме ди је...

Од да нас ни шта ви ше не ће би ти
као што је мо гло би ти.

По сце ни де фи лу ју
за ка сне ла го спо да,
сме шна,
за лу та ли клов но ви...
сен ке смр зну те на ру бу на шег вре ме на. 

Са ру мун ског пре вео аутор

*

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

Аутор је ви ше књи га по е зи је и пу бли ци сти ке. Де би то вао је 1981.
год. књи гом по е зи је Pă să ri neîns,euate ("Нео се дла не пти це"). На гра -
ђи ван је ви ше пу та за но ви нар ски рад, ра ди о фон ска оства ре ња,
филм и књи жев но ствра ла штво, од ко јих из два ја мо го ди шњу на гра -
ду за но ви нар ство Дру штва но ви на ра Вој во ди не, на гра ду за по е зи ју,
а по том и за пре во ди ла штво, ме ђу на род не Ака де ми је "Ми хај Еми не -
ску" (Кра јо ва, Ру му ни ја), на гра да Но ви нар ског Ре да, И сте пен-зла -
то, Са ве за про фе си о нал них но ви на ра Ру му ни је. Са ста вља и пре во ди
2010. год. ан то ло ги ју ру мун ске крат ке про зе XX ве ка, "На до мак Ви -
тле је ма". Ан то ло ги ја је на гра ђе на го ди шњом на гра дом "Књи га го ди -
не НИУ "Ли бер та теа" и Спе ци јал ном на гра дом Са ве за Књи жев ни ка
Ру му ни је (Фи ли ја ла Те ми швар). Са Сла во ми ром Гво зде но ви ћем са -
ста вља дво је зич ну ан то ло ги ју ру мун ско-срп ске ли ри ке у Ср би ји/Ру -
му ни ји (ру мун ске и срп ске на ци о нал не ма њи не), об ја вље на 2020.
го ди не од стра не НИУ Ли бер та теа из Пан че ва.

Био је уред ник 15 го ди на ра дио дра ме на ру мун ском је зи ку Ра дио
Но вог Са да, од пр вих еми то ва ња до 2000. год. У пе ри о ду 1993–2000.
год. оба вља функ ци ју глав ног уред ни ка из да вач ке де лат но сти "Ли -
бер та теа", по том од 2001–2020. ди рек то ра НИУ Ли бер та теа
(2003–2006. и од го вор ног уред ник не дељ ни ка "Ли бе р та теа"). 

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

*
Ni ku Čo ba nu (1960), po et, playwright, pu bli cist, pu blis her. He gra -

du a ted from the Fa culty of Phi lo sophy of the Uni ver sity of No vi Sad.
He is the aut hor of se ve ral bo oks of po e try and non fic tion. He ma de

his de but in 1981. bo ok of po e try Pă să ri neîns,euate ("Un sad dled birds").
He has been awar ded se ve ral ti mes for his jo ur na li stic work, ra dio pro -
duc ti ons, film and li te rary works, among which we sin gle out the an nual
award for jo ur na lism of the As so ci a tion of Jo ur na lists of Voj vo di na, the
award for po e try, and then for tran sla tion, from the In ter na ti o nal Aca -
demy "Mi haj Emi ne scu" (Cra jo va, Ro ma nia), award Or der of Jo ur na -
lists, 1st de gree-gold, of the As so ci a tion of Pro fes si o nal Jo ur na lists of
Ro ma nia. Com pi led and tran sla ted in 2010. an ant ho logy of Ro ma nian
short pro se of the 20th cen tury, "Ne ar Bet hle hem". The ant ho logy was
awar ded the an nual "Bo ok of the Year NIU "Li be r ta tea" award and the
Spe cial Award of the Union of Ro ma nian Wri ters (Ti mi so a ra Branch).
With Sla vo mir Gvo zde no vić, he com pi led a bi lin gual ant ho logy of Ro -
ma nian-Ser bian lyrics in Ser bia/Ro ma nia (Ro ma nian and Ser bian na ti o-
nal mi no ri ti es), pu blis hed in 2020 by NIU Li ber ta tea from Pan ce vo.

He was the edi tor of Ra dio No vi Sad's Ro ma nian-lan gu a ge ra dio dra -
ma for 15 years, from the first bro ad casts un til 2000. In the pe riod
1993–2000. per forms the fun ction of edi tor-in-chi ef of the pu blis hing ac -
ti vity "Li ber ta tea", then from 2001–2020 the di rec tor of NIU Li ber ta tea
(2003–2006 and edi tor-in-chi ef of the we ekly "Li ber ta tea").

He is a mem ber of the So ci ety of Wri ters of Voj vo di na and the Union
of Wri ters of Ro ma nia.
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ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ

ЗИМ ЗЕ ЛЕ НА

Ди са ње се не мо же за бо ра ви ти,
Јер је по че ло с пр вим пла чем.
Ди са ње је увек ту,
Крат ко, ду го, убр за но, оте жа но.
Ди са ње не ве не, не опа да, не ста ри.
Оно је зе ле но то ком чи та ве го ди не.
Жи ла во, игли ча сто и пу но ши ша р ки.

Али, он да ка да си хтео 
Да се огре јеш на мом да ху,
Уме сто зве зде на је ло вој гла ви
Бље сну ла је се ки ра.

Ди са ње је би ло су во
Као ли сто пад но др во.
Ни је би ло су за, ни смо ле, ни ве тра.

Је ди ни на чин да те за бо ра вим
Био је да за бо ра вим ди са ње.

2. 

БРВ НО

По гле да ла сам у пу чи ну Ду на ва
И по мо ли ла се.
Мо ли тва се рас пр ши ла
О хри ди не не ке сте не,
О та ла се уда ре не ве слом.

По гле да ла сам у ре ку
Кроз ру ше ви не 
Не ког древ ног хра ма
И по мо ли ла се.
Сту бо ви, окр ње ни мо ли тва ма ве тро ва
При љу би ли су се уз мо ју мо ли тву
И пре тво ри ли је у ло зи цу ла до ле жа.

Из твог ср ца из ва ди ше брв но,
Из мог ока два ма ла бо де жа.

4. 

ВРАТ НА

Људ ска ду ша је по пут клат на.
Ни кад у њој ни је сми рај
И ни кад у њој ни је бо ље,
Као што свет не мо же би ти бо љи.

Мо же ли се ока ди ти свет
Као со ба у ко јој је ле жао бо ле сни,
Као ку ћа у ко јој су жи ве ли бе сни?

Свет је про стор ко ји се не да ока ди ти.

Чи сти се по не ким по гле дом
Про ву че ним ис под ка ме на у Врат ни.

6. 

МИ РИС БИ СЕ РА

У тре нут ку ка да смо раз ме ни ли пр ве ре чи
Ма ло твог гла са по че ло је да ми зво ни у уху.
Наш пр ви су срет, оби чан и зе маљ ски,
згру двао се у че сти цу пра ши не
и ше тао уну тар гла ве, од уха до уха,
као се ћа ње, као ороз за сно ве.

Са да, ка да си не стао из мог жи во та,
се ћа ња ко ви тла ју сво ју пра ши ну,
зи да ју ћи пе сму од би сер них сло ва.

Љу ба ви уми ру, а би се ри вре де са мо на овом све ту.

Та мо где је он оти шао
из шкољ ки из ла зе Ве не ре у цве ћу.
Та мо где сам ја
го ми ле су би се ра.

7. 

ПА ЛА ЦА ЊЕ РУ КУ 

Мо жда смо ми не кад раз у ме ли је зик пти ца,
али пти це ни су ни кад раз у ме ле нас.

Мо жда смо ми не кад раз у ме ли је зик ко ња,
али да ли су ко њи икад раз у ме ли нас?

На кон сви њо ко ља вра бац је
рав но ду шно гле дао пре да се.

На кон дво бо ја, мач ка је као ба ле ри на
не чуј но пре ско чи ла про су та цре ва 
оног ко ји је био спо ри ји.

Док је ги та ри ста ба ца као гла ву уз хе ви ме тал зву ке,
јед на му ва ни је се одва ја ла од ње го вог но са.
Она је све чу ла, али ни је раз у ме ла
да не му ште су са мо ру ке.

Ру ке су све зна ле, ал' веч но не мо па ла ца ле.
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8. 

ТРИ ДЕ СЕ ТО ЦАР СТВО

За пла чи, де вој ко, за тво је ко се,
Што се рас пли ћу,

За пла чи, де вој ко, за тво је де вој ство,
Што се уда јеш.

Већ го ди на ма зи ми не па да до вољ но сне га
да нас по кри је као пе ле на од се дам да на.

По сто је бо ле сти ко је са мо па ху ље ле че.
Али, о то ме се ћу ти.

У три де се том цар ству, тра же ћи лек ду ши,
би ла сам гост пер сиј ског ша хан ша ха.

У за ме ну за јед ну тво ју дла ку
до би ла сам ма ра му ора ха.

Го ди на ма сам је би ла уза луд тр ља ла
ме ђу дла но ви ма, кад па да ју кр пи це сне га.
Ни је би ло твог да ха ко ји ис пу ња ва же ље,
ни је би ло по мо ћи за ср це.

Пер сиј ски се му драц сме је,
упли ћу ћи тво ју дла ку у бра ду.
Сву да око ме не ве је,
али ви ше не мам на ду. 

*

Је ле на Ђ. Ма ри ће вић Ба лаћ – ро ђе на је 1988. го ди не у Кла до -
ву. Ра ди ла је као лек тор срп ског је зи ка на Ја ге лон ском уни вер зи те ту
у Кра ко ву. Тре нут но је аси стент с док то ра том на Од се ку за срп ску
књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Док то -
ри ра ла је 2016. го ди не са ра дом на те му "Ба рок у бе ле три стич ком
опу су Ми ло ра да Па ви ћа". До бит ник је на гра да: Бо ри во је Ма рин ко -
вић за 2014. го ди ну и До си те је во злат но пе ро 2018. го ди не. У уред -
ни штву је Ле то пи са Ма ти це срп ске. Об ја ви ла је две струч не књи ге
Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам: пул си ра ње сиг на ли зма (Бе о град 2016),
Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев но сти: ре не сан сност и
ба рок ност срп ске књи жев но сти (Но ви Сад 2018) и пе снич ку књи -
гу Без дла ке на ср цу (Бе о град 2020).

*

Je le na Đ. Ma ri će vić Ba lać (Kla do vo, 1988), wor ked aс a lec tu rer of
the Ser bian lan gu a ge at the Ja gi el lo nian Univerсity in Kra kow. She iс
cur rently an aссiсtant with a doc to ra te at the De part ment of Ser bian Li -
te ra tu re and Lan gu a ge at the Fa culty of Philoсophy in No vi Sad. She re -
ce i ved her doc to ra te in 2016 with a pa per on the to pic "Ba ro que in the
Fic tion by Mi lo rad Pa vić". She iс the win ner of сeveral awardс: Bo ri vo -
je Ma rin ko vić in 2014 and Doсitej'с Gol den Pen in 2018. She iс one of
the editorс of the Chro nic le of Ma ti ca Srpсka. She haс publiсhed two the -
o re tic bookс Le gi ti ma tion for Signaliсm: Pulсing Signaliсm (Bel gra de
2016), Tra ce of Pe arl Earringс of Ser bian Li te ra tu re: Renaiссance and
Ba ro que Ser bian Li te ra tu re (No vi Sad 2018) and a bo ok of poemс Wit -
ho ut Ha ir on the He art (Bel gra de 2020).
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ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ

ИЗ МЕ ЂУ РЕ ДО ВА

Чи та ју ћи из ме ђу ре до ва,
Ми смо за бо ра ви ли
Да чи та мо ре до ве.

Гле да ју ћи шта сто ји иза,
Ми смо пре ви де ли
Оно што сто ји пред на ма.

Слу ша ју ћи да ле ке гла со ве,
Ми смо из гу би ли дар
Да чу је мо дра ги глас, на иви ци уха.

И ви ше не уме мо 
Да чи та мо оно што пи ше,
Да гле да мо оно што се ви ди,
Да чу је мо глас ко ји нас до зи ва.

Мо ра мо об но ви ти тај дар.
Мо ра мо чу ти тај глас.
Мо ра мо ства ри, јед ну по јед ну,
На зва ти њи хо вим име ном.

НА ВР ХУ НО ЖА

Био сам нај мла ђи у дру штву.
Нас тро ји ца – са да то знам – 
При ја те љи у бив шем жи во ту.
Зна ли смо да су тра по чи ње бом бар до ва ње
И да је је дан од нас тро ји це
Већ чуо ре чи ко је су
Се кле као за пу ште ни бри јач:
"Не за ва ра вај мо се, зна мо шта ће би ти."
Био сам нај мла ђи у дру штву
И гле да ли су ме са жа љи во,
Јер је про шло вре ме
У ко ме су се сла га ли смех и ви но,
Пе снич ка по сла и фи ло зоф ске рас пра ве,
Над мо ћан од нос пре ма нов цу
И по у зда не ин фор ма ци је,
Ма кар би ле на вр ху но жа.



И сам сам се осе ћао не ла год но,
Као да чи ним не што од већ за ка сне ло.
Док су мо ји при ја те љи,
Са да већ бив ши при ја те љи,
Кра љев ски ис ко ри сти ли вре ме.

У НАЈ ГО РИМ ВРЕ МЕ НИ МА

Жи ви мо у нај го рим вре ме ни ма.
Знам да ће се јед ном не ко,
Нај пре ће то би ти не ки млад и са мо у ве рен чо век,
На сме ја ти над овом ре че ни цом.
Он ће зна ти све о свом жи во ту
И ла ко ће му би ти да за кљу чи
Да жи ви у нај го рим од свих
Вре ме на, да нас је го ре не го ју че,
Али је до бро ка ко ће би ти су тра.
Пад тра је и ми смо се на ви кли на пад.
То је на ше при род но ста ње, све дру го
Иза зва ло би па ни ку као од мет ну ти ви рус
Чи ја зло ба не по зна је гра ни це.
Та ко ми сли мла ди чо век ко ји се у ли це сме је
Мо јој ре че ни ци и ко ји зна све о свом жи во ту
Али не зна ни шта о на шем. Зна зна ње,
Али то зна ње ни је до вољ но, ни шта ни је до вољ но.
Ни шум ли ста на ве тру ко ји по ста је ла ко кри ли гла сник.
Ни кап ко ја се пре си ја ва на сун цу, час, са мо час
Пре не го што се стр мо гла ви у по нор не до у ми ца.

СЛЕ ПИ МИШ

Кроз отво рен про зор кан це ла ри је
Из ју та р ње про ма гли це
Уле тео је сле пи миш.
Цр ни ко ма дић угља
По те као с не ког да ле ког тре се ти шта.
Дво кри лац са уну тра шњим са го ре ва њем.
Уда рао је у све зи до ве,
Час ви дљи ве и ме ни, час не ви дљи ве
Сва ко ме ко би то гле дао. Осим ње му,
Глав ном ју на ку овог до га ђа ја
О чи јој се ко жи, уоста лом,
Нај ви ше и ра ди ло.
Су да рао се с пре пре ка ма
Ко је ја ни сам ви део,
Али мо ра да их је би ло,
Јер их је он ви део.
Тре сао се у гро зни ци на по ра
Да на ђе из лаз,
Као да му је то је ди но ва жно,
Као да је то је ди ни из лаз.
Та цр на гру два стра ха
Ви тла ла ми је пред ли цем
Као да но си вест из да ле ка.
Он да је уз ма као,
Ди жу ћи ру ке од ме не,
И не стао у отво ре ном про зо ру,
Очи глед но не по ми рен, ужа снут чак,
Тим про сто ром у ком је про ти цао
Мој сва ко днев ни жи вот.

*

Гој ко Бо жо вић (Пље вља, 1972), пе сник, књи жев ни кри ти чар,
есе ји ста, из да вач.

Књи ге пе са ма: Под зем ни би о скоп (1991), Ду ша зве ри (1993), Пе -
сме о ства ри ма (1996), Ар хи пе лаг (2002), Еле мен ти (2006), Обли -
жња бо жан ства (2012), Ма па (2017), Ти ха звер ка по дне ва (иза бра -
не пе сме и хро ни ке, 2019) и Док то не мо у мрак (2021). Књи ге есе -
ја: По е зи ја у вре ме ну. О срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не 20. ве ка
(2000), Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји о срп ској по е зи ји (2009), Књи жев -
ност и да ни (2018), Кра љев ства без гра ни ца. Есе ји о срп ској по е зи -
ји XX и XXI ве ка (2019) и Играч ке суд би не. Есе ји о срп ској књи жев -
но сти: XIX–XXI век (2020). Ан то ло ги је: Ан то ло ги ја но ви је срп ске
по е зи је (2005), Pla ce We Lo ve. An Ant ho logy of Con tem po rary Ser bian
Po e try (2006, 2011) и Свет око нас. Европ ски гра до ви у но вој срп ској
при по ве ци (2009, 2018).

На гра де за по е зи ју: "Ма ти ћев шал", "Бра на Цвет ко вић", "Ђу ра
Јак шић", "Бран ко Ћо пић", "Euro pa Gi o va ni In ter na ti o nal Po e try Pri -
ze", "Ко чи ће во пе ро", "Ко чи ће ва књи га" и "Гра ча нич ка по ве ља". На -
гра да за есе ји сти ку: "Бо ри слав Пе кић". До бит ник је на гра де "Ви тез
по зи ва" (2019) за рад у обла сти кул ту ре, књи жев но сти и из да ва штва.

По е зи ја и есе ји Гој ка Бо жо ви ћа пре во ђе ни су на ен гле ски, фран -
цу ски, не мач ки, ита ли јан ски, ру ски, шпан ски, хо ланд ски, дан ски,
пор ту гал ски, че шки, ма ђар ски, сло вач ки, пољ ски, ру мун ски, бу гар -
ски, укра јин ски, сло ве нач ки и ма ке дон ски је зик.

Књи ге иза бра них пе са ма Гој ка Бо жо ви ћа об ја вље не су у Ма ке до -
ни ји (Еле мен ти, 2010), у Бу гар ској (Име то на ези ка, 2016), у Ру си -
ји (Кар та и дру гие сти хо тво ре ния, 2018), у Hрват ској (Из над во де,
2019) и у Укра ји ни (Ме жи ми ста та ин ши вир ши, 2019). У Ма ке до -
ни ји су об ја вље не и књи ге пе са ма Гој ка Бо жо ви ћа Окол ни бо же -
ства: пе сни и хро ни ки (2014) и Ма па (2019), као и књи га есе ја Кни -
жев но ста и дни те (2021). Ба ви се при ре ђи вач ким и уред нич ким ра -
дом. Осни вач и глав ни уред ник Из да вач ке ку ће Ар хи пе лаг и Бе о -
град ског фе сти ва ла европ ске књи жев но сти.Пот пред сед ник Срп -
ског ПЕН цен тра.Жи ви у Бе о гра ду.

*

Goj ko Bo žo vić (Plje vlja, 1972), po et, li te rary cri tic, es sayist, pu bli -
sher.

Song bo oks: Un der gro und Ci ne ma (1991), Soul of the Be ast (1993),
Songs of Things (1996), Ar chi pe la go (2002), Ele ments (2006), Ne arby
De i ti es (2012), Map (2017), Si lent Be ast of Noon (se lec ted po ems and
chro nic les, 2019) and Dok to ne mo u mrak (2021). Bo oks of Es says: Po -
e try in Ti me. On Ser bian po e try of the se cond half of the 20th cen tury
(2000), Pla ces we lo ve. Es says on Ser bian po e try (2009), Li te ra tu re and
days (2018), King doms wit ho ut bor ders. Es says on Ser bian po e try of the
20th and 21st cen tu ri es (2019) and Playing De stiny. Es says on Ser bian li -
te ra tu re: XIX-XXI cen tu ri es (2020). Ant ho lo gi es: Ant ho logy of New
Ser bian Po e try (2005), Pla ce We Lo ve. An Ant ho logy of Con tem po rary
Ser bian Po e try (2006, 2011) and The World Aro und Us. Euro pean ci ti es
in the new Ser bian ta le (2009, 2018). Pri zes for po e try: "Ma tić's scarf",
"Bra na Cvet ko vić", "Đu ra Jak šić", "Bran ko Ćo pić", "Euro pa Gi o va ni In -
ter na ti o nal Po e try Pri ze", "Ko čić's pen", "Ko čić's bo ok" and "Gra ča nič -
ka char ter".

Award for es say wri ting: "Bo ri slav Pe kić". He is the win ner of the
"Knight of the Call" award (2019) for his work in the fi eld of cul tu re, li -
te ra tu re and pu blis hing.

Goj ko Bo žo vić's po e try and es says ha ve been tran sla ted in to En glish,
French, Ger man, Ita lian, Rus sian, Spa nish, Dutch, Da nish, Por tu gu e se,
Czech, Hun ga rian, Slo vak, Po lish, Ro ma nian, Bul ga rian, Ukra i nian, Slo -
ve nian and Ma ce do nian.

Bo oks of se lec ted po ems by Goj ko Bo žo vić we re pu blis hed in Ma ce -
do nia (Ele men ti, 2010), in Bul ga ria (Ime to na ezi ka, 2016), in Rus sia
(Кар та и дру гие сти хо тво ре ния, 2018), in Cro a tia (Iz nad vo de, 2019)
and in Ukra i ne (Me ži mi sta ta in shi vir si, 2019). In Ma ce do nia, Goj ko
Bo žo vić's bo oks of po ems, Okol ni bo že stva: pe sni i hro ni ki (2014) and
Ma pa (2019), as well as the bo ok of es says Kni žev no sta i dni te (2021),
we re pu blis hed. He de als with edi ting and edi to rial work. Fo un der and
edi tor-in-chi ef of Ar chi pe la go Pu blis hing Ho u se and the Bel gra de Fe sti -
val of Euro pean Li te ra tu re. Vi ce-Pre si dent of the Ser bian PEN Cen ter.
Li ves in Bel gra de.
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НИ КО ЛА ВУЈ ЧИЋ

У МРЕ ЖИ РЕ ЧИ 

Не во лим да ме не ко гле да док пи шем,
осе ћам да ме по глед пре се ца, а ре чи се пла ше
и рас те ру ју сти хо ве.
Осе ћам да ми ре чи од но се оно што
те шко и бол но при но сим.
Во лим да сам не ви дљив и сам се би,
да леб дим у сва кој ре чи ко ја сле ће.
Во лим да не по сто јим већ да по сто је
са мо ре чи ко је се сла жу у сти хо ве.
Да шу шка ју сво јим тра го ви ма
и по бу ђу ју ша пат, да бе ли на хар ти је
шкри пи као снег. А ме не да чи не
две раз ли чи те осо бе – онај ко ји пи ше
и онај ко ји то ша па том чи та.
Ко ли ко су они је дан од дру гог
да ле ко?
И ти, ко ји ово чи таш?

РУ КЕ

У ру ка ма је бли зи на. У ру ка ма,
из ме ђу скло пље них дла но ва.
Уну тра, у то плом ле лу ја њу ва зду ха је бог.
Ви део сам га, јед ном у цр кви, дав но.
Још сам био де чак, а и он је био
ма ли, си тан, је два сам га при ме тио.
То ли ко ми је бли зу при шао,
да га не бих ви део. Осе тио сам са мо
дах ка ко пу ни ту ма лу пра знну
из ме ђу дла но ва. У њу сам се са крио
као и он, да ту за јед но пла че мо.

ПР ВИ ДА НИ

Кад ство ри Бог чо ве ка већ је био ство рио жи во ти ње 
Без и ме не
И мно го број не 
Да им чо век дâ име на да не бу де сам 
Да има од ко га да учи а оне
Да уче од ње га 
Да раз лу чи свој је зик од њи хо вих је зи ка
Да се на у че стра ху
И та ко до ве ка уче ћи оп ста ну
У јед ном да ну за хва ти то ли ко вре ме на
Па га раз де ли сва ко ме 
Баш оно ли ко ко ли ко и тре ба
А пре о ста ло му се пре ли је у ве чи ту сва ђу и рас пра ву
Ство ри зве ри сто ку и гми зав це сва ке вр сте
Ко ји се раз бе жа ше па их је те шко би ло ску пи ти 

и пре по зна ти
Па по гле дај 
Не ко од до ко них је пре бро јао

У Би бли ји је тај ма ли зве ри њак
У њој се спо ми ње пре ко сто пе де сет жи во ти ња
Не ке по де се ти ну и ви ше пу та 
До ма ћих и ди вљих 
По ди вља лих и при пи то мље них
И оних ко је ће се тек при пи то ми ти
Ко је још тра же сво је од сто ја ње и скри ве на ме ста
Ме ђу њи ма пре о вла да ва сто ка сит ног зу ба пре пла ше на
али ко ри сна
А мач ка ко ја се пре де ћи уми ља ва ла
Спо ме ну та је тек јед ном 
Од тад нас опо ми њу 
Чу вај те се па са чу вај те се пе тља на ца
Чу вај те се ре чи ко је по ди вља ју 
Ко ји ма по ра сту кан џе 
И сва ког раз го во ра ко ји је као ка вез
У ко ме ри чу ла во ви уме сто нас
А зми ја ис под сва ке ре чи спа ва
Чу вај те се 
Од пр вог да на
И та ко
Све до да нас
И кроз сва вре ме на

ПРЕ ТВА РА ЊЕ

У зим ско до ба оде ћа нас пре тва ра у жи во ти ње.
Јед ном сам се та ко за те као у ауто бу су
као у ка ве зу.Ви ше је ли чио на зве ри њак.
Ти ши на је би ла оштра по пут ле да, а он да, из не на да,
ре чи су за па ра ле ва здух, се ва ле су као са бље
из ву че не из ду би на гр ла. Из нас је из би ја ло
оно што је ду бо ко и раз дра жљи во.
И на ша оде ћа се пре тва ра ла у кр зна.
Ни смо има ли гла ве већ са мо ка пе, са мо ру ка ви це
цр не као кан џе и жи во тињ ску ћуд ко ју је би ло те шко
уву ћи у ћу та ње.
Да, оде ћа нас је сти ска ла, бе жа ли смо у се бе и не зна ју ћи
да у на ма има ме ста за скри ва ње.
Тек кад сам сти гао у то пле ску те со бе
иза шао сам из оде ће сра сле као кр зно.
Али, еј, по ми слих, да ли је и та жи во тињ ска ћуд иш че зла?
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РАЗ ЛИ КЕ

Исте су нам очи али раз ли чи то ви ди мо
Исте су нам ре чи али раз ли чи то у њи ма но си мо
Мо је су ре чи све ово што ви дим
Оне из го во ре не и оне још не из го во ре не
Ко је мо жда ни ка да не ћу из го во ри ти
А код те бе
Ка кве су тво је ре чи
Ове исте ко је из го ва рам
Да ли их ви диш
Као ја што ви дим у овој ча ши во де
Све ње не ка пљи це

ДВО РИ ШТЕ

Чо век се не се ћа да на, се ћа се тре ну та ка.
Ће за ре Па ве зе

Се ћам се ма лог про сто ра пу ног пра ши не, ис под кру шке
и ње ног ша ре ног хла да, и кад је од о зго, па ла 

и пре пла ши ла ме,
јед на цр вљи ва, још не са зре ла кру шка, зе ле на, 

ду гу ља ста, бум!
И за ко тр ља ла се.
Се ћам се ка мен чи ћа ко је сам, че пр као из зе мље,
не зна ју ћи да су то ка мен чи ћи и че му слу же,
твр ди и не је сти ви.
Се ћам се ко ле на на жу ља них и рас кр ва вље них
од пу за ња да до не че га стиг нем – до бу бе ко ја је 

ту да про ми ли ла,
за леп ти ром ко ји је кри ли ма, као са ма ка за ма, 

бр зо се као ва здух...
Се ћам се да је све би ло да ле ко и ви со ко.
Се ћам се да је сун це, ве ли ко, окру гло, се де ло на гра ни 
и љу ља ло је, а тра ва се зе ле ни ла сву да, иза огра де, 

и да ље, у не до глед.
Те две ре чи ду го су се ули ва ле јед на у дру гу,
кад ка жу тра ва, ја ка жем зе ле но,
кад ка жу зе ле но, ја ка жем тра ва. 
Се ћам се да су се зву ци су да ра ли у ре чи ма.
Се ћам се да су се ре чи раз би ја ле у њи ска ве зву ко ве.
Се ћам се тих ре чи ко је су би ле до вољ не
за пр ви раз го вор.
Се ћам се, а ка ко се не бих се ћао, те рас пра ве,
кад сам се за це нуо од пла ча.
Се ћам се, и са да све то чу ва ју ожиљ ци, бо ље
не го ре чи ко је би то да опи шу.
Се ћам се да сам се при бли жа вао све му
што има име, да га за пам тим.
Се ћам се да сам та ко сри цао ре чи али,
већ он да сам схва тио да им не тре ба 
баш све ве ро ва ти.
Се ћам се стра ха у ко ра ци ма и кле ца ња ко ле на
кад сам из ла зио из на руч ја, се ћам се,
ах, ко ли ко се ћа ње мо же да ле ко да до сег не.
Се ћам се баш то га па да ко ји је увод у 
све дру ге па до ве.
Се ћам се пр вог мра ка, кад сам се из гу био,
не мо гу ме на ћи, па ме зо ву, а ја ћу тим

јер још ни сам баш си гу ран да је то мо је име
па да ка жем – ов де сам! 
Се ћам се, био сам пра шњав као гру два зе мље, 

а то ћу, ка жу,
јед ном по но во би ти.
Се ћам се, ко ће ми са да то ве ро ва ти јер
не ма ви ше све до ка, али ипак да вам ка жем,
кад се ус пра вим био сам ви сок
као сва ко др во у дво ри шту, и ви ши!
Се ћам се, очи су ми би ле ве ће од про зо ра,
кад про ви рим, у је дан по глед све око ло би ста ло.
Као у огле да лу ле лу ја ло је пу но сли ка!
Се ћам се тог из ла ска из со бе у дво ри ште,
из ко га сам дав но иза шао али, ево, не мо гу иза ћи
из тог се ћа ња.

*

Ни ко ла Вуј чић ро ђен 1956. го ди не у Ве ли кој Гра ду си, Ба ни ја,
Hрват ска. У Пе три њи је за вр шио гим на зи ју, а на Фи ло ло шком фа -
кул те ту у Бе о гра ду ди пло ми рао је на гру пи за ју го сло вен ску књи -
жев ност и срп ско хр ват ски је зик.

Об ја вио је књи ге пе са ма: Та јан стве ни стре лац (1980), Но ви при -
ло зи за ауто би о гра фи ју (1983, дру го до пу ње но из да ње 2008), Ди са -
ње (1988), Чи сти ли ште (1994), Кад сам био ма ли, (1995), Пре по зна -
ва ње (2002), Звук ти ши не (2008), Ра су ти звук (2009), До кле по глед
до пи ре (2010), До кле по глед до пи ре и но ве пе сме (2012), Све до че ње
(2014), Скри ве но сти (2017), Со ба, иза бра не пе сме, дво је зич но срп -
ски/ен гле ски (2019).

До био је на гра де: Бра ћа Ми цић (1993),Зма је ва на гра да Ма ти це
срп ске (2002), Ди со ва на гра да (2009), Ми ро слав Ан тић (2011), Ђу ра
Јак шић (2011), Бран ко Миљ ко вић (2011), За плањ ски Ор феј (2014),
Кон дир Ко сов ке де вој ке (2015), Скендер Ку ле но вић (2015), Сте ван
Пе шић (2017), Ви та ло ва на гра да – Злат ни сун цо крет (2017), Са ва
Мр каљ (2019) и Жич ка хри со ву ља (2021).

Пе сме су му пре во ђе не на ви ше је зи ка а књи ге иза бра них пе са ма
об ја вље не су му на ру мун ском Но ћи и дру ге пе сме (Nop ti le şi al te po -
e me, Те ми швар, 2011),ма ке дон ском До кле по глед до пи ре(До кај што
по гле дот до пи ра, Ско пје, 2011), пољ ском Ти ши на у ка ме ну (Ciсza w
ka mi e niu, Вар ша ва, 2013) и бу гар ском До кле по глед до пи ре (До къ де -
то по гле дът до сти га, Плов див, 2013).

Члан је Срп ског књи жев ног дру штва и Срп ског ПЕН цен тра.Жи -
ви у Бе о гра ду.

*

Ni ko la Vuj čić was born 1956 in Ve li ka Gra du sa, Ba ni ja, Cro a tia. He
gra du a ted from high school in Pe tri nja, and at the Fa culty of Phi lo logy in
Bel gra de, he gra du a ted from the gro up for Yugo slav li te ra tu re and the
Ser bo-Cro a tian lan gu a ge.

He pu blis hed bo oks of po ems: The Myste ri o us Sho o ter (1980), New
Con tri bu ti ons to an Auto bi o graphy (1983, Se cond Edi tion 2008), Bre at -
hing (1988), Pur ga tory (1994), When I Was Young (1995), Re cog ni tion
(2002), The So und of Si len ce (2008), Ra su ti zvuk (2009), As far as the
eye can see (2010), As far as the eye can see and new songs (2012), Te -
sti mony (2014), Sec rets (2017), Ro om, se lec ted songs, bi lin gual Ser -
bian/En glish (2019).

He re ce i ved awards: Bra ća Mi cić (1993), Zma je va na gra da Ma ti ca
srp ska (2002), Di so va na gra da (2009), Mi ro slav An tić (2011), Đu ra Jak -
šić (2011), Bran ko Milj ko vić (2011), Za planj ski Or fej (2014), Kon dir
Ko sov ke girls (2015), Sken der Ku le no vić (2015), Ste van Pe šić (2017),
Vi tal's award - Gol den Sun flo wer (2017), Sa va Mr kalj (2019) and Žič ka
hri so vu lja (2021).

His po ems ha ve been tran sla ted in to se ve ral lan gu a ges, and bo oks of
se lec ted po ems ha ve been pu blis hed in Ro ma nian, Night and Ot her Po -
ems (Nop ti le şi al te po e me, Ti mi so a ra, 2011), Ma ce do nian Do kle po gled
do pi re (Do kaj sto po gled do pi re, Sko pje, 2011), Po lish Si len ce in ka me -
nu (Cis za w ka mi e niu, War saw, 2013) and Bul ga rian Do kle po gled do pi -
re (Un til the sight re ac hes, Plov div, 2013).

He is a mem ber of the Ser bian Li te ra tu re So ci ety and the Ser bian
PEN Cen ter. He li ves in Bel gra de.
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Mе ђу на род на на гра да за по е зи ју
"Но ви Сад", до де љу је се се дам на е сти
пут. Од лу ком жи ри ја Ме ђу на род ног
но во сад ског књи жев ног фе сти ва ла,
за 2022. го ди ну на гра да Но ви Сад је
при па ла Дра га ну Јо ва но ви ћу Да ни -
ло ву, ис так ну том пе сни ку ко је низ го -
ди на де лу је у Ср би ји. До са да шњи до -
бит ни ци ове углед не на гра де су Кри -
стоф Ме кел (Не мач ка), Жан Пјер Фај
(Фран цу ска), Бен Окри (Ни ге ри ја),
Шон О’Бра јен (Ен гле ска), Љу бо мир
Лев чев (Бу гар ска), Ка та рин Шмид
(Не мач ка), Кши штоф Ка ра сек (Пољ -
ска), Мир ча Кар та ре ску (Ру му ни ја),
Гиј Го фет (Фран цу ска), Ан то нио
Дел то ро (Мек си ко), Хо се Ан хел Си -
ље ру е ло (Шпа ни је),То мас Бо берг
(Дан ска), Јо хан Јон сон (Швед ска),
Ен дре Скáроши (Ма ђар ска), Ма рио

Мар тин (Шпа ни ја), Ка та лин Ла дик
(Ср би ја, Ма ђар ска). 

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов ро ђен
је 1960. го ди не у По же ги. Об ја вио је
де вет на ест збир ки пе са ма од ко јих су
нај зна чај ни је: "Ку ћа Ба хо ве му зи ке",
"Жи ви пер га мент", "Хо мер пред гра -
ђа", "Гне здо над по но ром", "Ме мо а ри
пе ска", "Мо ја тач на при ви ђе ња" ,
"Си ме три ја вр тло га", "Го во ри ти с во -
до па ди ма" и "Ум по ди вља ле ре ке".
Ро ма ни: "Ал ма нах пе шча них ди на",
"Ико но стас на кра ју све та", "Отац ле -
де них бр да", "Та ла си бе о град ског мо -
ра" и "Шта снег при ча". Књи ге ауто -
по е тич ких есе ја: "Ср це оке а на", "Ду -
хо ви бал ка на", "Жи ве ти у ма лим гра -
до ви ма".

За сту пљен је у ве ли ком бро ју ан то -
ло ги ја об ја вље них у ино стран ству.
Уче ство вао је на број ним ме ђу на род -

ним пе снич ким фе сти ва ли ма. Одр -
жао је два де се так са мо стал них књи -
жев них ве че ри и чи та ња по е зи је у
Фран цу ској.

До бит ник је срп ских књи жев них
на гра да и ме ђу на род них књи жев них
на гра да "Pro cre a tion", Злат на ме да ља
Ту ни са за по е зи ју и "Ве ли ка ба зја шка
по ве ља". До бит ник је и нај у глед ни је
срп ске на гра де за по е зи ју Вас ко По -
па. Збир ке пе са ма, ро ма ни и есе ји
пре ве де ни су му на ен гле ски, фран -
цу ски, не мач ки, ита ли јан ски, ма ђар -
ски, грч ки, бу гар ски, сло вач ки, ру -
мун ски и ма ке дон ски је зик. Жи ви у
По же ги.

Иако у Да ни ло вље вим сти хо ви ма
вла да јед на вр ста чул не и ба рок не
рас ко ши у сли ка ма при ро де, ње них
бо га тих пло до ва, гра до ва и њи хо вих
мно го звуч них си лу е та, у сли ка ма
чул них жен ских те ла, она је, у нај ве -
ћој ме ри, у функ ци ји да се ис так не
без раз ло жност и не у те ме ље ност бу -
ја ња јед не ак ту ал не кул ту ре, не свр хо -
ви то сти ко ју уокви ру је за кон про па -
да ња, за кон смр ти. С дру ге стра не,
Да ни лов сво ју сце ну ства ра на мар ги -
ни, у ма лим гра до ви ма, пред гра ђи ма,
се но ви тим ве ду та ма, руб ним то по и -
ма жи во та, и са ам бле мат ским ли ко -
ви ма фа у не ко ја је на ни ском естет -
ском и кул тур ном ре ги стру. То ни су
па у ни, ни ла бу до ви, ни утве зла то -
кри ле, ни фе ник си, не го га вра но ви,
па цо ви, жа бе, зе че ви, го лу бо ви...
Исти на, у пам ће њу тра ди ци о нал них
кул ту ра га вран или жа ба но се ам би -
ва лент не пре ди ка те, од не сре ће до
плод но сти, од бо жан ске по све ће но -
сти до хтон ских са ве за са смр ћу и
њи хо ва сло же на кул тур на зна че ња
упле те на су у Да ни ло вље ву по е зи ју.
Ме ђу тим, иако су ова пе сме на се ље -
не раз ли чи тим ин тер тек сту ал ним
сиг на ли ма, кул тур ним тро пи ма, мо -
дер ним епи сте мо ло шким и књи жев -
ним ево ка ци ја ма, у звуч ним и ши ро -
ким сти хо ви ма, њи хо ва ин тен ци ја се
не ре а ли зу је у ге сто ви ма по све ће ња
или ста би ли зо ва њу по ме ну тих обра -
за ца, не го у ин тер пре та тив ној опо ро -
сти ег зи стен ци јал не и он то ло шке из -
ве сно сти људ ског ста ња. 

У овим сти хо ви ма у под текст су
суп тил но упи са ни мо мен ти са вре ме -
не срп ске ствар но сти, ње не дра ма -
тич не исто ри је и ак ту ал не дру штве не
ре ал но сти, по ле мич но све до чан ство
у там ним сти хо ви ма чи је ли ко ве не
оба сја ва сун че ва сла ва. Би ло где да
си, ти си еми грант... упо зна ли смо
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The In ter na ti o nal No vi Sad Po e try
Award jury has de ci ded that the la u re a -
te of the 17th award for 2022 is to be Mr.
Dra gan Jo va no vić Da ni lov, a re now ned
po et who has been cre a ting in Ser bia for
many years. For mer la u re a tes of this
pre sti gi o us award are Chri stoph Mec kel
(Ger many), Jean-Pi er re Faye (Fran ce),
Ben Okri (Ni ge ria), Sean O'Brien (Gre -
at Bri tain), Lju bo mir Lev čev (Bul ga -
ria), Ka ta rin Schmidt (Ger many),
Krzysztof Ka ra sek (Po land), Mir cea
Căr tă re scu (Ro ma nia), Guy Gof fet te
(Fran ce), An to nio Del To ro (Me xi co),
Jo sé Án gel Cil le ru e lo (Spain), Tho mas
Bo berg (Den mark), Jo han Jon son (Swe -
den), En dre Es zká ro si (Hun gary), Ma -
rio Mar tín (Spain), and Ka ta lin La dik
(Ser bia/Hun gary).

Dra gan Jo va no vić Da ni lov was born
in 1960 in Po že ga (Ser bia). He pu blis -
hed ni ne teen po e try bo oks, out of which
the most im por tant are as fol lows: "Ku -
ća Ba ho ve mu zi ke" (The Ho u se of
Bach's Mu sik), "Ži vi per ga ment" (A Li -
ving Par chment), "Ho mer pred gra đa"
(Ho mer of the Su burbs), "Gne zdo nad
po no rom" (A Nest abo ve the Abyss),
"Me mo a ri pe ska" (Sand Me mo irs),
"Mo ja tač na pri vi đe nja" (My True Ap -
pa ri ti ons), "Si me tri ja vr tlo ga" (The
Symme try of Vor tex), "Go vo ri ti s vo do -
pa di ma" (Tal king to Wa ter falls), and
"Um po di vlja le re ke" (The Mind of a
Ri ver that Went Mad). He al so pu blis -
hed se ve ral no vels: "Al ma nah pe šča nih
di na" (Sand Du nes' Al ma nach), "Iko no -
stas na kra ju sve ta" (Ico no sta stis at the
End of the World), "Otac le de nih br da"
(The Fat her of the Icy Hills), "Ta la si be -
o grad skog mo ra" (The Wa ves of the
Bel gra de Sea), and "Šta sneg pri ča"
(What the Snow is Spe a king of). His
auto po i e sis es say bo oks are the fol lo -
wing: "Sr ce oke a na" (The He art of the
Ocean), "Du ho vi Bal ka na" (The Ghosts
of Bal kan), and "Ži ve ti u ma lim gra do -
vi ma" (Li ving in Small Towns).

Da ni lov’s po e try works re ce i ved re -
vi ews in Ita lian, French, En glish, Bul -
ga rian, Ro ma nian, Slo vak, and Ma ce do -
nian. His works fo und the ir way to se -

ve ral ant ho lo gi es pu blis hed abroad. Da -
ni lov al so par ti ci pa ted in nu me ro us in -
ter na ti o nal po e try fe sti vals. He held al -
most 20 in de pen dent li te rary events and
po e try re a dings in Fran ce.

He is the la u re a te of Ser bian li te rary
awards, the "Pro Cre a tion" in ter na ti o nal
po e try award, the Tu ni sia Gol den Po e -
try Me dal, and the Gre at Char ter of the
Ba zias, Mo na stery. He is the win ner of
the most pre sti gi o us Ser bian Po e try
Award – the Vas ko Po pa Award. His po -
e try col lec ti ons, no vels, and es says ha ve
been tran sla ted in to En glish, French,
Ger man, Ita lian, Hun ga rian, Gre ek,
Bul ga rian, Slo vak, Ro ma nian, and Ma -
ce do nian. He li ves in Po že ga (Ser bia).

Alt ho ugh Da ni lov's po e try is do mi -
na ted by a kind of sen sory and ba ro que
splen dor in his ima gery of na tu re, its
rich fru it, towns, and the ir polypho nic
sil ho u et tes, in ima ges of sen sual fe ma le
bo di es, it is mostly in the fun ction of
hig hlig hting the me a nin gles sness and
gro un dles sness of an ac tual cul tu re's
blos som, the fu ti lity that fra mes the law
of de cay, the law of de ath. On the ot her
hand, Da ni lov cre a tes his sce nes on the
mar gin, in small towns, su burbs, sha -
dowy ve du ta, mar gi nal li fe to pos, and
with em ble ma tic ima ges of fa u na that
can be fo und in the low aest he tic and
cul tu ral re gi stry. He do es not spe ak of
pe a cocks, swans, the gol de neye duck,
or the pho e nix, but ra vens, rats, frogs,
rab bits, and pi ge ons... In deed, in the
me mory of so me tra di ti o nal cul tu res, ra -
vens or frogs ha ve am bi va lent pre di ca -
tes, from dis gra ce to fer ti lity, from di vi -
ne de vo tion to chtho nic al li an ces with
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бли ста ва и опа ка бо жан ства све та
... ка та лог пу сто ши, не по врат них ми -
то ва о бе смрт но сти и спа се њу, уте ме -
ље ност без те ме ља ко ја се ре а ли зу је
као кон структ за сно ван на мо ћи, на
вла да њу и скри ве ним стра те ги ја ма
ра за ра ња људ ских жуд њи за сре ћом,
сми слом и спа се њем. Ов де је ма ло
су прот ста вље но ве ли ком, сла бо ја -
ком, при ват ност и има ги на ци ја гло -
бал ном и тех нич ком, па ра док сал на
не раз го вет ност сло бо де пре глед но -
сти функ ци ја и уло га... Са се но ви тих
ко си на Да ни ло вље вих пеј за жа из да -
љи не спу шта ју се од је ци се ки ре по -
пут еха ко ји збо ри о за бо ра вље ном
зна њу по тму лог и на пе тог уте ме -
љења. 

Па ра бо лич ни и ме то ни миј ски рад
је зи ка у окре ти ма иро ниј ског сни жа -
ва ња сли ка ана то ми ју па цов ске и га -
вра нов ске оп ти ке као ам бле ме аут сај -
дер ског пре жи вља ва ња у та јан стве -
ном све ту мо ћи ко ји за си па мар ги ну
от па ци ма и је зом. Из сен ки пре жи -
вља ва ња на дах ну тог стра хом и пу -
сто шно шћу уз ди же се гне здо, би ће
ко је опо ру не у рав но те же ност чи ни
тлом оп стан ка. Оп ста ти по пут сен ке,
про жет сен ком и дрх та њем ко је ус -
пра вља. У ге сто ви ма суб вер зив но -
сти, у ко јој се, ка ко су ге ри ше Да ни -
лов, по е зи ја ли ша ва еска пи стич ке са -
мо до вољ но сти, у ко рист не си гур ног
ра за зна ва ња све та, из ла жу се по тре -
сни ли ко ви смр ти и љу ба ви у оси
уну тра шњег вре ме на и ни ште ћи рад
свет ско сти и све та као мо ћи ко ја сво -
јим ге сто ви ма вла да ња и ано ни ми за -
ци је по ни шта ва жи вот као суд би ну –
као вре ме ко је ме узи ма и ко је узи -
мам. 

По е зи ја са ру ба, ко ја је, да па ра -
фра зи ра мо јед ног фи ло зо фа, увек
озбиљ ни је узи ма ла жи вот, не го што
је жи вот узи мао њу.

На гра да Дра га ну Јо ва но ви ћу Да -
ни ло ву, ко ја се са сто је од све ча не ди -
пло ме и нов ча ног из но са, би ће уру че -
на пе сни ку 7. сеп тем бра на за вр шној
ве че ри Фе сти ва ла у све ча ној са ли
Ди ги тал ног омла дин ског цен тра, у
20,00 ча со ва, Вој во де Пут ни ка 1, у
Но вом Са ду. 

Ав густ, 2022, Но ви Сад

Жи ри на гра де Но ви Сад, МНКФ
Јо ван Зи влак, (пред сед ник),

Вир ђи ни ја По по вић
и Дра ган Ба бић



de ath, and the ir com plex cul tu ral me a -
nings are in tert wi ned in Da ni lov's po e -
try. Ho we ver, alt ho ugh the se po ems are
po pu la ted with dif fe rent in ter tex tu al
sig nals, cul tu ral tro pes, and mo dern epi -
ste mo lo gi cal and li te rary evo ca ti ons, in
audi ti ve and wi de stan zas, the ir in ten -
tion is not re a li zed in the ge stu res of de -
di ca tion or sta bi li za tion of the afo re -
men ti o ned pat terns, but in the in ter pre -
ti ve pun gency of exi sten ti al and on to lo -
gi cal cer ta inty of the hu man sta te.

Mo ments of con tem po rary Ser bian
re a lity are subtly writ ten in to the se ver -
ses, its dra ma tic hi story and cur rent so -
cial re a lity, a po le mic te sti mony in dark
ver ses who se fi gu res are lit by the Sun's
fa me.No mat ter whe re you are, you are
an emi grant... we met the shiny and wic -
ked de i ti es of the world... a ca ta log of
wa ste land, ir re vo ca ble myths of im mo r -
ta lity and sal va tion, gro un ding wit ho ut
the fo un da tion re a li zed as a con struct
ba sed on po wer, on ru ling and the hid -
den stra te gi es of de va sta ting the hu man
de si re for hap pi ness, sen se, and sal va -
tion. He re, the small is jux ta po sed to the
big, the we ak to the strong, pri vacy and
ima gi na tion to the glo bal and tec hni cal,
and the pa ra do xi cal in di stin cti ve ness of
the fre e dom of tran spa rency of fun cti -
ons and ro les. From the sha dowy slo pes

of Da ni lov's lan dsca pes, the re ver be ra ti -
ons of an ax are get ting down from afar,
li ke an ec ho that spe aks of the for got ten
know led ge of the muf fled and ten se
gro un ding.

Pa ra bo lic and me tonymic lan gu a ge
work in the cir cles of iro nic lo we ring
pa ints the ana tomy of a rat's and ra ven's
op tics as em blems of an out si der's sur -
vi val in a myste ri o us world of po wer
that po urs over the mar gin with wa ste

and shud ders. A ne stri ses from the sha -
dows of sur vi val in spi red by fe ar and
wa ste land, a be ing that ma kes for the
sharp im ba lan ce the gro und of sur vi val.
To sur vi ve li ke a sha dow, im preg na ted
by sha dows and shi ve ring that erects
you. In the ge stu res of sub ver si ve ness,
in which, as Da ni lov sug gests, po e try is
de pri ved of the esca pist self-suf fi ci ency,
for the be ne fit of the un cer tain di scern -
ment of the world, the de va sta ting ima -
ges of de ath and lo ve are ex hi bi ted on
the axis of in ter nal ti me and de stroying
the work of wor ldli ness and the world
as a po wer that, with its ge stu res of ru -
ling and anonymi za tion, re pe als li fe as
de stiny – as the ti me that ta kes me and
that I ta ke.

Po e try from the bor der li nes has, only
to pa rap hra se a phi lo sop her, al ways ta -
ken li fe mo re se ri o usly, than li fe to ok it.

The award to Dra gan Jo va no vić Da -
ni lov, which is com pri sed of a for mal
di plo ma and a mo ney pri ze, is to be pre -
sen ted to the po et on Sep tem ber 7,
2022, at 20:00, on the clo sing night of
the Fe sti val, in the con gress hall of the
Di gi tal Youth Cen ter (stre et: Voj vo de -
Put ni ka 1, No vi Sad, Ser bia). 

August 2022, No vi Sad

No vi Sad Award Jury,
the In ter na ti o nal No vi Sad 

Li te rary Fe sti val
Jo van Zi vlak (pre si dent),

Vir đi ni ja Po po vić
and Dra gan Ba bić

Tran sla ted from Ser bian 
in to En glish by Ve sna Sa vić
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ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ 
ДА НИ ЛОВ

ДО ЗИ ВА ЊЕ С КА ЊО НИ МА
НА СА ЛО МИ НОЈ ЧИ НИ ЈИ

Ја не знам ни шта о пе сми, ни шта, ни шта.
Књи ге не ма ју стра ни це као што ни
чо ве чан ство не ма љу де.
Све је те ло, ср це и све тлост.
И све сво јим је зи ком го во ри о се би.
И ру же ми ри шу леп ше у ре чи ма не го у гр му.
И га вра ни ћу те не дру же љу би ви, за тво ре ни
у сво јим фи ло зоф ским по гле ди ма.
Сва ко од нас по то мак је пут ни ка
из не ког дав ног до ба.
Сва ко од нас је ре ка ко ја те че пре ма
ре чи ма за бо ра ва.
Као и не по крет ност, пе сма се ства ра
од за бо ра ва; а за бо рав је пред у зи мљи ва си ла.
Ко не за бо ра вља не пи ше.
Пе сма је не тач на, а без не тач но сти
не ма ме не.
У су мрак са ку пља мо се на тр гу
да би пле са ли са сви ма.
Ни шта не оста је не за гр ље но.
И све је искон, по крет и крв.
Кад се про бу ди мо по сле пле са је ди ни улов 
у мре жи је ни шта ви ло.
Ни шта ви ло, то је им пе ри ја.
То су гра до ви у ко ји ма се ни је мо гло
ни за пла ка ти.
Сва сла ва је у ли шћу кад по че не го ре ти
по ру бо ви ма.
Бал кан ска си је ста све ле по осу ши
и ни шта не оста ви мо кро.
Ни ову пе сму на ко јој оста вљам гла ву
као на Са ло ми ној чи ни ји.

КА ЊО НИ

Ста рост до ла зи кад са смр ћу поч не мо да жи ви мо 
као са про ле ћем. Ни је по треб но би ти уче ни 
ен ци кло пе ди ста па зна ти да ствар ност не мо же би ти 
пре ва ре на. И овог ју тра ми слим на вас, ка њо ни 
и пи там се чи ји сте ви по се ди? И де ле ли Бо го ви 
с ва ма власт над све том? Тек, сви смо ми ва ши 
ва за ли. На овом ме сту ре ка на пу шта сво ју 
уз др жа ност на ра то ра и по ста је ди вља. Ка њо ни, 
про ду бље ни на ши гро бо ви, ста ре су сте не мог ср ца.
Не про го во ри ти, то је за вас ка ме не бес по сли ча ре, 
ве чи то за у зе те, ве ли ка му ка јер ди вљи на, ка ко би ло, 
нај о чи ти ја је ва ша осо бе ност. Ви сте ход ни ци кроз 
ко је се ис по ве да ју ве тро ви пу шта ју ћи во де не олу је
да пре но се свој без раз ло жни бес на сте не, жур но, 
без од го во ра. Ја сам то мли во ко је ме ље во да
оро бље на од раз го во ра са ро ди тељ ским сте на ма.
По глед на ка њон бо га ти ји је од сва ког фи ло зоф ског 

уче ња. Ка њо ни, го спо до, то ни су ре зи ден ци је. 
Уде вам по глед у не што уну тар че га чо век не мо же 
да ста не. Ма ко ли ко по ку ша вао да го во рим по пут 
ка њо на, мо гу са мо све тлу ца ти као сви тац, ма ли 
бе зна чај ни апо стол ко ји је ле тео у соп стве ној 
сра мо ти и по ни же њу и ко ји ниг де ни је ви део зло. 
Ти си ми ов де при ка чио кри ла да у ту не лу из ме ђу 
Те бе и ме не не ки пр сти пре би ра ју по ко сти ма
мог те ла као по жи ца ма хар фе, Ису се.

ШТА ЈЕ ТО ПЕ ПЕО

Пе пео је prak sis, ра ди кал на аван гар да
ко ја са му се бе до ки да, фор ма у ко јој смо
про све тље ни.
Над пе пе лом пу пољ ци ис пи па ва ју ва здух
те жак од ми ри са.
Ма сив не зве зде су од пе пе ла.
Ко кош ко ја ше та дво ри штем од пе пе ла је.
И оч ња ци ву ко ва су од пе пе ла.
Сва ка ру жа по се ду је свој пе пео и ду гу је му
об лик, ми рис и бо ју.
Кад шу ме из во ри, то шу ми пе пео, ми ла.
Пе пео са мо ћу ти и сми шља.
О, ка ко смо се са мо уко па ли у пе пео.
Стра шан је пе пео на ших љу ба ви.
Пе пео је за то да се не ра си па у олу пи не ви ди ка. 
Ми Ср би до зре ли смо у пе пе лу као у гро жђу.
Пе пео је prak sis, ра ди кал на аван гар да
ко ја са му се бе до ки да, фор ма у ко јој смо
про све тље ни;
Оно што је јед ном пе пео, пе пео је за у век.
Реч пе пе ла се не по ри че.
Сав је наш сјај од пе пе ла.
Зве зда ко ја си ја у са му се бе, то је пе пео.

ЉУ БИ ЧИ ЦЕ ИЗ ПРОВАЛИЈA

Сва ко те ло је ски ну то с лан ца.
И сва ко до ђе на ма гар цу свом.
И про ђе по ред хра сто ва што на обо ду
шу ме под се ћа ју на го спо ду.
И ве тар се при ми че ла га но
као да не же ли да сме та.
И го во ри је зи ком ко јим збо ри ли шће
у кро шња ма кад у бли зи ни не ма љу ди.
И ту га у је зи ку мо же да се опи па
као не ки штоф.
Љу би чи це из про ва ли ја на по кон ме ви де.
И све што се ве ко ви ма на ухо ша пу та ло чу ју.
Ка кве су нам ра не та ква су нам ср ца.
Од ста рих гор чи на ми ри шу љу би чи це.
Где не го рим, ту ме не ма.
Мр твим усна ма љу бе се они чи је се
ду ше не до ди ру ју.
Да ли и је дан по глед осим ор ло вог ишта зна чи?
Ко је очи мо гу ви де ти не ки дру га чи ји рас плет?
Ово те ло за ко је на ив но ми слим да је мо је.
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ТА ВАН

Пре не го што се оспу са леп ти ро ва,
успо ме не ми не смо тре но по ка зу ју сво ја ли ца.
Из ме ђу ме не и овог све та, не где у пи сму
па у чи не бе ја ше сме штен тај та ван
и бе ли на ма ле дој ке (јед не ма ле дој ке
овог све та) што пр ви пут ме за бље сну ла
де чак док бе јах де ки ри ков ски.
Ни је то био ап страк тан та ван, већ про стор у ко ме је
све би ло на гу ра но као у оста ва ма.
Бе ја ше ту ства ри то ли ко не при мет них
да се и ни је зна ло да су ту.
Ви део сам зар ђа лу ми шо лов ку, ка вез за пти це
обо јен у зе ле но и књи гу ума за ну го лу би јим из ме том.
И сви ти пред ме ти ко ји ни су би ли до вољ но осве тље ни
про го ва ра ху мом ср цу и отва ра ху за ме не сво је ар хи ве.
Шу шта ње го лу би јих кри ла бе ја ше је зик ко ји се 
ни кад ни је го во рио, али ко ји сам до бро раз у мео.
Ни сам ов де био мно го го ди на – и шта је 
то та мо оста ло а ни сам га ус пео узе ти?
Го лу бо ви ко ји ме пре по зна ју и ко ји ма
као Оди се је вом псу ни су по треб ни до ка зи,
зна ју да је нај не жни је мо је угље вље
оста ло ту где су од ба че не пра шња ве ства ри
у зим ском дре му про пе лер ских го ди на.
За ка снео за сво ју мла дост, са озле ђе ни ма
и сад се ов де скри вам и че кам спас с не ба.
Је си ли и ти ов де не што из гу би ла,
јед ном, дав но, кад су се у ча су оза ре ња
укр сти ле ли ни је на ших дла но ва, а док је
на по љу ра сла ме ђу на род на за тег ну тост
кроз отвор на цре пу се ви де ле са мо зве зде?

НЕ ШТО ВЕ ЈЕ ИЗ НАД ШУ МЕ

Ти хе, бес крај не да не мо раш да на цр таш
ка ко би се иза ве ла от кри ло оно скри ве но.
Не што ве је из над шу ме, не знам шта.
Хо мер, за тег ну та је дра и на су прот дав но
угла ча ним ре чи ма пе сни ка, пла ме на ко са,
као по жар усред ду бо ког сне га.
За ба ва се орг на и зу је пре вас ход но за оне
ко ји не ће до ћи.
Ћу та ње је зла то, а це на зла та ра сте.
Кр ти ца ко па по мом те лу и та мо ви ди
оно што ца ри ни ци не при ме ћу ју.
Си ја ју зве зде: мла да цар ства же ле све
и за то иза зи ва ју сто за пле та.
Ле же мо у по сте љу као на це ло ово гро бље.
Ако се са су вим ли сто ви ма ти хо раз го ва ра
они от пли ва ју: по след ње во ље но ли це
од нео је во до пад што се об ру шио у по нор.
По след ње во ље но ли це упи ла је ма гла.
Ми слиш ли да су мо је ре чи там не?
До ла зе да ни кад ће мо но ви не чи та ти
са тек про бу ђе них ли ца љу ди.
Ве ја ви ца, то је кад ве је над шу мом.
Не ма ве ћег те ре та од по гле да – 
сва ко ко ски не оде ћу, већ је мо дел.
На сто мла ди ћа наг ну тог над књи га ма,
упла ше ног од очин ства, ди жу се та ла си.

Не во лим да се обла чим, во лим се раз о де ва ти –
то ка же де вој ка ко ја се уви ја.
Она је суд бо но сна ре ка. Она је сла вуј.
Мла дић ко ји схва та о че му се ра ди зна да пе сник
увек по ку ша ва по бе ћи од сла ву ја, јер
сла вуј га мо же на па сти и, по на ви ци
окр ва ви ти ње го ву пе сму.

ОГР ЛИ ЦА

Те шко је не ве ро ва ти у илу зи ју.
Ја не мам ни јед ног дру гог се бе
осим овог.
На по то ну лим ла ђа ма сам пло вио.
Љу бав на пи сма пи сао сам без ре чи,
јер ре чи не уме ју да се се ћа ју сја ја.
Кап по кап ис то чио сам се бе
на тво је дла но ве.
И сва там на ми ло ва ња оста вио сам
у по сте ља ма смрт ни ка.
Ехо ни шта не скри ва.
Кад уста ћу те он да пе ва ју
као сви вр хо ви и сва дна.
До шла се пре ко ве ко ва, кроз мно га
те ла си пу то ва ла као злат на нит.
Је ди но твој глас ме све зао
са са мим со бом.
Ја не мам ни јед ног дру гог се бе 
осим овог.
Мо ра мо се оте ти од мра ка ре чи.
Ди о нис од нас узи ма оно нај бо ље.
Ва тро, жи ва жи во ти њо, до да јем ти
још јед ну крх ку гран чи цу.
Гла во мо ја, пу на гор ких, цр них
мо но ло га, не до зво ли да тво је лу ди ло
укра де смрт.
Спу сти ме на тек рас плам са лу ва тру.
На ма кар је дан од пла ме но ва.

ОСТРВ СКО СР ЦЕ

Острв ско ср це сам имао.
У мом про ле ћу бе хар се сме шио
над оча јем. У отр ца ном мом про ле ћу
ди вио сам се Све том Или ји ко ји је
уме сто ре чи ма го во рио гро мо ви ма.
Од вра ба ца учих ка ко се од гла ди би ва сит.
Стра шна сре ћа не ста ла је кад схва тих
да су ва ља но про це ни ли љу де они 
ко ји ко ња по ста ви ше за кон зу ла.
И опи јах се бе сни лом и же љом као што се
ве ли ки гре шник хра ни гри жом са ве сти.
У Бе о гра ду не бе ше по сте ље за ме не.
Ду нав се ва љао ла га но, окле вао је
као да ода је тај ну да и нај лу ђи љу бав ни 
за нос на кра ју за вр ши под ле дом.
И да не ма бек ства од спи ско ва гли не.
Очај про ве ра ва и ово про ле ће што ми ну,
мај ске ру же над но се се над кр ва вом овом 
свет ском ла кр ди јом и као раз у ла ре ну 
све тост про да ју сво ју ди вљи ну.
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РАЗ ГО ВО РИ О ПО Е ЗИ ЈИ 
У КА ФЕУ АБ СО ЛУТ

Бри тан ска 
пе снич ка сце на 
је па ра док сал на: 
раз го вор са Аби гејл
Пе ри

U скло пу Се дам на е стог ме ђу на род -
ног но во сад ског књи жев ног фе сти ва -
ла одр жа ни су и тра ди ци о нал ни раз -
го во ри са стра ним пе сни ци ма у ка -
феу Аб со лут, а јед на од го шћи би ла је
ен гле ска пе сни ки ња Aбигејл Пе ри,
док је раз го вор са њом во дио Сте ван
Бра дић. Раз го вор је за по чео пи та њи -
ма о ње ном пе снич ком раз во ју и сту -
па њу на сце ну, од но сно, о на из глед
нео бич ним по сло ви ма ко ји ма се ба -
ви ла у том пе ри о ду. Пе ри је ис та кла
ка ко се го ди на ма ба ви ла про и звод њом
и про да јо ми гра ча ка, као и да су пе сме
из ње не пр ве збир ке пе са ма Бак суз
(Jinx) и са ме на лик на играч ке и игре,
са чи ње не од ша бло на, скри ва ли ца,
ду плих вра та, кли зних пло ча итд. Та -
ко ђе је ис та кла ка ко је ње но уче шће
на бри тан ској, од но сно лон дон ској
пе снич кој сце ни ишло пу тем ко ји је
ре ла тив но уста љен за но ве пе сни ке и
пе сни ки ње. Он на и ме под ра зу ме ва да
пе сни ци и пре не го што об ја ве сво ју
пр ву збир ку пе са ма уче ству ју у раз -
ли чим чи та њи ма и про гра ми ма, по -
том да об ја ве по је ди нач не пе сме или
ци клу се пе са ма у ра зним књи жев ним
ча со пи си ма, а у иде ал ном слу ча ју да
осво је и на гра де за по ме ну те пе сме.
То зна чи да је ула зак у пе снич ки свет
по ма ло па ра док са лан, јер пре ма ње -
ном ми шље њу, "но ви гла со ви" у тре -
нут ку об ја вљи ва ња сво је пр ве књи ге
прак тич но не би тре ба ли да бу ду "но -
ви", већ у из ве сном сми слу већ по зна -
ти и уста но вље ни на по ме ну ти на чин.
Упр кос то ме о њи хо вим се пр вим
збир ка ма пи ше и го во ри као да су не -
по зна те и тек при до шле. И ње на пе -
снич ка ка ри је ра ишла је овим пу тем,
та ко да је 2016. oсвојила на гра ду Be -
li ma lou за по е зи ју, пр ву на гра ду на
так ми че њу Пе снич ког сај ма за сло -
бод ни стих као и Ме ђу на род ну тру ба -
дур ску на гра ду (In ter na ti o nal Tro u ba -
do ur Pri ze).

На кон то га Пе ри је упи та на о пе -
сни ци ма и пе сни ки ња ма ко ји су би ли

зна чај ни за њен лич ни ства ра лач ки
раз вој, на шта је она од го во ри ла да је
још у ра ној мла до сти, ка да се по че ло
раз ви ја ти ње но ин те ре со ва ње за по е -
зи ју и пи са ње, ди ви ла ства ра ла штву
Ма у ре Дју ли. Мно го го ди на ка сни је,
ка да је од лу чи ла да же ли да се по е зи -
јом ба ви озбиљ но, упи са ла се на сту -
ди је кре а тив ног пи са ња, на ко ји ма је
пи са ње по е зи је пре да ва ла упра во ова
пе сни ки ња, та ко да је са њом раз ви ла
про дук тви ну и ду го трај ну са рад њу,
ко ја тра је до да нас. 

У по след њем де лу раз го во ра па -
жња је пре у сме ра на ин сти ту ци о нал -
ни оквир у ко ме се по е зи ја ја вља у
бри тан ском кон тек сту, од но сно, на
ста ње у из да ва штву, по др шку ко ју
Бри та ни ја из два ја за пе сни штво у
раз ли чи тим об ли ци ма и уоп ште но
оквир уну тар ко га по е зи ја цир ку ли -
ше. Пе ри је ис та кла ка ко и ов де си ту -
а ци ја мо же да се опи ше као па ра док -
сал на, бу ду ћи да по е зи ја у но ми нал -
ном сми слу пред ста вља ве о ма ва жан
сег мент Бри тан ске кул ту ре, али да
то ком по след њих де це ни ја, фак тич ки
од уво ђе ња нео ли бе рал них по ли ти ка,
али сва ка ко са по ја вом тзв. ме ра
штед ње, но вац ко ји се из два ја за по -
др шку по е зи ји прак тич но иш че за ва.
Ова ко не што има дво стру ки ефе кат:
са јед не стра не пе сич ка сце на је при -
гу ше на, ма да ни је не ста ла, али је
одр жа ва ју ен ту зи ја сти, а пе снич ки

до га ђа ји прак тич но се по вла че у не -
фор мал не про сто ре, као што су па бо -
ви, док са дру ге стра не ова кво ста ње
по ста је нор ма ли зо ва но, па са ми пе -
сни ци и пе сни ки ње, по себ но но ви је
ге не ра ци је и не ма ју свест о то ме да је
ал тер на ти ва мо гу ћа. Пе ри је по том
на ве ла при мер из лич ног ис ку ства ко -
ји јој је омо гу ћио да ова ко не што
схва ти – пре не ко ли ко го ди на би ла је
по зва на у Да блин, да у скло пу го сто -
ва ња уче ству је на за јед нич ком чи та -
њу ве ћег бро ја стра них пе сни ка. Ово
чи та ње би ло је ор га ни зо ва но у зва -
нич ним про сто ри ја ма да блин ског
огран ка Удру же ња ир ских пе сни ка.
Са ме ове про сто ри је су из ње ног угла
већ из гле да ле рас ко шно, обје кат ко ји
је пре дат на упра вља ње удру же њу
био је огро ман и про стран, док је "те -
пих био та ко густ да су у ње га упа да -
ле но ге". Ова ква, на из глед ба нал на
илу стра ци ја отво ри ла јој је очи да чак
и у не по сред ном ком ши лу ку, у су сед -
ној др жа ви, ста ње са пе сни штвом не
сто ји као и у Бри та ни ји, од но сно, да
Ир ска пе сни штво и пе сни ке тре ти ра
са да ле ко ве ћим по што ва њем, омо гу -
ћа ва ју ћи сво јим ства ра о ци ма до сто -
јан ствен жи вот и рад. Тек у овом ко -
тра сту, пе снич ка ди на ми ка у ко јој се
на ла зи код ку ће по ка за ла јој се у пот -
пу но сти про из ве де ном по ли тич ким и
еко ном ским од лу ка ма, а пре ма то ме и
ар би трар ном, од но сно, про ме њи вом. 
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* * *

@ан Пор тант ро ђен је 1950. го ди -
не у Ди фер дан жу (Лук сем бург). Ње -
го ве књи ге, ро ма ни, при че, дра ме,
есе ји, по е зи ја и пре во ди оди шу сви ме
што је про жи вео и упра во то им да је
аутен тич ност. У зе мљи из ко је до ла зи
го во ре се три је зи ка. Жан је сво ја де -
ла ства рао на че твр том – на ита ли јан -
ском је зи ку оба ви је ном фран цу ским,
ка ко и сам на во ди. 

Ин спи ри ше га све што га окру жу -
је. Пре ма ње го вим ре чи ма, у чо ве ку
се чу ва све кроз шта про ла зи и све то
че ка свој тре ну так да иза ђе и при ка -
же се у нај бо љем све тлу. Чо век упи ја
све – бо је, љу де, ми ри се. У тре нут ку
пи са ња, за хва љу ју ћи пси хо ло шком
мо мен ту, је дан од тих за пам ће них
осе ћа ја по кре ће ла ви ну и у на став ку
се се ћа ња ни жу, ин спи ра ци ја по ста је
све ве ћа и ве ћа и на тај на чин на ста ју
нај бо ља де ла. 

По ред свих пра ви ла ко ја су у по е -
зи ји по сто ја ла и ко ја и да ље по сто је,
сва ки пе сник тра жи не што што ће га
из дво ји ти. Пр во бит но су та пра ви ла
би ла ве за на за сти хо ве, ри ме, за тим је
кроз исто ри ју на ред до шао и алек -
сан дри нац, па и со нет. На по слет ку,
до ђо смо до осло ба ђа ња од пра ви ла –
до сло бод ног сти ха. Ме ђу тим, ако не -
ма пра ви ла, ако је стих сло бо дан, пе -
сник мо ра да на ђе свој стил и фор му

и да по ста не по то ме пре по зна тљив.
И упра во то је раз лог фор ме пе са ма
Жа на Пор тан та. Ус пео је да про на ђе
сво ју зве зду во ди љу и да за др жи свој
стил ко ји ни ко га не оста вља рав но ду -
шним. 

И иако у сво јој пе сми ка же: 

ти тре ба са мо да по диг неш прст 
и из ми слиш ки шу а ја ћу је 

по кри ти 
и ни ка да ви ше не ће мо при ча ти 

о то ме
(Les Ro ses, Ру же)

Раз го ва ра ла Ми ља на Пе ши кан

* * *

Hо се Лу ис Го мес То ре (Ма дрид,
1973), пе сник, пре во ди лац, фи ло лог,
гер ма ни ста, есе ји ста, драм ски пи сац
и про фе сор шпан ског је зи ка и књи -
жев но сти био је гост 17. Ме ђу на род -
ног но во сад ског кни жев ног фе сти ва -
ла и том при ли ком чу ли смо ње го во
раз ми шља ње о су ге стив ном и ви ше -
знач ном ге слу ово го ди ше њег фе сти -
ва ла ко је гла си реч и ни шта: иако се
са јед не стра не реч и ни шта мо гу
сма тра ти си но ни ми ма, као ка да за не -
што ка же мо да су то са мо ре чи, са
дру ге стра не реч те жи да не ку да оде,
да бу де пре о бли ко ва на, што и је сте
свр ха по е зи је. По ред то га реч ни шта,

бар за шпан ску по е зи ју иње ну тра ди -
ци ју зна чај на је због ве ли ког ути ца ја
сред њо ве ков не ми стич не по е зи је. Ка -
ко у хри шћан ској, та ко и у је вреј ској
ми сти ци, пра зни на, то ни шта, за пра -
во је про стор где на ста је не што. То је
вр ста све тог про сто ра. Та ко ђе, овог
пе сни ка за ни ма то ни шта јер по е зи ја
на сто ји да по бег не од мо ћи и моћ ни -
ка бу ду ћи да ре чи њи ма слу же за ла -
га ње, ма ни пи ла ци ју, убе ђи ва ње. За
ње га је по ет ска реч за пра во као то ни -
шта, не што што ни је по ве за но са на -
си љем.

Блог Го ме са То реа ко ји он пи ше од
2008. но си на слов По е зи ја, не вре ме
што та ко ђе по ка зу је да он по е зи ју
сма тра пра зним про сто ром, иш че ки -
ва ња, не си гур ним ме стом. Ту не ма
по на вља ња увек истих ре чи, увек
истих ми сли, ту не што до ла зи из не на -
да, раз би ја оно на шта смо на ви кли.
У том сми слу, сма тра да по е зи ја је сте
не вре ме.

По ње го вом схва та њу у да на шње
вре ме те ма је зи ка има ве ли ки зна чај
за то што су је зик и моћ по ве за ни. Не -
ка да је по е зи ја би ла углав ном за сно -
ва на на из ра жа ва њу осе ћа ња, док да -
нас жи ви мо у дру штву где се осе ћа ња
про да ју: хо ћу да ти про дам мо бил ни
те ле фон и про да јем ти осе ћа ње, про -
да јем ти по ли тич ку иде ју и про да јем
ти осе ћа ње. То су си ро ма шна осе ћа -
ња и је зик слу жи ма ни пу ла ци ји, а не
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да про ши ри по глед на свет. По е зи ја
мо жда не го во ри исти ну али не по ку -
ша ва да ла же. Упра во у овом тре нут -
ку, ма да по е зи ја има ма њи дру штве ни
ути цај, она је на чин тра га ња за дру -
гим про сто ри ма, ме сти ма, дру гим на -
чи ном ко му ни ка ци је, она је кре та ње
про тив стру је.

Шпан ску по е зи ју у да на шњем тре -
нут ку ви ди у ло ши јем по ло жа ју не го
што је би ла пре де сет или два де сет
го ди на по што је због еко ном ске кри -
зе зна чај но сма ње на ин сти ту ци о нал -
на по др шка др жа ве и са мим тим су -
же на је на круг ути цај ни јих љу ди.
На гра да та ко ђе има ма ње и иш че зли
су мно ги из да ва чи ко ји су прак тич но
за ви си ли од њих. И да нас по сто је ма -
ле из да вач ке ку ће али су не ви дљи ве
по што за њих не ма до вољ но про сто -
ра на све ма ње стра ни ца ча со пи са по -
све ће них по е зи ји. Да нас у Шпа ни ји
ни је то ли ко те шко об ја ви ти пе снич ку
збир ку, али је сте у ути цај ној из да вач -
кој ку ћи.

Ка да раз ми шља о са да шњем тре -
нут ку са вре ме не по е зи је у Шпа ни ји
сма тра да је по треб но по бољ ша ти
ве зе са хи спа но а ме рич ком по е зи јом и
ис ко ри сти ти ту ле пу мо гућ ност да се
она чи та на свом је зи ку. Уда ља ва ње
од ње сма тра ште том и гу бит ком за
шпан ску по е зи ју.

Ре цеп ци ја са вре ме не шпан ске по е -
зи је у Шпа ни ји сло же ни ја је за пе -
сни ке ко ји не при па да ју већ спо ме ну -
том ути цај ном пе снич ком кру гу. Ма -
да по сто ји до вољ но књи га по е зи је и
ча со пи са ко ји су по све ће ни об ја вљи -
ва њу по е зи је, ма ло је пу бли ке ко ју не
чи не са ми пе сни ци. По е зи ја и да ље
има из ве стан пре стиж, али тај пре -
стиж не ко ри спон ди ра са бро јем чи -
та ла ца. Да ју се име на ули ца пе сни ка,
али по е зи ја се не чи та. 

Раз го ва ра ла Ду шка Ра ди во је вић

* * *

U ка фе клу бу Аб со лут, у цен тру Но -
вог Са да, 7. сеп тем бра 2022, у окви ру
17. Но во сад ског ме ђу на род ног књи -
жев ног фе сти ва ла, пред ста ви ли смо
Хри ста Пе тре ског, пе сни ка из Се ве р -
не Ма ке до ни је. Пе тре ски је ро ђен
1957. го ди не у Кру ше ву. Ре дов ни је
про фе сор и ди рек тор Ин сти ту та за
на у ку, ал тер на ти ву, кул ту ру и умет -
ност – Ско пље, пре да је и на Ин тер на -
ци о нал ном уни вер зи те ту Евро па
При ма у Ско пљу. Аутор је ви ше од 50

књи га по е зи је, про зе, ли те ра ту ре за
де цу, есе ја и др. До бит ник је нај зна -
чај них на гра да за књи жев ност у Се -
вер ној Ма ке до ни ји. Хри сто Пе тре ски
је ак ту ел ни пред сед ник Дру штва
књи жев ни ка Ма ке до ни је.

По сле крат ког пред ста вља ња пу -
бли ци, во ди ли смо раз го вор са књи -
жев ни ком, по ста вив ши му не ко ли ко
пи та ња из раз ли чи тих до ме на књи -
жев ног ства ра ла штва, ка ко из пер -
спек ти ве ње го ве лич не пер цеп ци је,
та ко и из пер спек ти ве оп ште дру -
штве ног окви ра и окол но сти.

О спе це фич но сти ма свог при сту -
па по е зи је, Пе тре ски је ре као:

Сва ки мај стор раз ли чи то ку је сво -
ју са бљу, сва ки сли кар раз ли чи то
упо тре бља ва бо је, сва ки пи сац ко ри -
сти раз ли чи те ре чи и (по)ста вља их
на раз ли чи та ме ста, па та ко и ја. Сва -
ко има сво ју тех ни ку, так ти ку и ре -
цеп ту ру. Тај не се не (из)да ју, па и ја
не знам да ли је упут но и па мет но да
са оп шта вам и пре до ча вам сво ју по е -
ти ку. Јед но став но – не ка(про)чи та ју
мо је тек сто ве, а кључ мо је по е ти ке је
у тек сту, али и из ме ђу ре до ва, у ти -
ши на ма и па у за ма, у на слу ће ном а
не на пи са ном (не на ве де ном, нео зна -
че ном) сло ви ма и зна ци ма. Ипак, ево
јед ног мо гу ћег од го во ра: пи шем о
оно ме што сви гле да ју, а са мо рет ки
ви де! Не ка да је то це ла пе сма, а нај -
че шће јед на стро фа, стих, реч. Сва ко -
га тра жим и же лим да чу јем и ви дим
не што но во и раз ли чи то.

Пе тре се ки је, по том, ре као да се
по е зи ја са мо учи, али не мо же да се
на у чи. То је као не пре глед на њи ва ко -
ју, ода кле год да поч не те – ни ка да је
не ће те из о ра ти. Ако мо же не што да
се на у чи – он да ту не ма из не на ђе ња,
не ма зна ти же ље и не ма по себ но сти и
раз ли чи то сти, а страст и сласт по е зи -
је је упра во у тој не на у че но сти, тј. у
ори ги нал но сти и увек но вој спе ци -
фич но сти и ак ту ел но сти.

О при су ству по е зи је у јав ном про -
сто ру у Се ве ре ној Ма ке до ни ји, Пе -
тре ски је из нео свој раз ми шља ње:
По е зи ја се чи та ко ли ко и про за, ко ли -
ко и есеј, кри ти ка и дра ма. Не ка да ви -
ше, а не ка да ма ње, у за ви сно сти ко је
чи та, ка да је чи та и за што је чи та. Ни -
је тач но да се про за ви ше чи та и да је
по е зи ја у кри зи и де фан зи ви због
про зе, тач ни је да до ми ни ра про за а да
стаг ни ра по е зи ја. То су са мо из го во -
ри и пре ви ди. Јед ни чи та ју по е зи ју,
дру ги чи та ју про зу, то су два раз ли чи -
та та са на ва ги. И не зна се још тач но

(то ће по ка за ти вре ме) да ли елек трон -
ски ме ди ју ми по ма жу или од ма жу
књи жев но сти. 

О зна ча ју удру ће ња пи са це, Пе тре -
ски је ре као: У Се вер ној Ма ке до ни ји
по сто ји Удру же ње пи са ца ко је функ -
ци о ни ше већ 75 го ди на. Пр ви ње гов
пред сед ник био је Бла же Ко не ски. Ко
ни је члан нај ста ри јег и је дин стве ног
Дру штва пи са ца Ма ке до ни је, као да
ни је ни пи сац. Са да има око 300 ма -
ке дон ских пи са ца у Ма ке до ни ји и
ино стран ству. Пе тре ски је го во рио о
зна ча ју књи жев них фе сти ва ла за суд -
би ну књи жев но сти: По сто је Стру шке
ве че ри по е зи је, Ра ци но ви су сре ти,
Ка ра ма но ви су сре ти и још не ки, али
не ма их мно го, већ са мо не ко ли ко,
бро је се на пр сти ма јед не ру ке, за раз -
ли ку од ра ни је. Нај по зна ти је и нај ма -
сов ни је су Стру шке ве че ри по е зи је,
ко ји ма та ко ђе пред сто ји про ме на,
ино ва ци ја, по пу ла ри за ци ја, оса вре -
ме њи ва ње и кре а тив ност.

На гра де сва ка ко по ма жу по пу ла -
ри за ци ји и ак ту е ли за ци ји ауто ра и
књи га, па се увек, ка да се оне до де ле,
ви ше при ча и чу је о њи ма, те се по -
диг не и ве ћа пра ши на. Ја сма трам да
јед на на гра да тре ба да се до де љу је
са мо јед ном ауто ру и да чла но ви жи -
ри ја тре ба да се од ре ђу ју јав но, жре -
бом, а да у ку ти ји за из вла че ње тре ба
да бу де што ве ћи број кри ти ча ра, есе -
ји ста и пи са ца. То сам већ увео у
прак су Дру штва пи са ца Ма ке до ни је,
због не при стра сно сти, де мо кра тич -
но сти и објек тив но сти. 

Ми ни стар ство кул ту ре С. Ма ке до -
ни је по ма же об ја вљи ва ње књи га и
ма ни фе ста ци је пи са ца, али они књи -
ге об ја вљу ју и сво јим сред стви ма,
пре ко спон зор ства и на раз ли чи те
дру ге на чи не. Са да сва ко мо же да об -
ја ви књи гу, за раз ли ку од ра ни је. 

Пе тре ски је ре као да је бу дућ но сти
књи жев но сти иста или слич на ка ква
ће би ти и бу дућ ност је зи ка, пи сма,
кул ту ре, умет но сти, па и чо ве чанства.

Раз го вор во дио 
Вик тор Ра дун Те он
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Биографије преводилаца 
и сарадника Фестивала

Ду шка Ра ди во је вић, сту ди је шпан ског је зи ка и књи жев но -
сти, пре во ди лач ки смер, за вр ши ла на Фи ло ло шком фа кул те ту
у Бе о гра ду. Ра ди ла као пре во ди лац у Срп ском на род ном по зо -
ри шту, про фе сор шпан ског је зи ка на Фа кул те ту за спорт и ту -
ри зам у Но вом Са ду и у ви ше шко ла стра них је зи ка. Ле та
2000. бо ра ви ла у Бур го су (Шпа ни ја) на уса вр ша ва њу је зи ка
као сти пен ди ста шпан ске вла де. Пре ве ла са шпан ског ви ше
књи га, фил мо ва, се ри ја, до ку мен тар них еми си ја и по зо ри -
шних пред ста ва за ТВ Но ви Сад, са ра ђи ва ла у књи жев ним и
по зо ри шним ча со пи си ма Ле то пис Ма ти це срп ске, Сце на, По -
зо ри ште. Нај ва жни ји пре во ди: Hосе Ор те га и Gасет: Ме ди та -
ци је о Дон Ки хо ту; Hуан Рул фо: Пе дро Па ра но; Кар лос Ру ис
Са фон: За то че ник не бе са, Ла ви ринт ду хо ва; Hавијер Ма ри јас:
За љу бљи ва ња.

*

Du ška Ra di vo je vić, gra du a ted from the Fa culty of Phi lo logy in
Bel gra de whe re сhe сtudied Spaniсh lan gu a ge and li te ra tu re. She
wor ked aс a tranсlator in the Ser bian Na ti o nal The a tre, a profeссor
of Spaniсh at the Fa culty of Sport and Touriсm in No vi Sad and
сeveral lan gu a ge сchoolс. In 2000, сhe re ce i ved a сcholarсhip
from the Spaniсh Go vern ment and сpent ti me in Burgoс whe re сhe
per fec ted her lan gu a ge сkillс. She haс tranсlated a num ber of
bookс and titleс for movieс, TV сhowс, documentarieс and playс
for Televiсion No vi Sad, and сhe waс a con tri bu tor for li te rary
magazineс сuch aс Letopiс Ma ti ce сrpсke, Sce na and Po zo ri šte.
Her moсt im por tant li te rary tranсlationс in clu de: Meditationс on
Qu i xo te by Joсé Or te ga y Gaссet; Pe dro Pá ra mo by Juan Rul fo;
The Priсoner of He a ven and The Labyrinth of Spiritс by Carloс
Ru iz Za fón.

* * *

Ма ри ја Ши мо ко вић је ро ђе на је 21. апри ла 1947. го ди не у
Су бо ти ци. Основ ну и сред њу шко лу за вр ши ла је у Су бо ти ци,
а фи ло зо фи ју, смер есте ти ка – ети ка на Фи ло зоф ско-исто риј -
ском фа ку ле ту у Бе о гра ду. Збир ке пе са ма: Сам чо век (1972),
Освит, Су бо ти ца; Иш че ку ју ћи Јо ну (1976), Освит, Су бо ти ца;
Не бој се, ту сам (1980), Ми нер ва, Су бо ти ца; Мај стор жуд ње
(1983), Ми нер ва, Су бо ти ца; Не бе ски би цикл (1987), Но лит, Бе -
о град; Сла га ње вре ме на (1992), Про све та, Бе о град; По љу бац
Гу ста ва Клим та, иза бра не и но ве пе сме (1993), Про све та, Бе -
о град; Ma ria the reсiopoliс, пре вод на ма ђар ски са И. Б. Фо ки -
јем (1996), Су бо ти ца; Ме ђу реч је (1999), Сту бо ви кул ту ре, Бе о -
град, Ки но вар (2007), Nародна књи га, Бе о град; Ку ти ја од пе -
ска, иза бра не и но ве пе сме, Ва са Пав ко вић, 2012; Днев ник раз -
да љи не, збир ка пе са ма, Ме диј ска књи жа ра Круг, Бе о град 2014.

Об ја вље ни ро ма ни: Сце но гра фи ја за ве тар, 2002, 2003, Ве -
ло си пед го спо ди на Вер ме ша, 2010. На гра де и при зна ња: Ју го -
сло вен ски фе сти вал по е зи је мла дих у Вр ба су, I на гра да 1974;
На гра да за Књи гу го ди не Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не,
1987, за Не бе ски би цикл; На гра да "Др Фе ренц Бо дро гва ри" за
ства ра ла штво, 1988. за Не бе ски би цикл; На гра да "Др Фе ренц
Бо дро гва ри" за Сла га ње вре ме на, 1992; На гра да Бран ко Миљ -
ко вић за Ки но вар, 2008; На гра да "Про ур бе", 2009, Су бо ти ца;
На гра да за Ве ло си пед го спо ди на Вер ме ша, 2011, Град ска би -
бли о те ка у Су бо ти ци.

Зма је ва на гра да Ма ти це срп ске за 2012. го ди ну за збир ку пе-
са ма Чу ва ри при ви да; На гра да Сте ван Пе шић за Днев ник раз-
да љи не, збир ка пе са ма, Ме диј ска књи жа ра КРУГ, Бе о град 2014.

*

Ma ri ja Si mo ko vic (1947, Su bo ti ca). A wri ter and tranсlator.
She finiсhed her ele men tary and сecondary edu ca tion in Su bo ti ca,

and her сtudieс of philoсophy, de part ment for aeсtheticс-ethicс at
the Fa culty of Philoсophy in Bel gra de.

Publiсhed collectionс of poemс: Sam co vek, 1972, Iсcekujuci
Jo nu, 1976, Ne boj сe, tu сam, 1980, Majсtor zud nje, 1983,
Nebeсki bi cikl, 1987, Sla ga nje vre me na, 1992, Po lju bac Guсtava
Klim ta, сelected and new poemс, Bog dan A. Po po vic, 1993,
Mariathereсiopoliс, tranсlated in to Hun ga rian with I. B. Fo ki,
1996, Me du re cje, 1999, Ku ti ja od peсka, сelected and new poemс,
Vaсa Pav ko vic, 2012. Publiсhed novelс: Sce no gra fi ja za ve tar,
2002, 2003, Veloсiped goсpodina Vermeсa, 2010. Publiсhed
poemс: Ki no var, 2007, 2008. 

Awardс and recognitionс: Feсtival of Yugoсlav Po e try of Youth
in Vrbaс, II pri ze 1974; Award of the Aссociation of Wri terс of
Voj vo di na for the bo ok of the year 1987 for Nebeсki bi cikl; "Dr
Fe renc Bo dro gva ri" award for cra ti ve work in 1988 for Nebeсki
bi cikl; "Dr Fe renc Bo dro gva ri" award for Sla ga nje vre me na in
1992; Bran ko Milj ko vic award for Ki no var, 2008; award "Pro ur -
be" in 2009, Award for Veloсiped goсpodina Vermeсa, 2011, City
Li brary in Su bo ti ca

* * *

Кец ман, Да вид Да ко, ро ђен 1947. у Рај нов ци ма, код Би ха -
ћа. Шко ло вао се у Вај ској, Ки кин ди, Вр ба су, Но вом Са ду и
Зре ња ни ну. По за вр шет ку сту ди ја са вре ме ног срп ско хр ват ског
је зи ка и ју го сло вен ске књи жев но сти (1969) ра дио је као на -
став ник у шко ли (1971–1974), а од 1974. је про фе си о нал ни но -
ви нар нај пре у сом бор ском Ин фор ма тив ном цен тру, а да нас у
Ра дио-Сом бо ру. Био је глав ни и од го вор ни уред ник омла дин -
ског ли ста "По крет" (1974–78), уред ник у сом бор ском ча со пи -
су "До ме ти", а од осни ва ња 1992. го ди не члан је уред ни штва
ча со пи са "Лу ча" у Су бо ти ци.

По чи ње да об ја вљу је 1966. го ди не, са ра ђу је са ли сто ви ма
"In dex" (Но ви Сад), "Мла дост" и "Омла дин ске но ви не" (Бе о -
град), ча со пи са "Ула зни ца" (Зре ња нин), "По ља" и "Стра жи ло -
во" (Но ви Сад).

Пр ва књи га по е зи је "Реч на ле ду" об ја вље на 1976. у Сом бо -
ру. Сле де збир ке пе са ма "Прет по ноћ ни воз", "Ноћ ни ри бо лов",
"Зи да ри све ти ли шта", "Рас пад мо за и ка", "Треп тај" "Не бе ски
гла сник" (ха и ку), нај пре на срп ском, по том у пре во ду Ма ти је
Мол це ра на ма ђар ском је зи ку, те књи ге по ет ске про зе "Ка -
лем", "Сто лет на во да" и "Сам као су за" (иза бра не и но ве пе -
сме), збир ка есе ја и по ет ске про зе "Там ни на", "Хор сен ки".
Аутор је књи га при по ве да ка "Леђ" и ро ма на-мо за и ка о де тињ -
ству и од ра ста њу "Кад ду ња за ми ри ше". 

Пи ше за де цу и мла де ("Са њам, са њам ча ро ли је", пе сме и
при че), "Хоћ ко и Нећ ко", "Да љи на ма пре ко све та" и "Не ко са -
мо те бе тра жи" (пе сме). 

За сту пљен је у ви ше ан то ло ги ја, до бит ник на гра да на књи -
жев ним кон кур си ма за по е зи ју и про зу "По ли ти ка" (Бе о град),
"Глас срп ски" (Ба ња Лу ка) , "Осло бо ђе ње" (Срп ско Са ра је во),
"Про свет ни пре глед" (Бе о град), На гра да "Искра кул ту ре" КПЗ
Вој во ди не и По ве ља За ду жби не "Ја ков Иг ња то вић" у Бу дим -
пе шти 2009.

*

Da vid Kec man Da ko, born in 1947 in Raj nov ci, ne ar Bi hać.
He edu ca ted in Vaj ska, Ki kin da, Vr bas, No vi Sad and Zre nja nin.
Af ter com ple ting stu di es of con tem po rary Ser bo-Cro a tian lan gu a -
ge and Yugo slav li te ra tu re (1969) he wor ked as a school te ac her
(1971–1974), and sin ce 1974 he has been wor king as a jo ur na list,
first at In for ma tion cen tre in Som bor, and now at Ra dio Som bor.
He was chi ef edi tor of youth ma ga zi ne "Po kret" (1974–78), edi tor
of Som bor ma ga zi ne "Do me ti", and he has been a mem ber of edi -
to rial bo ard of the ma ga zi ne "Lu ča" sin ce its fo un da tion in 1992 in
Su bo ti ca.

He star ted pu blis hing in 1966, co o pe ra ting with the pa pers "In -
dex" (No vi Sad), "Mla dost" and "Omla din ske no vi ne" (Bel gra de),
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ma ga zi nes "Ula zni ca" (Zre nja nin), "Po lja" and "Stra ži lo vo" (No vi
Sad).

His first bo ok of po e try "Reč na le du" was pu blis hed in 1976 in
Som bor. It was fol lo wed by col lec tion of po ems "Pret po noć ni
voz", "Noć ni ri bo lov", "Zi da ri sve ti li šta", "Ras pad mo za i ka",
"Тreptaj", "Ne be ski gla snik" (ha i ku), first in Ser bian and then in
Hun ga rian, tran sla ted by Ma ti ja Mol cer, bo oks of po e tic pro se
"Кalem", "Sto let na vo da" and "Sam kao su za" (se lec ted and new
po ems), col lec tion of es says and po e tic pro se "Тamnina", "Hor
sen ki". He is the aut hor of col lec tion of short sto ri es "Leđ" and mo -
sa ic-no vel abo ut the child hood and gro wing up "Kad du nja za mi -
ri še".

He wri tes for chil dren and young pe o ple ("Sa njam, sa njam ča -
ro li je", po ems and short sto ri es), "Hoć ko and Neć ko", "Da lji na ma
pre ko sve ta" and "Ne ko sa mo te be tra ži" (po ems).

He is in clu ded in se ve ral ant ho lo gi es, awar ded at li te rary con -
tests for po e try and pro se "Po li ti ka" (Bel gra de), "Glas srp ski" (Ba -
nja Lu ka) , "Оslobođenje" (Srp sko Sa ra je vo), "Pro svet ni pre gled"
(Bel gra de), Pri ze "Iskra kul tu re" CEC Voj vo di na and Po ve lja za -
du žbi ne "Ja kov Ig nja to vić" in Bu da pest 2009.

* * *

Вик тор Ра дун Те он ро ђен је 1965. го ди не у Ско пљу, Ма ке -
до ни ја.

За по слен је као про фе сор еко но ми је и ме наџ мен та на Уни -
вер зи те ту Ме тро по ли тан у Бе о гра ду. Жи ви у Но вом Са ду.

Уче ство вао у про јек ти ма и број ним до ма ћим и ме ђу на род -
ним кон фе рен ци ја ма и на пи сао ве ћи број на уч них ра до ва из
обла сти ме наџ мен та, мар ке тин га, гло бал не еко но ми је.

Пи ше есе је из обла сти књи жев но сти, фи ло зо фи је, ге о по ли -
ти ке и др. Пре вео са ен гле ског је зи ка 25 књи га из обла сти
књи жев но сти, еко но ми је, ме наџ мен та и фи ло зо фи је. Уче ство -
вао на мно гим до ма ћим и ме ђу на род ним пе снич ким ма ни фе -
ста ци ја ма. 

Об ја вио сле де ће књи ге: Ја је јед но ро га (збир ка по е зи је),
2008; Кон ку рен ци ја на ни ша ну (мо но гра фи ја из обла сти мар ке -
тин га), 2008; Све тло у чо ве ку (ми стич но-фи ло зоф ска књи га),
2010; Ва ви лон ски во до па ди (збир ка по е зи је), 2012; Чу до Фе -
ник са (збир ка по е зи је), 2013; Крв и ру жа (збир ка по е зи је),
2016. 

Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не. 

* * *

Vik tor Ra dun Тeon born in 1965 in Sko pje, Маcedonia. He
works as a pro fes sor of eco no mics and ma na ge ment at Me tro po li -
tan Uni ver sity in Bel gra de. He to ok part in pro jects and nu me ro us
do me stic and in ter na ti o nal con fe ren ces and wro te many sci en ti fic
and tec hni cal works from the fi eld of ma na ge ment, mar ke ting, glo -
bal eco nomy. He has pu blis hed es says on li te ra tu re, phi lo sophy,
ge o po li tics etc. He tran sla ted from En glish lan gu a ge 25 bo oks in
the fi eld of li te ra tu re, eco nomy, ma na ge ment and phi lo sophy. He
par ti ci pa ted in many po e tic ma ni fe sta ti ons he re and abroad.

He pu blis hed the fol lo wing bo oks: Ја је јеdnoroga (bo ok of po -
e try), 2008; Коnkurencija na ni ša nu (mo no graphy from the fi eld
of mar ke ting), 2008; Sve tlo u čo ve ku (mysti cal and phi lo sop hi cal
bo ok), 2010; Va vi lon ski vo do pa di (bo ok of po e try), 2012; Ču do
Fe nik sa (bo ok of po e try), 2013; Кrv i ru ža (bo ok of po e try), 2016.
He is the mem ber of As so ci a tion of Wri ters of Voj vo di na.

* * *

Дра ган Ба бић (1987), основ не и ма стер сту ди је за вр шио на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на Од се ку за ан гли сти -
ку. Докто ри рао је на истом Фа кул те ту. Пи ше крат ку про зу, есе -
је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је књи гу про зе Тви тер приче
(2014). Жи ви у Но вом Са ду.

* * *

Dra gan Ba bić (1987), gra du a ted from the De part ment of
Engliсh Studieс at the Fa culty of Philoсоphy in No vi Sad. He re -
cei-ved hiс doc to ra te from the сame Fa culty. He wri teс сhort
сtorieс, eссayс and li te rary criticс. He pu bli-сhed a bo ok of Twit -
ter proсe Tvi ter pri če (2014). He liveс in No vi Sad.

* * *

Вир ђи ни ја По по вић (Се ле уш, 1975), про фе сор на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Сту ди ра ла на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду (1994-2000); ма ги стар ске сту ди је на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (2008); док то рат је од -
бра ни ла 2012. го ди не са те зом из ру мун ске мо дер не књи жев -
но сти. 2003. го ди не се за по сли ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту
где ра ди и да нас. Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и
при дру же ни члан Ру мун ске ака де ми је на у ка из Бу ку ре шта,
Де парт ман за исто ри ју и фи ло зо фи ју на у ке, од 2014. го ди не. За
пре во ђе ње до би ла је спе ци јал ну на гра ду на ме ђу на род ном фе -
сти ва лу по е зи је "Ми хај Еми не ску", у Кра јо ви. Аутор је че ти -
ри књи ге књи жев не кри ти ке и 3 мо но гра фи је. 

* * *

Vir đi ni ja Po po vić (Se le uš, 1975), pro fes sor at the Fa culty of
Phi lo sophy in No vi Sad.Stu died at the Fa culty of Phi lo sophy in
No vi Sad (1994–2000); ma ster's stu di es at the Fa culty of Philo -
sophy in No vi Sad (2008); she de fen ded her doc to ra te in 2012 with
a the sis on Ro ma nian mo dern li te ra tu re. In 2003, she got a job at
the Fa culty of Phi lo sophy, whe re she still works to day. He is a
mem ber of the So ci ety of Wri ters of Voj vo di na and an as so ci a te
mem ber of the Ro ma nian Aca demy of Sci en ces from Buc ha rest,
De part ment of Hi story and Phi lo sophy of Sci en ce, sin ce 2014. For
the tran sla tion, she re ce i ved a spe cial award at the in ter na ti o nal po -
e try fe sti val "Mi haj Emi ne scu" in Cra i o va. He is the aut hor of fo -
ur bo oks of li te rary cri ti cism and 3 mo no graphs.

* * *

Емил Кур ци нак, ро ђен 1960 год. у Но вом Са ду, глу мац –
ани ма тор.

Од 1983 год. стал ни је члан и пр вак По зо ри шта Мла дих из
Но вог Са да, има ви ше од 60 пре ми је ра и ве ћи број глу мач ких
на гра да. Ра дио за РТВ НС, Ра дио Но ви Сад, и мно ге при ват не
ТВ и ра дио ста ни це. Осни вач је и члан Удру же ња љу би те ља
там бу ри це " Би сер ни ца Ја ни ке Ба ла жа ", Осни вач и члан удру -
же ња љу би те ља по е зи је Ми ро сла ва Ан ти ћа "Чо век од Зве зда".
Осни вач и члан Ма ни фе ста ци је за де цу "Рас пу сти ли ште" Ду -
го го ди шњи са рад ник Но во сад ског Де чи јег Кул тур ног Цен тра.
Ра ди ЗА и СА де цом. Ду го го ди шњи је глу мач ки преснтер Ме -
ђу на род ног Књи жев ног Фе сти ва ла "Но ви Сад ".

* * *

Emil Kur ci nak, born in 1960. in No vi Sad, ac tor – ani ma tor.
Sin ce 1983. he iс a per ma nent mem ber and cham pion of the

Youth The a ter from No vi Sad, haс mo re than 60 premiereс and a
num ber of ac ting awardс. Ra dio for RTV NS, Ra dio No vi Sad, and
many pri va te TV and ra dio сtationс. He iс the fo un der and a mem -
ber of the Aссociation of Tam bu rit za Loverс "Biсernica Ja ni ke Ba -
la ža", the Fo un der and a mem ber of the Aссociation of Po e try
Loverс Miroсlav An tić "Man of the Starс". Fo un der and mem ber
of the manifeсtation for chil dren "Raсpuсtilište", a long-term
aссociate of the No vi Sad Chil dren'с Cul tu ral Cen ter. Workс FOR
and WITH chil dren. Long ti me preсenter of the In ter na ti o nal Li te -
rary Feсtival "No vi Sad",

* * *

Ве сна Са вић ро ђе на је 1990. го ди не у Шап цу. Обра зо ва ла
се на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду где
је 2013. го ди не ди пло ми ра ла ен гле ски је зик и књи жев ност а
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2015. од бра ни ла ма стер ски рад у ис тој обла сти. Пре во ди са ен -
гле ског је зи ка на срп ски и са срп ског на ен гле ски. Об ја вљи ва -
ла је пре во де у ча со пи су Злат на гре да, Ин сти ту ту за књи жев -
ност и умет ност и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.
Са ра ђу је са Злат ном гре дом као стал ни са рад ник. Пре во ди за
Ме ђу на род ни но во сад ски књи жев ни фе сти вал.

* * *

Veсna Sa vić waс born in 1990 in Ša bac (Ser bia). She ac qu i red
both her BA in 2013 and MA in Enгliсh philoloгy in 2015 from the
Fa culty of Philoсophy, Univerсity of No vi Sad. She workс aс an
Enгliсh-Ser bian and Ser bian-Enгliсh tranсlator and pro o fre a der.
Her tranсlationс ha ve been publiсhed in Zlat na гreda li te rary
maгazine, Inсtitute for Li te ra tu re and Artс, and the Fa culty of
Philoсophy in No vi Sad. She iс a per ma nent aссociate in Zlat na
гreda maгazine and tranсlateс for the In ter na ti o nal No vi Sad Li te -
rary Feсtival.

* * *

Јо ван Зи влак (1947, На ко во), пе сник, есе јист и кри ти чар.
У Но вом Са ду је ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту на
од се ку за Срп ски је зик и књи жев ност. Био је глав ни уред ник
ча со пи са По ља. Во дио је из да вач ку ку ћи Све то ви. Са да во ди
из да вач ку ку ћу Адре са. Уред ник је и по кре тач ча со пи са Злат -
на гре да од 2001. го ди не, а од 2006. и осни вач је и ди рек тор
Ме ђу на род ног но во сад ског књи жев ног фе сти ва ла. Био је
пред сед ник Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не од 2002. до 2010.
го ди не.

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

Пе снич ке књи ге у пре во ду: Tre pied (фран цу ски, 1981), Pen -
ge (ма ђар ски, 1984), Три но жник (ма ке дон ски, 1985), Зол го -
стин (ма ке дон ски, 1991), Il cu o re del ma sca la zo ne (ита ли јан -
ски, 1994), Zly host (сло вач ки, 1997), Pe ni ten ta (ру мун ски,
1998), Po e mes cho i sis (фран цу ски, 1999), Зол го стин и дру ги
пе сни (ма ке дон ски), 2007, Зъл гост и дру ги сти хо ве (бу гар ски,
2008), Ge dic hte, Mi tles buch 79 (не мач ки, 2009), De spre ga i de
(ру мун ски, 2009), Szcze liny cza su (пољ ски, 2011), Сли за не (бу -
гар ски, 2012), Win ter be richt (не мач ки), 2013), Зим ски из ве штај
(ма ке дон ски, 2014), Le roi des oies (фран цу ски, 2014), In for me
in ve r nal (шпан ски, 2014), зим ний от чет (ру ски, 2017); Sub no -
ri (ру мун ски, 2018); Под об ла ци те (бу гар ски, 2019)...

При ре дио књи ге: Јо ва на Ду чи ћа, Да ни ла Ки ша, Ду ша на
Ва си ље ва, Ми ло ра да Па ви ћа: Ла зе Ко сти ћа, Дра га на Јо ва но -
ви ћа Да ни ло ва, 2002...

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

* * *

Jo van Zi vlak was born 1947 in Na ko vo, Voj vo di na, Ser bia. He
fi nis hed se con dary school in Ki kin da, and gra du a ted from the Uni -
ver sity of No vi Sad with the de gree in Ser bian lan gu a ge and li te -
ra tu re. 

He was edi tor-in-chi ef of ma ga zi ne for mo dern li te ra tu re and
the ory "Po lja" (Fi elds, 1976–1984) which was highly in flu en tial in
ex-Yugo sla via, as it in tro du ced and spread post-mo dern ide as and
li te ra tu re. He is cur rently edi tor-in-chi ef of the in flu en tial ma ga zi -
ne for li te ra tu re, art and cul tu re "Zlat na gre da" (Gol den be am). 

He was the head of Sve to vi pu blis hing, and du ring this pe riod
Sve to vi (Worlds) pu blis hed bo oks of nu me ro us im por tant con tem -
po rary thin kers (from Fo u ca ult, Der ri da to Ba u dril lard). He is now
the ma na ger of Adre sa pu blis hing. He is al so the head of the In ter -
na ti o nal Li te ra tu re Fe sti val in No vi Sad, wich he fo und in 2006. In
ad di tion, Zi vlak edi ted works of well known Ser bian aut hors... and
wro te stu di es abo ut them. 

Jo van Zi vlak has pu blis hed ele ven po e try and fo ur es say vo lu -
mes in the Ser bian lan gu a ge so far (Tro no žac, Če krk, Na pev, Zim -
ski iz ve štaj Ostr vo, Pe sme 1979–2005, O Gaj da ma, 2010, Pod
obla ci ma, 2014). 

His po ems are in im por tant ant ho lo gi es of Ser bian po e try at ho -
me and abroad, and his bo oks ha ve been tran sla ted in to nu me ro us
lan gu a ges (Ger man, French, Ita lian, Po lish, Hun ga rian, Bul ga rian,
Slo vak, Ma ce do nian, Ro ma nian...): Tre pied, Pa ris, 1981; Po è mes
cho i sis, La us sa ne, 1999; Ge dic hte, Mi tle se buch, Ber lin, 2009; De -
spre Ga i de, Te mi so a ra, 2010; Sli za ne, So fia, 2012; Szcze liny
czasy, War sza wa, 2012; Win ter be richt, Le ip zig, 2013; Le roi des
oies, Pa ris, 2014; In for me in ve r nal, Ci u dad de Mé xi co, 2014;
Йован Зи влак, ЗИМ НИЙ ОТ ЧЕТ, Sankt-Pe ter burg, 2017; Sub
no ri (ru mun ski, 2018); Pod ob la ci te (bu gar ski, 2019)... He ha ve
re ce i ved many awards. Jo van Zi vlak li ves and works in No vi Sad.

* * *

Јан Кра сни је ро ђен у Бе о гра ду 1984. го ди не. За вр шио је
сту ди је не мач ког је зи ка и књи жев но сти на уни вер зи те ти ма у
Бео гра ду и Ро сто ку и сту ди је ме ди ја на Уни вер зи те ту у Кон -
стан цу. До са да је пре вео за јед но са Злат ком Кра сни јем и са -
мо стал но многe ауторe од Ми ха ел Шпа је ра, Ки то Ло рен ца,
Мар сел Ба јер до Пе те ра Hандкеа итд. Од ок то бра 2009. го ди -
не Кра сни је пре да вач на Фи ло-ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду,
а док то ри рао на истом фа кул те ту у Бе о гра ду 2015. го ди не.

* * *

Jan Kra sni was born in Bel gra de in 1984. Af ter com ple ting
edu ca tion at the "Stan ko vić" school he stu died Ger man Lan gu a ge
and Li te ra tu re at the Uni ver si ti es of Bel gra de and Ro stock and Me -
dia Stu di es at the Uni ver sity of Kon stanz. So far he has tran sla ted,
jo intly with Zlat ko Kra sni and in de pen dently many aut hors from
Mic hael Spe ir, Ki to Lo renz, Mar cel Bayer to Pe ter Hand ke, etc. In
ad di tion he has tran sla ted the so far un pu blis hed bo ok by Ge org
von Hüb be net 35 Years a sub-te nant of so ci a lism.

Sin ce Oc to ber 2009. Kra sni has been a lec tu rer in the Lan gu a -
ges Fa culty in Bel gra de, and hi got his PhD 2015. at the sa me Fa -
culty in Bel gra de. 

* * *

Ми ља на Пе ши кан из Су бо ти це. За вр ши ла ма стер сту ди је
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, на од -
се ку за Ро мани сти ку. По ред фран цу ског и шпан ског је зи ка го -
во ри и ен гле ски је зик. Жи ви и ра ди у Но вом Са ду.

* * *

Mi lja na Pe ši kan from Su bo ti ca. She com ple ted her ma ster's
stu di es at the Fa culty of Phi lo sophy of the Uni ver sity of No vi Sad,
at the De part ment of Ro man ce Stu di es. In ad di tion to French and
Spa nish, he al so spe aks En glish. He li ves and works in No vi Sad.
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Ака де мик Ал пар Ло шонц

На си ље ко је 
не про ла зи

Са же так: И на си ље се упра во мо же ту ма чи ти као еле мент
овог сло же ног про це са, као фе но мен ко ји сто ји из ме ђу ства ра ња
и ра за ра ња, тач ни је "осци ли ра" из ме ђу ових про це са без ика кве
уна пред да те га ран ти је да ће пр ви или дру ги про цес пре ваг ну ти.
И овај мо мент ства ра до дат ну не ла го ду: ка ко се мо же оправ да -
ти да на си ље мо же да бу де кре а тив но, ако та ко хо ће мо да уоп -
ште ства ра не што? Ка ко се мо же кре а тив ност при пи са ти на си -
љу? Да ли је оно до вољ но кре а тив но? Не до во ди ли у пи та ње
овај мо ме нат ам би ци је при пи то мља ва ња на си ља? 

Но ово по след ње је не из бе жно пи та ње не са мо по во дом син -
те зе "ства ра лач ког" и "ор га ни зо ва ног на си ља" оза јед ни че ног
"За па да", не го и уоп ште мо дер ни те та као та квог. На и ме, мо дер -
ни тет је и сам на ста јао у ду гом про це су зна ку на сил ног уста но -
вља ва ња: раз ли чи ти про це си мо дер ни за ци је у зна ку ра ста/раз -
во ја увек су под ра зу ме ва ли та ла са ње на си ља.

Mо гли би смо по но ви ти Ру со ов гест по во дом на си ља, ма -
кар ad ana lo gi am. Фран цу ски ми сли лац је, као што зна мо,
твр дио да по сто ји дра стич но ра зи ла же ње из ме ђу ку му ла тив -
ног раз во ја на у ке и мо рал них ре флек си ја. Ово послед ње јед -
но став но не пра ти кре та ње на у ке, те за о ста је, у ства ри, опи -
ре се уоп ште мо де лу раз во ја. Сход но овом обра сцу, на си ље је
исто та ко фе но мен ко ји се не мо же под ре ди ти ло ги ци раз во -
ја: увек ће по сто ја ти ви шак на си ља ко ји се не мо же при пи то -
ми ти и ко ји ће фи гу ри ра ти из ван ста би ли зо ва них окви ра. Ре -
зиг на тив на тврд ња Етје на Ба ли ба ра да је не мо гу ће до сти ћи
"нул ту тач ку" на си ља ве ро ват но про из и ла зи из овог уви да.

Не ко би ми мо гао пре ба ци ти да је ве о ма ри зич но на овај
на чин упо ре ђи ва ти на си ље и мо рал ну ре флек си ју. Зар не по -
сто је не из бри си ве раз ли ке из ме ђу њих? 

Да ка ко, не мо же се из ме ђу пер спек ти ва не-раз во ја мо рал -
но сти и на си ља ме ха нич ки ста вља ти знак јед на ко сти. Шта -
ви ше, не тре ба не ги ра ти да мо ра мо бе ле жи ти зна чај не по ма -
ке на си ља у исто ри ји.1 Не тре ба спо ри ти да на ступ мо дер ни -
те та пред ста вља зна ча јан дис кон ти ну и тет у по гле ду на си ља.
По гле да мо ли, ре ци мо по чет не стра ни це зна чај не књи ге Ми -
ше ла Фу коа Над зи ра ње и ка жња ва ње у ко јој се опи су је ужа -
сан спек такл на си ља по сред ством ка зне ко ја се из ри че атен -
та то ру про тив кра ља (га ло пи ра ју ћи ко њи су рас по ри ли осу -
ђе ни ка), по ста је ја сно о ка квим по ме ра њи ма го во рим ов де. 

Оди ста, мно го број ни спек та кли на си ља, ње го ви ин тен зив -
но-ви зу ал ни аспек ти обе ле жа ва ју ду гу исто ри ју пре мо дер ни -
те та. И не мо же се то ту ма чи ти као не ки по се бан афи ни тет
пре-мо дер них љу ди пре ма на си љу, ни ти се мо же ре ћи да се
они не згра жа ва ју над екс пло зи јом на си ља. Да ка ко, они мо гу
са ужит ком/за до вољ ством гле да ти при зо ре упри ли че ног на -
си ља и кли ца ти фе но ме ну јав ног на си ља, али се мо гу и уз др -
ма ти, те се мо гу упу шта ти у рас пра ве о "ни штав но сти све га
људ ског",2 о Злу ко је од но си по бе ду. Но про јек то ва ни ван -
људ ски сми сао на си ља под ре ђу је от пор про тив на си ља по ра -
зу. Сход но то ме, од но ше ња пре ма на си љу је сте (увек) из раз
мно го број них од но са пре ма све ту, сми слу, смр ти, и по себ но
пре ма струк ту ри, на чи ну ис по ља ва њу мо ћи – иона ко од нос
пре ма мо ћи увек од ре ђу је и ре ла ци је пре ма на си љу. 

Simpozijum: Kwi`evnost i nasiqe
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Књи жев ност 
и на си ље
Li te ra tu re 
and Vi o len ce
Sим по зи јум je одр жан 7. сеп тем ба ра у про сто ру Ди ги -
тал ног омла дин ског цен тра, Град ске би бли о те ке, у ули -
ци Вој во де Пут ни ка 1. По све ћен је те ми Књи жев ност и
на си ље, сре да,7. 09. од 10,00 до 13,00.

Уче ство ва ли 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.

* * *

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. Из гле да да на си ље про ла зи кроз из ве сну
еска ла ци ју, што под се ћа на рас про сти ра ње ва тре или
не ке епи де ми је. Ве ли ке ми то ло шке сли ке опет се ожи -
вља ва ју, као да се на си ље по но во по ја вљу је у ар ха ич -
ним, по ма ло ми стич ним фор ма ма."1 Уче сни ци у овом
сим по зи ју му ни су по ку ша ва ли да на ђу лек про тив на си -
ља, оп ште је уве ре ње да је на си ље уни вер зал но при сут -
но у свим људ ским дру штви ма и вре ме ни ма, не го су ту -
ма чи ли об ли ке на си ље у по ја ва ма дру штве них ин сти ту -
ци ја и окол но сти ко ји се не у мит но по ја вљу ју као исто -
риј ске и над и сто риј ске услов но сти, по себ но у зна њу
књи жев но сти, пре ко ко јих се од ме ра ва људ ски и кул -
тур но при су ство чо ве ка у све ту. 

Ј. З.

1 Ре не Жи рар: На си ље и ре ци про ци тет. 2000: Ме сеч ник за књи -
жев ност и дру штво, 2003/1. 5.



Тре ба, да кле, узе ти у об зир да се на си ље у пре мо дер ни те -
ту тре ти ра као над људ ски мо мент, оно се при пи су је бо го ви -
ма, кра ље ви ма, го спо да ри ма ко ји има ју ман да те за прак ти ко -
ва ње на си ља, шта ви ше сва ко при ка зи ва ње мли та во сти, те од -
у ста ја ње од спро во ђе ња на си ља се по сма тра као не до зво љи -
ва сла бост. Ни је скан да ло зно да грч ки бо го ви по се жу за на -
си љем ра ди ства ра ња сво јих по зи ци ја у све ту (или да "сми -
шља ју не сре ће" за љу де упи си ва ју ћи на си ље у свет, ка ко се
Оди сеј сво је вре ме но из ра зио3), чо век се не из ба цу је из ле жи -
шта свог би ћа због то га што су ју на ци тра ге ди је упле те ни у
ва нин тен ци о нал не лан це на си ља из ко је се не мо гу иш чу па -
ти без стра хо ви тог гу бит ка. На си ље је утка но у по ре дак, оно
га чи ни сми сле ним, људ ско ста ње је ужле бље но у та ла се на -
си ља. При то ме они ко ји спро во де на си ље де лу ју у до слу ху
са над људ ским ман да том ко ји се иде о ло ги зу је као нор ма ли -
за ци ја на си ља. Је вреј ски Јо шуа (ко га узи ма у об зир ина че и
кон тра верз ни Карл Шмит) пред во ди по ход ра ди осва ја ње те -
ри то ри је, за пра во за рад ства ра ња до мо ви не. По кољ је не у мо -
љив, про сти ре се на све, али има апри о ри оправ да ње: "И по -
би ше, као про кле то, оштрим ма чем све што бе ше у гра ду, и
же не и љу де, и де цу, и стар це и во ло ве и ов це и ма гар це".
(Исус На вин, Гла ва 6, 21). Уче ни дел хиј ски сул тан Ту глак ко -
ји "нај ра ди је по кла ња", али и исто та ко ра до "про ли ва крв",
би ва ју ћи по так нут фи ло зоф ским по гле ди ма о "твр до ћи ср ца"
ре а ли зу је енорм но на си ље спрам сво јих љу ди ко ји су оста ли
жи ви упр кос па ду у зам ку не при ја те ља; на си ље мо ра да бу де
пот пу но, оно мо ра да об у хва ти и оне ко ји су пре жи ве ли.4
Амин Ма луф, оштро ум ни пи сац-фе но ме но лог на си ља кр ста -
шког ра та ко ји по мо ћу ми ме зе раз ли чи тих ле то пи са, за пра во
ис пи су је кр во лоч не стра ни це про до ра За па да пре ма Ис то ку
упо ре ђу је Са ла ди на и ле ген дар ног Ри чар да Ла вљег ср ца. За
овог по след њег ва жи не ми ло ср дан од нос пре ма за ро бље ни -
ци ма ко ји се хо мо ге ни зо ва ни као "ма са ме са" мо ра ју бе ле жи -
ти стиг мом ул ти ма тив ног на си ља: "по ве за ни су ко ноп ци ма у
јед ну је ди ну ма су ме са, а он да су пре пу ште ни фра нач ким

бор ци ма ко ји су се на њих остр ви ли са бља ма, ко пљи ма па
чак и ка ме ни ца ма, све док и по след њи ва пај ни је за му као".5
У на си љу се очи ту је суп стан ца бож јег по рет ка, или се на си -
љем мо ра исти по ре дак по вра ти ти у ста бил не окви ре.

Моћ ни ци као Че са ре Бор џи ја ин стру мен тал но прак ти ку ју -
ћи ин стру мен тал но на си ље у кон фи гу ра ци ји за у зи ма ња мо -
ћи, и у кон тек сту по де ше них сплет ки та ко по ста ју амо рал -
ни,6 али у њи ма се ис ка зу ју већ од ре ђе не мо дер не тен ден ци -
је. На и ме, мо дер ни тет ра ци о нал но ба лан си ра ју ћи из ме ђу ци -
ље ва и сред ста ва ви ше се не мо же по зи ва ти на бож ји по ре дак
да би оправ дао на си ље у сво јим окви ри ма. На рав но, оно на
че му мо дер ни фи ло зо фи ра де је ум но оправ да ва ње уокви ре -
ног, и то од без мер но сти осло бо ђе ног, по на хо ђе њу чвр сто
ка ли бри ра ног, прав но огра ни че ног на си ља. Стан дард но да -
ва ње ле ги ти ми те та "мо но по ли сти на си ља", то јест, др жа ви
при па да не при ко сно ве на моћ ко ри шће ња на си ља оних при -
па да овом мо дер ном ре ги стру. Мо дер ни љу ди се на да ју да ће
про це ду ра ма ра ци о нал ног оправ да ва ња7 ми ни ма ли за ци је на -
си ља ус пе ти да над вла да ју на сил ну про шлост, и ка ко то сто -
ји у кла сич ној ар гу мен та ци ји Хоб са, хи по те тич ка прет ња на -
си ља у за ми шље ном пред дру штве ном ста њу без др жа ве ће
при во ле ти љу де на ста ње не у мо дер ни те ту да ко ор ди ни шу
сво је по ступ ке пре пу шта ју ћи спро во ђе ње на си ља др жа ви. 

На о ру жа ти се про тив др жав ног, ван др жав ног, ко лек тив ног
и ин ди ви ду ал ног на си ља, сло ми ти на си ље да ви ше не од ре -
ђу је ре пер не тач ке за јед ни штва – то је циљ мо дер ни те та, тач -
ни је ње го во обе ћа ње. Ме ђу тим, пи та ње је у ко ли кој ме ри је
мо де р ни тет ус пео у све му то ме. Тач ни је, оста је упит но ко ли -
ко се да ле ко оти шло у ми ни ма ли за ци ји на си ља, и у ши ре њу
зо на без на си ља. Да ка ко, мо дер ни тет ни је остао на пу ким
обе ћа њи ма, не го је ус по ста вио раз ли чи те ин сти ту ци о нал не
ме ха ни зме ко ји су има ли за циљ да нас иму ни зи ра ју од на си -
ља. Ни су ли ре ци мо пра во ("прав на др жа ва") или сво ји на ин -
сти ту ци о на ли зо ва ни ра ди от кла ња ња на си ља и ње го ве ра ци -
о на ли за ци је? Ни је ли прав но уокви ре ни за јед нич ки жи вот је -
мац за мар ги на ли зо ва ње на си ља у мо дер ној про из вод њи жи -
во та? Без сум ње по ме ну ти ме ха ни зми (нор ма тив ни по тен ци -
јал пра ва, учи нак оме ђи ва ња од стра не ус по ста вље не сво ји -
не) има ју та кво деј ство и пред ста вља ју не за би ла зни ме ди јум
иму ни зи ра ња на спрам на си ља. Али са гле да ва ње њи хо ве
исто ри је, ди на ми ке њи хо ве ин сти ту ци о на ли за ци је нас не
оста вља спо кој ним: ни ти пра во ни ти сво ји на ни су осло бо ђе -
ни од кон та ми на ци је на си ља, с вре ме на на вре ме они но си на
се би ди мен зи је ра зи ли чи тих фор ми на си ља (ре ци мо: прав на
афир ма ци ја ко ло ни ја ли за ци је, на сил но ства ра ње сво ји не у
ви ду за у зи ма ња про сто ра, итд.8). Ра ди кал на на зна ка да је
сво ји на за пра во пре ра ђе но "на си ље"9 из ве шта ва о то ме:
симп то ма тич но је да Фу ко и на прав ним ин сти ту ци ја ма и на
сво ји ни ви ди тек "пре су ше ну крв". 

И ако сам по ме нуо Фу коа он је де кон струк тив но пре о кре -
нуо хоб сов ску по ен ту ко ја је у ср жи мо дер ног са мо ра зу ме ва -
ња; гра ђан ски по ре дак ко ји сле ди по сле за кљу че ног уго во ра
ни је без еле ме на та "гра ђан ског ра та".10 Ни је пра вил но ако
сле ди мо ло ги ку да је уста но вље ни мо дер ни тет на стао по ни -
ште њем по ја ва "гра ђан ског ра та", на про тив, гра ђан ски рат
се не мо же од ми сли ти од овог мо да ли те та ра та ко ји се рас -
про сти ре у раз ли чи тим фор ма ма у већ ство ре ном дру штву.
Мо же ли се ја сни је ре ћи да се у мо дер ни те ту на ста ни ло на -
си ље ко је нас не на пу шта ни по сле "кон сти ту и са не по ли тич -
ке мо ћи"? Мо же ли се твр ди ти екс пли цит ни је да је кри ста ли -
за ци ја на си ља кон сти ту ти ван мо мент мо дер ни те та?

А го ре пре до че на на зна ка да је "нул та тач ка" на си ља не -
мо гу ћа под ра зу ме ва да се мо дер ни љу ди мо гу на да ти са мо
про ме ни усло ва прак ти ко ва ња на си ља. Но чак и "оправ да ње"
на си ља је увек из ло же но про тив реч ним ин тер пре та ци ја ма,
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та ко ни јед на на сил на ин тер вен ци ја у име др жа ве ни је осло -
бо ђе на кон фликт них ту ма че ња. Осим то га, са гле да ва мо ли
не мир ми шље ња, ње го ву ста но ви ту не ла го ду пред фе но ме -
ни ма на си ља, ја сно је да ре флек си ја не пре ста је да се уз не -
ми ра ва пред по ме ну тим фе но ме ном. Ако је ин тер вент ност
др жа ве као мо но по ли стич ког но си о ца на си ља под ре ђе на по -
ли тич ким кон флик ти ма, до тич ни не мир ми шље ња је ег зи -
стен ци јал ног ка рак те ра. Да ли се ми сли о ци ко ји сма тра ју да
по сто ји на си ље као ме ди јум из ба вље ња те ма кар у оча ју по -
се жу за на си љем са мо де ви јант ни де ло ви мо дер ни те та?

Мо жда се мо же ре ћи да на си ље на сту па у по крет ним "од -
но си ма из ме ђу при ро де и кул ту ре", те се по ја вљу је као "ви -
рус", али и у мо дер ни те ту би би ло на ив но прет по ста ви ти да
је на си ље не што тек "из ван по рет ка", не што из вањ ско, оспо -
ље но, "не што ван се риј ски" што уда ра на ве чи то "по вре ди во
те ло".11 "По вре ди вост" – на си ље жи ви од тог ег зи стен ци јал -
но-ан тро по ло шког од ре ђе ња, од на ше ори ги нар не кхр ко сти.
При то ме "ни јед но дру штво ни је ко нач но без бед но од отво -
ре не екс пло зи је на си ља, чак ор га ни зо ва ног на си ља", ка же
ли бе рал Ре мон Арон.12 И да на си ље ни је из ван по рет ка о то -
ме све до чи и Бер толд Брехт у ње го вој пе сми О на си љу:

"Ре ку ко ја де ре на зи ва мо на сил нич ком, / Али реч но ко ри -
то ко је је сте шња ва / Ни ко не зо ве на сил нич ком" (пре вод
Сло бо дан Глу мац, Иза бра не пе сме, Бе о град, Но лит, 1979)

То да при пи су је мо "ре ци ко ја де ре" екс цес на си ља а ко ри -
ту при хва та мо као са мо ра зу мљи ву чи ње ни цу мо же се раз у -
ме ти са мо ме та фо рич ки у сми слу да смо се већ при ви кли на
на си ље ко је је упи са но у ко ри то. 

Али за што смо ов де по ме ну ли при ро ду? И ви рус? Брехт
нас опо ми ње у ис тој пе сми: "Олу ја ко ја по ви ја бре зе / Сма -

тра се на сил нич ком, / Али шта је с олу јом / Ко ја по ви ја ле ђа
друм ских рад ни ка? (пре вод, ибид.) 

Не пи та мо ли за "олу ју" ко ја са ви ја ле ђа оних ко ји гра де
пу те ве он да од у ста је мо од про пи ти ва ња упра во од тог ма ло -
час по ме ну тог "раз ме ђа" "ин тер фе рен ци ја" из ме ђу при ро де и
дру штва, те се дис тан ци ра мо од ана ли зе мо ћи.

Да ли "ка та стро фа" мо же да ре пре зен ту је на си ље? Жан
Бо дри јар ко ји раз ви ја про во ка тив ну, збу њу ју ћу, али и ре ле -
вант ну те зу да да нас "за ми ре не га тив ност" (ору ђе кри ти ке,
от по ра итд.), те да жи ви мо у ери "те ро ра", од но сно "на си ља
по зи тив но сти" ка же да "ка та стро фа" у та квој си ту а ци ји је сте
не по би тан знак на си ља.13 Бо дри јар про те сту је про тив то га да
се са вре ме но згу шња ва ње на си ља ту ма чи као "ата ви стич ко"
– то за и ста од го ва ра ствар но сти. Јер, "пра ње на си ља" (и то је
ње гов из раз) ису ви ше пу та се за сни ва на том из бе га ва њу су -
о ча ва ња са на си љем, на и ме, са ње го вом не у тра ли за ци јом у
сми слу ње го вог сме шта ња у про шлост. А за зи ра ње не ких
фи ло зо фа од то га да се мо же спро ве сти без ум но на си ље као
у слу ча је ви ма па ри ских пред гра ђа (2005) или у То тен хе му
(2011) нам не да је пра во да пре бр зо от пи ше мо ова кве ви до ве
на си ља као ре ак тив но-бе сми сле не. На про тив, из ме ђу на си -
ља и сми сла не зја пи про ва ли ја,14 оно ни је стра но у од но су
на ра за пе тост сми сла, или по ка зу је рад ње тра же ња сми сла. 

И чак и ауто ри ко ји пре по зна ју зна чај не тран сфор ма ци је
на си ља у ци ви ли за циј ским то ко ви ма на ла жу опрез – та ко и
со ци о лог ко ји ина че опе ри ра са фрој дов ским ка те го ри ја -
ма.15 На си ље се мо же при пи то ми ти у не ким сег мен ти ма, но
оно се мо же ка на ли са ти у дру ге сег мен те. И нај зад ако слу -
ша мо не ке са вре ме не ауто ре да нас жи ви мо у епо хи ко ја је
им прег ни ра на ин тен зи ви ра њем на си ља. "Ку па мо се у на си -
љу" – ето та ко се по чи ње у јед ној књи зи ко ја се ис кљу чи во и
на ре пре зен та ти ван на чин ба ви на си љем.16 Је дан од нај по зна -
ти јих ко мен та то ра со ци јал не ди на ми ке да на шњи це је ока рак -
те ри сао на шу си ту а ци ју као пе ри од на го ми ла ва ња на сил них
рад њи у раз ли чи тим об ли ци ма не оста вља ју ћи ни ка кву сум -
њу да онај ко же ли да се по све ти са да шњо сти мо ра да про -
ми сли фе но мен на си ља и то из но ва и без од ла га ња.17 Ни је ли
на прег ну та "во ља за ка жња ва њем" ко ја се мо же иден ти фи ко -
ва ти на сва ком ко ра ку у на ше до ба из вод "дру штве но пре па -
ри ра ног на си ља", пи та мо се чи та ју ћи јед ног дру гог ауто ра?18

Не си гур ност по во дом не двој бе ног оправ да ња прак ти ко ва ног
на си ља се по ја ча ва.19 Да ли ак ти ле ги ти ма ци је мо гу оди ста
де фи ни тив но да нас осло бо де од свих бри га у по гле ду на си -
ља?

И ни је ли то су ми ра ју ћи ре че но бро до лом мо дер ни те та у
по гле ду на си ља? Ни је ли то епо хал ни не у спех у по гле ду са -
вла да ва ња на си ља?

У ства ри, већ ски да ње над људ ског сми сла са на си ља те ра
ми шље ње да не пре ста но те ма ти зу је из вор на си ља. Ода кло
оно по ти че? Шта га под стре ка ва? За што та ко твр до гла во на -
џи вља ва пли ме и осе ке мо дер ни за ци је? Да ли је по ли циј ско
на си ље про тив да на шњих про те ста на та ши ром Евро пе услед
њи хо вог не за до вољ ства због по ве ћа ва ња це не енер гет ских
ре сур са ле ги тим но? Да ле ко од то га да је то бе за зле но пи та ње
ко је се мо же стр па ти у пу ри фи ко ва ну те о ри ју. Тврд ња да на -
си ље има из вор у људ ској при ро ди, те љу ди ко ји се ме ђу соб -
но ис по ру чу ју, од но сно из ла жу су не ми нов но за хва ће ни ин -
стинк ти ма на си ља, за до во ља ва са мо оне ко ји не же ле ана ли -
зу, не го не про ми шље не и пре бр зо ис пле те не ста во ве. Мит ски
из во ри као бра то у би ство у од но су Ка и на и Аве ља до ча ра ва
обра зац ко ји не да је об ја шње ња. Мно го ви ше нам по ма жу
след бе ни ци те о ре ти ча ра ми мет ског на си ља Ре неа Жи ра ра
ко ји сма тра ју да је из вор свих об ли ка на си ља оску ди ца као и
од нос пре ма њој.20 И та ко се и еко но ми ја про ма тра у дво -
стру ком све тлу: као аспект у кон тек сту на си ља, али и као ме -
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ди јум ко јем је на ме ње но да пре ва зи ла зи са мо на си ље. Но ни
ти ме ни су сва пи та ња ре ше на. 

Да ли на си ље мо же да бу де кре а тив но? Мо дер ни те ту ко ји
се за кли ње у кре а тив ност ово не мо же би ти спо ред но пи та -
ње. Симп то ма тич но је да "атлан ти ци стич ки" ми сли о ци ко ји
по ла зе од ен ти те та "За пад" сма тра ју да из ну тра, у уну тра -
шњој по ли ти ци ле ги ти ми са но на си ље здру же но са ор га ни за -
ци јом на си ља спа ја фа кат оправ да но сти са циљ ним аспек ти -
ма ра ци о нал но сти, од но сно, са де ло твор но шћу. Та ко је ре ци -
мо, Се мју ел Хан тинг тон ко ји је по стао по знат на осно ву то -
га што је ди јаг но сти ци рао рас кол и су коб ци ви ли за ци ја као
ка рак те ри сти ку да на шњег ста ња и исто вре ме но је твр дио да
је исти За пад три јум фо вао упра во за хва љу ју ћи "ор га ни зо ва -
ном на си љу".21

Ово ите ка ко де лу је у сми слу "ре а ли зма", ма да не де лим
апо ло гет ско др жа ње Хан тинг то на спрам "за пад ног" ме си ја -
ни зма. Шта ви ше, по твр ђи ва ње по бед нич ког "ор га ни зо ва ног
на си ља" је ов де у зна ку јед не ста ре фи гу ре ко ја се ина че мо -
же пре по зна ти по чев од раз ли чи тих ми то ва (ин диј ски ми то -
ви нпр.) пре ко пе сни штва (Ге те) до еко но ми је (Ј. Шум пе тер):
кре а тив на де струк ци ја.22 Ло ги ка "кре а тив не де струк ци је" се
раз ви ја на сле де ћи на чин: ства ра ње је увек "бол но", оно се
по ма ља уз бол, али је још бит ни је да си мул та но по сто ји и
ства ра ње и ра за ра ње. Ства ра ње се ди на ми зи ра по сред ством
ра за ра ња. И на си ље се упра во мо же ту ма чи ти као еле мент
овог сло же ног про це са, као фе но мен ко ји сто ји из ме ђу ства -
ра ња и ра за ра ња, тач ни је "осци ли ра" из ме ђу ових про це са
без ика кве уна пред да те га ран ти је да ће пр ви или дру ги про -
цес пре ваг ну ти. И овај мо мент ства ра до дат ну не ла го ду: ка ко
се мо же оправ да ти да на си ље мо же да бу де кре а тив но, ако
та ко хо ће мо да уоп ште ства ра не што? Ка ко се мо же кре а -
тив ност при пи са ти на си љу? Да ли је оно до вољ но кре а тив -
но? Не до во ди ли у пи та ње овај мо ме нат ам би ци је при пи то -
мља ва ња на си ља? 

Но ово по след ње је не из бе жно пи та ње не са мо по во дом
син те зе "ства ра лач ког" и "ор га ни зо ва ног на си ља" оза јед ни -
че ног "За па да", не го и уоп ште мо дер ни те та као та квог. На и -
ме, мо дер ни тет је и сам на ста јао у ду гом про це су зна ку на -
сил ног уста но вља ва ња: раз ли чи ти про це си мо дер ни за ци је у
зна ку ра ста/раз во ја увек су под ра зу ме ва ли та ла са ње на си ља.
Опис кри ти ча ра Кар ла Марк са о пр во бит ној аку му ла ци ји ка -
пи та ла ко ји ће од ре ди ти пу те ве мо дер ни те та (у ње го вом слу -
ча ју то је ис тра жи ва ња на стан ка ка пи та ли зма у Ен гле ској од
XV до XVI II ве ка) пла у зи бил но го во ри ко ли ко су фун да мен -
ти упр ља ни ко до ви ма на си ља. Без на си ља ка пи та ли зам ни ка -
да не би мо гао да на ста не, он је за жи вео тек на осно ву "кре -
а тив не де срук ци је" (огра ђи ва ње, то јест, су жа ва ње за јед нич -
ког про сто ра, раз вла шћи ва ње) след стве но то ме уз ко ло сал но
на си ље уста но вља ва ња. Осим то га, "ор га ни зо ва но на си ље" у
на ве де ном сми слу је сте ло ги чан ис ход уну тра шњих сна га
мо де р ни те та.

Не ла го да услед оп сто ја ња на си ља по сто ји и због то га што
по дрх та ва ју кри те ри ју ми ко ји би тре ба ли раз два ја ти на си ље
од не-на си ља. Да ли се по сто ја ње пер пе ту и ра не не јед на ко сти
мо же при пи са ти на си љу?23 Да ли у по след њој де це ни ји сна -
жно ува жа ва на син таг ма "над зор ног ка пи та ли зма" ни је до
вр хун ске ефи ка сно сти до те ра но лу кав ство на си ља ко је мо же
да про дре и до на ју ну тра шњи јих мен тал них струк ту ра? Ни -
су ли ди ги тал ни апа ра ти над гле да ва ња те апа ра ти при слу -
шки ва ња "то та ли тар ни по се би", од но сно про из во ђа чи на си -
ља?24

Ни ко не до во ди у пи та ње да се на си ље да нас не мо же по -
и сто ве ти ти са не ка да шњим об ли ци ма на си ља, то јед но став -
но ни је спор но. Али по сто ји из ве сно лу кав ство на си ља, оно

је да нас скри ве ни је, суп тил ни је, че сто без еле ме на та фи зич -
ких мо да ли те та на си ља. Са вре ме ни ми сли о ци по не кад јед но -
став ну ка жу да су об ли ци на си ља да нас "по сред ни ји"25 не го
ра ни је, те да њи хо во де тек то ва ње тра жи на пор, или твр де да
пред на ма је "не у тра ли зо ва ње раз ли ке из ме ђу на си ља и бла -
го сти", те да се "тла че ња не спро во де за по ве сти ма, пре све га
за бра на ма...(не го) по ну да ма" ко је по сре ду ју на си ље.26 Мо -
дер ни стра ху ју да по сто ји на си ље ко је се од ви ја не за ви сно од
њих, у од сто ја њу од њи хо вих на ме ра: је дан зна чај ни ис тра -
жи вач је ин си сти рао на стра те шком зна ча ју "струк ту рал ног
на си ља",27 што би под ра зу ме ва ло да у мо дер ном дру штву по -
сто је об ли ци на си ља ко ји ће увек из и гра ти нас.

Је два тре ба ре ћи да све ово под ра зу ме ва и ин три гант но
пи та ње од но са из ме ђу мо ћи и на си ља. Се ман тич ко по ље не -
мач ког пој ма Геwалт ко је зна чи и моћ и на си ље опо ми ње нас
да не сме мо би ти бр зо пле ти. Ни ти њи хо во нео пре зно из јед -
на че ње ("моћ=на си ље"28), ни ти њи хо во раз два ја ње нас не
до во ди до су шти не. Бјунг-Чул Хан, пи сац јед не вред не рас -
пра ве о на си љу29 по во де ћи се за Бо дри ја ро вом те зом да за
нас не ста ју зна ци не га тив но сти и све се ута па у "гво зде ни ка -
вез" по зи тив но сти до ла зи до то га да тра ди ци о нал не ана ли зе
оста ју код обра сца "не га тив не Дру го сти", те до жи вља ва ју
Дру гост као не га ти ви те том од ре ђе ну опа сност спрам ко је се
тре ба бра ни ти. Али, да нас у ка сном ка пи та ли зму (у "по сти -
му но ло шком дру штву") пред ња чи на си ље пре ма се би а не на -
си ље пре ма Дру го сти à ла Ле ви нас. На си ље ни је ин тер- не го
ин тра су бјек тив на ствар. И та ко се на во де раз ли ке из ме ђу мо -
ћи и на си ља: моћ је од ре ђе на ло ги ком кон ти у ну и те та, на си -
ље дис кон ти ну и те том, моћ се ор га ни зу је у струк ту ру, на си ље
се по ка зу је у "упа ди ма" и уки да мо гућ ност "де ла ња", моћ
уокви ру је дру гог у од но си ма, на си ље је без од но са, моћ ин -
тен зи ви ра ма не вар ски про стор, на си ље уни шта ва про стор,
моћ кро ји ме ру, на си ље је без мер но (по ми ње се и де струк ци -
ја, али не у сми слу "кре а тив не де струк ци је" ка ко је то го ре
из не то), моћ жи ви од ви зу ел но сти, на си ље пак не.

Са Бо дри ја ром се ов де ис тра ја ва на на зна ци о сро за ва њу
не га тив но сти и на над мо ћи оног по зи тив ног што ре зул ти ра
са "те ро ром ис то сти" на спрам да на шњег гро мо гла сног по -
зива ња на бес ко нач не про це се раз ли ко ва ња. Ре гре си ја кри -
тич ког ми шље ња спрам на си ља се от кри ва у то ме да без -
надежно па ра зи ти ра на за ста ре лој па ра диг ми не ка да шње не -
га тив но сти и да по ен ти ра на фи гу ри Дру го сти ко ја иза зи ва
на си ље. 

Не спо рим да ин тра су бјек тив ни об ли ци на си ља игра ју
зна чај ну уло гу, опис ба ца све тло на зна чај не тен ден ци је, али
ми се чи ни да се не би тре ба ло од ри ца ти ин тер су бјек тив них
об ли ка на си ља што још увек под ра зу ме ва на си ље као дру -
штве но фил три ра ни од нос. Да је на си ље по у ну тра шње но, то
ни је са свим но во за па жа ње, ње га су про мо ви са ли и не ки ми -
сли о ци ко ји су се су сре ли са "кри зом не га ти ви те та" (Ба дју),
ма да не до во дим у пи та ње да се ов де по во дом тра го ва Бо дри -
ја ра мно го то га но вог се мо же на зи ра ти. Осим то га, Бјунг-
Чул Хан ре ци мо ско ро и да не по ми ње рат као не пре су шни
из вор на си ља са ин тер су бјек тив ним бор ба ма у ци љу кро је ња
фор ме су ве ре ни те та. Рат се из ве сно не мо же рас тво ри ти у
фи гу ре "кон ку рен ци је" (ко ју до тич ни фи ло зоф на гла ша ва у
сми слу то га да она за ме њу је фи гу ре "не при ја те ља"). Осим
то га, ре ци мо из о штре на двој ност из ме ђу мо ћи и сво ји не не
по га ђа: ни су сви об ли ци на си ља ну жно без ме ре. Краљ/вла -
дар/го спо дар ко ји исто вре ме но уби ја и опра шта и у то ме по -
ка зу је сво ју моћ ни је без ме ре, не го ре а ли зу је на си ље да би
ду го роч но по ку шао да учвр сти моћ. На си ље за и ста мо же да
бу де без ме ре, од но сно, мо же да екс пло ди ра та ко да по гу би
сва ку ме ру, но он да се оно пре те ра но уда ља ва од мо ћи. Та кво
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на си ље је ге ну и ни из раз не мо ћи. Из ве сна ауто ном ност на си -
ља не до зво ља ва да га по сма тра мо функ ци о нал но у од но су
на моћ; њи хо ва ре ла ци ја је по сре до ва на кон тин гент ним мо -
мен ти ма. Ви зу ел ност мо ћи је не по бит на, моћ ва пи за ви зу ел -
ним из ра жа ва њи ма, али зар да нас не до жи вља ва мо екс це се
сли ка о на си љу у ви ду си му ла циј ских ига ра, и не омо гу ћа ва -
ју ли нам ди ги тал не тех но ло ги је да гле да мо из бли за раз ли чи -
те ак те на си ља у ра ту из ме ђу Укра ји не и Ру си је? Сход но то -
ме да ли је оправ да но кон тру и са ти двој ност из ме ђу мо ћи и
на си ља у по гле ду ви зу ел но сти?

На пе тост из ме ђу ин тер- и ин тра-су бјек тив них об ли ка
на си ља, њи хо ва ис пре пле те ност је аде кват ни ја фор му ла не -
го јед но стра но на гла ша ва ње на си ља у се би. Она се мо же
при ме ни ти и у по гле ду књи жев но сти. На си ље ни је стра ни
еле мент у од но су на књи жев ност. Увек је по сто ја ла ве за
изме ђу исти не и на си ља и књи жев ност је кру жи ла око ове
рела ци је: нај зад усто ли че ње де тек тив ског ро ма на се мо же
раз у ме ти као жа нр ко ји тра жи исти ну по мо ћу осве тље ња по -
кре тач ких сна га на си ља. Да на си ље от кри ва исти ну, већ
одав но се твр ди: оштри про ма тра чи као Вал тер Бе ња мин
ника да ни су сум ња ли да је де тек тив ски ро ман, уби ство, из вр -
ше но на си ље нај бо љи мо гу ћи увод у ис тра жи ва ње ка пи та -
лизма. 

Књи жев ност је на рав но ван ред ни по сма трач, и не у мор ни
бе ле жник на си ља, од ње оче ку је мо мно го. Но она је исто вре -
ме но и вр хун ски ме ди јум про ми шља ња етич ких и он то ло -
шких ди ле ма на си ља – же ли ли не ко ре флек ти ра ти на зна че -
ња на си ља у мо дер ни те ту, на очај нич ким мо гућ но сти ма из -
ба вље ња на си љем мо ра се увек вра ћа ти, из ме ђу оста лог, на
Зло чин и ка зну До сто јев ског чи ји Аљо ша Ка ра ма зов је ра за -
пет из ме ђу љу ба ви ко ја је очи шће на од сва ког на си ља и прак -
ти ко ва ња на си ља као је ди ног пу та за про ме ну по сто је ћег ста -
ња све та. Увек су по сто ја ли пи сци ко ји су "жи ве ли у кон тек -
сту на си ља"30, то по га ђа и са му књи жев ност. Не ће мо се из не -
на ди ти ако се пред на ма на ре ђа ју пи сци ко ји су би ли ду бо ко
фа сци ни ра ни на си љем – Жор жа Ба та ја или Ан то ни на Ар тоа
не би смо мо гли раз у ме ва ти без то га. Ма шта ми сли ли о лич -
но сти и учин ку Ерн ста Јин ге ра ("по но во је крв у на шим жи -
ла ма") он се мо ра тре ти ра ти и као ми сли лац ге не ри ра ног на -
си ља про тив гра ђан ско-кал ку ла тив не учма ло сти. 

Али, пи та ње је у ко ли кој ме ри је и књи жев ност са у че сник
у спро во ђе њу на си ља, или тек не ду жни су бје кат кон тем пла -
ци је на си ља. Би ће да је она ви ше од пу ке ре ги стра ци је раз ли -
чи тих то ко ва на си ља. Она ни ка ко ни је са мо све док ко ји вер -
но бе ле жи си ту а ци је на си ља. У сва ком слу ча ју сви они (ов де
ма кар овлаш по ме ну ти) ко ји су би ли фа сци ни ра ни са тран ре -
гре сив ним ди мен зи ја ма на си ља су "са и сто риј ски" са ди на -
ми ком на си ља. У ства ри, на зна ка на по чет ку да бо го ви "сми -
шља ју не сре ће" и из у ме ва ју зло ко је по ти ре чо ве ка да би се
ка сни је мо гло пе ва ти о њи ма31 ука зу је и на из вор ну упле те -
ност књи жев но сти у на си ље. Ма да и по тре бу бо го ва за књи -
жев но шћу, јер су они се бе са гле да ва ли у огле да лу књи жев -
них на ра ци ја. Књи жев ност при ча ју ћи о на го ми ла ва њу зла у
све ту, ства ра ју ћи фор ме, жан ро ве, афир ми шу ћи се као фор ма
су бли ми ше на си ље, али нас ти ме и ва ра, јер за бо ра вља мо је -
зу на си ља и пре ви ше ла ко по ста је мо нео ба ве зни чи та о ци.

При то ме, са у че сни штво, не-не ви ност књи жев но сти се
мо ра ми сли ти на ње ном основ ном ме ди ју му, на и ме, на је зи -
ку. Онај ко је чи тао јед ног Ни чеа и ње го ва раз ми шља ња о на -
си љу "гра ма ти ке" ла ко ће раз у ме ти шта ов де ис кр са ва. У
ства ри, онај ко ми сли на си ље у књи жев но сти, не мо же се
отрг ну ти ни од "на си ља са ме књи жев но сти".32 "Сва ка реч је
тор ту ра за ме не" – та ко ве ли пор ту гал ски пе сник Пе соа.33

Ми сли о ци ко ји се по ма ни ру кла си фи ка ци је свр ста ва ју у

"пост мо дер не" пи сце, или они ко ји су би ли ин спи ри са ни њи -
ма го во ре о "фе но ме но ло ги ји на си ља дис кур са" (Ба ли бар).
Сви су они на след ни ци ни че ан ских ре флек си ја о је зи ку ко ји
на ме ће се бе у све ту, уви ја се у се бе, и оста вља свој пе чат на
до га ђа је у све ту, и не до пу шта да ми сли мо о на ма, о све ту без
је зич но сти.

Сход но то ме, не про ла зност на си ља је део ма те ри ја књи -
жев но сти, тач ни је њен су бјект/објект.
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Др Дра ган Про ле

Три не га ци је 
на си ља
Спу та ност чул ним ути сци ма ver sus
"ухап ше ност"

Са же так: Из са вре ме не пер спек ти ве по ста ло је ја сно да Каф -
ка ни је био ни ти уса мљен, ни ти зло гла сно мра чан про рок. На -
про тив, ње го ва књи жев ност пре ве ла је у је зик фик ци је ис ку ства
прав ни ка. Ни је ни ма ло слу чај но да је тор ту ра на зва на епи де ми -
јом два де се тог ве ка. Пре ма Ам не сти Ин тер не ше лу у све ту по -
сто ји пре ко де ве де сет зе ма ља ко је си сте мат ски упо тре бља ва ју
тор ту ру. Фун да мен тал на ка рак те ри сти ка тор ту ре је да је ин те -
грал ни део ин сти ту ци о нал не струк ту ре мно гих зе ма ља. На кон
го то во сто го ди на на кон Каф ки не смр ти ни смо се мно го про ме -
ни ли. На си ље, с јед не стра не, пред ста вља мо но пол мо дер не др -
жа ве ко јег се она не од ри че. С дру ге стра не, оно је не за о би ла зно
чак и та мо где је др жа ва ту да сво јим за ко ни ма по ну ди за шти ту
и да по мог не по је дин цу: "ин тер ак ци је др жа ва са њи хо вим гра ђа -
ни ма ре дов но су ока рак те ри са не на си љем ко је по не кад укљу чу -
је и тор ту ру. Ком плек сна је ин тер ак ци ја за ко на са тим на си љем.
За кон об у зда ва др жав но на си ље, али то ком за шти те кре и ра и
лич не ра њи во сти"1.

Pла то но ва але го ри ја пе ћи не по ла зи од чо ве ко ве ег зи стен -
ци јал не и са знај не си ту а ци је у чул ном све ту, у све ту јав но -
сти. Уве ре ни у ре ал ност сен ки ко је ви де, ста нов ни ци пе ћи не
сво јим те ли ма су при ко ва ни за за те че но. У пе ћин ском све ту
не ма по тре бе за по ме ра њем, за ре ак ци јом. Не ма иза зо ва у пе -
ћи ни. Ни шта од ње них ста нов ни ка не тра жи ни ка кав од го -
вор. Ру ти не су са свим до вољ не, жи вот је до вољ но за ни мљив,
пред очи ма се од ви ја оп ти мал на ко ли чи на са др жа ја.Про ла зе
не ке сли ке, кре ћу се не ке ства ри. Та ква ди на ми ка је при клад -
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Al par Lo šonc, Aca de mi cian

Vi o len ce shall not pass

Sum mary: Vi o len ce can be in ter pre ted as a part of this com plex
pro cess as well, as a phe no me non that stands bet we en cre a tion and
de struc tion, or it rat her "oscil la tes" bet we en the se pro ces ses wit ho ut
any gu a ran tee that the first or se cond pro cess will pre vail. And this
cre a tes ad di ti o nal di scom fort: how can it be ju sti fied that vi o len ce
can be cre a ti ve if that is a way to cre a te so met hing at all? How can
cre a ti vity be at tri bu ted to vi o len ce? Is it cre a ti ve eno ugh? Do es this
mo ment call in to qu e sti on the am bi ti ons of ta ming vi o len ce?

But the lat ter is an ine vi ta ble qu e sti on not only re ga r ding the
synthe sis of "cre a ti ve" and "or ga ni zed vi o len ce" of the uni ted "West"
but al so of mo der nity as such. Na mely, mo der nity it self was cre a ted
in a long pro cess of vi o lent fo un ding: va ri o us pro ces ses of mo der ni -
za tion as signs of growth/de ve lop ment al ways im plied a wa ve of vi -
o len ce.

* * *

Ал пар Ло шонц је ро ђен 1958. у Те ме ри ну. Ака де мик,
пpофесор је на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду, пре да је на Ка те дри
за дру штве не на у ке Фа кул те та тех нич ких на у ка, као и на Фи ло -
зоф ском фа кул те ту у Се ге ди ну (Ма ђар ска) од 1991. Пре да вао је
и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше те о риј ске
члан ке, фи ло зоф ску кри ти ку и есе је о књи жев но сти. Об ја вљи -
вао је у мно гим ча со пи сима у Ср би ји и у ино стран ству. Био је
члан уред ни штва Uj Sympo sion, По ља, Létünkа, и дру гих ча со -
пи са, и глав ни уред ник ча со пи са Hабитус. Са да је је дан од уред -
ни ка Злат не гре де, али и дру гих ча со пи са. Тек сто ви су му пре во -
ђе ни на фран цу ски, не мач ки и ен гле ски је зик. Из ме ђу оста лих
аутор је сле де ћих књи га: Об ли ци не до стат ка (Фо рум, Но ви
Сад, 1988), Хер ме не у ти ка се ћа ња (Фо рум, Но ви Сад, 1998), Мо -
дер на на Ко ло ну (Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 1998), Европ ске ди -
мен зи је (Фо рум, Но ви Сад, 2002), Suf fi ti en tia eco lo gi ca (Stylos,
Но ви Сад, 2005), Нео ли бе ра ли зам: суд би на или из бор (ко а у тор),
Есе ји о др жа ви бла го ста ња (ко а у тор), Су ве ре ни тет, моћ и кри -
за (Све то ви, Но ви Сад, 2006), Моћ као дру штве ни до га ђај
(Адре са, Но ви Сад, 2009), От пор и моћ (Но ви и Сад, 2012). На -
гра ђен је на гра дом ДКВ Иштван Конц.
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на, ви ше од то га ни је нео п ход но. Је ди но за ми сли во ис ку ше -
ње мо гло би да стиг не је ди но из стра ног све та. Али стран ци
су крај ње не по жељ ни. Мо гли би да сиг на ли зи ра ју да је свет
пе ћи не мањ кав и спо ран. Да омо гу ћа ва тек жи вот ни жег ран -
га, ло ши јег ква ли те та, ни ских до ме та. Још го ре је ка да се не -
ки ло кал ни ста нов ник оси ли и др зне се на оп ту жи ва ње сво је
вла сти те ствар но сти да је мањ ка ва и спор на. Е, та да би пе -
ћин ски ста нов ни ци агре сив но ре а го ва ли, бра не ћи по сва ку
це ну уко ре ње но уве ре ње да пе ћин ској ре ал но сти ни шта не
не до ста је.

Франц Каф ка је ви дљи ву ствар ност ту ма чио као зло чул -
ног све та. Је ди ни пра ви свет и за ње га, као и за Пла то на, био
је и остао са мо свет иде ја, ду хов ни свет.Ипак, ви ше не ва жи
кла сич ни тру гао, пре ма чи јој ло ги ци је ду хов но исти ни то, а
као та кво ну жно је и ле по и до бро.Ви дљи ва оте ло вље ња ду -
ха за Каф ку су из раз зла то га све та. Ту по чи ње дра ма тич но
уда ља ва ње од Пла то на. Од иде ја, од ду хов ног све та, пут не
во ди са мо пре ма до бру, не го исто та ко во ди и пре ма злу. И
зло људ ског све та та ко ђе је по сле ди ца иде ја, а не тек про ста -
клу ка и не зна ња. Људ ски свет, свој свет, свет сво га жи во та,
Каф ка је ви део као спу тан, огра ни чен, "у лан ци ма"2. Би ти у
све ту за Каф ку је зна чи ло би ти у не из бе жном на си љу, би ти
осу ђен на ано ним ни по ре дак ди сци пли нар не мо ћи. Оту да на
по чет ку ро ма на Про цес упо зна је мо про та го ни сту К. та ко што
са зна је мо да је ухап шен. Као да би ти са вре ме ник ујед но зна -
чи и би ти ли шен сло бо де, "би ти про це су и ран"3.Те шко је до -
зна ти по ко јем пра ви лу, нор ми или за ко ну би ва мо оп ту же ни
и су ђе ни. Не зна о то ме го то во ни шта ни окри вље ни К. Из во -
ри на си ља код Каф ке су не ви дљи ви, скри ве ни и не до ступ ни,
али су ње го ве по сле ди це све при сут не, ви дљи ве и опи пљи ве.
Као да не ма на сил ни ка, око нас су са мо жр тве на си ља.

Је дан од отре жњу ју ћих уви да ко ји нам по сре ду је Каф ки на
књи жев ност од но си са на на ше иг но ри са ње оно га што нас се
нај ви ше ти че. Не зна мо ни шта о ме ха ни зми ма при си ле, сле -
пи смо пред по ја ва ма дру штве ног на си ља. Не слу ти мо ода -
кле оне по ти чу, на ко јим иде ја ма се за сни ва ју. Још ма ње смо
вич ни њи хо вом от кла ња њу.Мо жда је нај го ре то што је два мо -
же мо и да их пре по зна мо. Не ма ви ше јав не од го вор но сти
пра во су ђа за удео у на си љу ко ји је ве зан за из вр шну де лат -
ност. Ге не а ло ги ју на си ља Kафка ви ди у не спо ра зу му са за ко -
ном, чи ји основ ни сми сао је од са мог по чет ка био да оне мо -
гу ћи на си ље. Та мо где се пра во спро во ди се лек тив но, не ма
пра ва. Из над све га бо ли тр пље ње на си ља, ка да је пра ће но
све шћу да су не ки дру ги за шти ће ни, без бед ни, скло ње ни од
ли ца прав де. Из о кре ну ти свет ко ји нам Каф ка де мон стри ра
ни је онај из ме ђу ра зу ма и ума, као код Хе ге ла, не го из ме ђу
на си ља и за ко на. Раз лог по сто ја ња за ко на је да спре чи на си -
ље, али жи вот ни пулс за ко на чи ни упра во обрат но. Ње го вом
се лек тив ном при ме ном ства ра се мо жда чак и ве ћи ути сак
не за шти ће но сти, не го та мо где не ма ни ка квог за ко на и ни ка -
квог пра ви ла. 

Из са вре ме не пер спек ти ве по ста ло је ја сно да Каф ка ни је
био ни ти уса мљен, ни ти зло гла сно мра чан про рок. На про тив,
ње го ва књи жев ност пре ве ла је у је зик фик ци је ис ку ства
прав ни ка. Ни је ни ма ло слу чај но да је тор ту ра на зва на епи де -
ми јом два де се тог ве ка. Пре ма Ам не сти Ин тер не ше лу у све -
ту по сто ји пре ко де ве де сет зе ма ља ко је си сте мат ски упо тре -
бља ва ју тор ту ру. Фун да мен тал на ка рак те ри сти ка тор ту ре је
да је ин те грал ни део ин сти ту ци о нал не струк ту ре мно гих зе -
ма ља. На кон го то во сто го ди на на кон Каф ки не смр ти ни смо
се мно го про ме ни ли. На си ље, с јед не стра не, пред ста вља мо -
но пол мо дер не др жа ве ко јег се она не од ри че. С дру ге стра -
не, оно је не за о би ла зно чак и та мо где је др жа ва ту да сво јим
за ко ни ма по ну ди за шти ту и да по мог не по је дин цу: "ин тер ак -
ци је др жа ва са њи хо вим гра ђа ни ма ре дов но су ока рак те ри са -

не на си љем ко је по не кад укљу чу је и тор ту ру. Ком плек сна је
ин тер ак ци ја за ко на са тим на си љем. За кон об у зда ва др жав но
на си ље, али то ком за шти те кре и ра и лич не ра њи во сти"4.

Због то га је Каф ки на фе но ме но ло ги ја на си ља из над све га
упу ће на на раз ра чу на ва ње са пред ра су да ма, или пре на ив ним
пред ста ва ма о то ма шта за кон је сте и ка ко се за кон спро во ди.
Као да је би ла Каф ки на уче ни ца, Ха на Арент је у из во ру по -
ли тич ког пре по зна ва ла по тре бу за кон тро лом и от кла ња њем
дру штве ног на си ља. Њен ме диј она је пре по зна ла у ко му ни -
ка тив ном сми слу људ ске ко ег зи стен ци је. Сми сао ко му ни ка -
ци је ни је био ве зан за бо ље ме ђу људ ско раз у ме ва ње, ни ти за
кре а ци ју не ке су пер и ор не ин те лек ту ал не за јед ни це. Де мо -
крат ски по лис хтео је isonomiaз бог то га што је на сто јао да
оне мо гу ћи чо ве ко ву при род ну скло ност ка на си љу "по лис
пре ста вља пр ви по ку шај да се на си ље ис кљу чи из за јед нич -
ког жи во та љу ди"5. Као да се по ли тич ко по ре кло по ли са пот -
пу но из о па чи ло, ко му ни ка тив не рав но прав но сти ви ше не ма,
као ни ди ја ло шког за јед ни штва?

Не про ла зна по пу лар ност и чи та ност Каф ки ног де ла код
ве ли ког де ла пу бли ке ве ро ват но по ти че из ин вер зи је, за хва -
љу ју ћи ко јој се лу ди ло на ста ни ло та мо где тре ба да сто лу је
ум, да ого ље ни об ли ци на си ља ца ру ју та мо где би тре ба ло да
се де ли прав да, те да раз врат вла да та мо где је не ка да би ло
цар ство љу ба ви. Ве ли ке иде је ума, сло бо де, јед на ко сти, прав -
де, све су се оне у Каф ки ном све ту рас пр ши ле као пе на од са -
пу ни це, усту пив ши ме сто сво јим су прот но сти ма.Уме сто да
бу де у слу жби сво јих гра ђа на, да се пре ма њи ма од но си бри -
жно и до ма ћин ски као пре ма ве ли кој по ро ди ци, ис по ста ви ло
се да је "др жа ва нај ве ћи не при ја тељ дру штва ко јег шти ти".6

Шта мо же мо да на у чи мо од на си ља? Сва је при ли ка јед ну
лек ци ју о oтелoвљењу на гра ни ци људ ско сти и ди вља штва,
на ме ђи ко ја ус по ста вља ли ни ју раз гра ни че ња из ме ђу ис ку -
ства и не ис ку си вог: "’Лек ци ја’ се са сто ји упра во у гу бље њу
свих ве за са сва ки да шњим жи во том, у ра за ра њу ’жи ве ко му -
ни ка ци је са све том’ (Мер ло-Пон ти), у чи јем окви ру на ста је
сми сао еле мен тар не те ле сно сти, па до вер бал не ко му ни ка ци -
је. То ин сце ни ра ње бе сми сле но сти као сми сла је јед на ма те -
ри ја ли за ци ја, то тал ни при ступ и оте ло тво ре ње на крај њим
гра ни ца ма ис ку ства и на крај њим гра ни ца ма дру штве но -
сти"7.

У скла ду са тим, Каф ки на књи жев ност не мо же да се
укло пи у три ви ја лан мо дел у ко јем не ко пи ше о не ко ме или о
не че му. У њој је на де лу са мо и ску ша ва ње, екс пе ри мент са
са мим со бом, раз от кри ва ње сво је вла сти те кон сти ту ци је.
Због то га се чи ни да би при клад ни је пи та ње К. с по чет ка ро -
ма на Про цес – ина че упу ће но пр вим ве сни ци ма на си ља ко ји
оба ве шта ва ју про та го ни сту да је ухап шен – би ло уме сто "ко
сте ви?", за пра во "ко сам ја?". То пи та ње, исти ни за во љу, по -
ста вља ге о ме тар К у Зам ку. Али на кон ње го вог пи та ња, по -
ста вље ног те ле фон ском са го вор ни ку "ко сам ја?", нај пре сле -
ди крат ка па у за да би на кон ње са дру ге стра не усле ди ло
"шта хо ћеш?". Оту да не чу ди што од та квог раз го во ра К. "ви -
ше ни шта ни је оче ки вао"8. Не ра ди се ту тек о из о ста лом од -
го во ру, о уки да њу ди ја ло га, ни ти о чи ње ни ци да де мон стра -
тив на по ја ва ди сци пли нар не мо ћи не ма по тре бу да се ле ги -
ти ми ше и да мно го об ја шња ва9. 

На по кон, од го во ри ко ји су усле ди ли пред ста вља ју ти пич -
ну си му ла ци ју ви ше вред но сти и пот пу ну дис ква ли фи ку ју
са го вор ни ка. Они го во ре са по вла шће ног по ло жа ја, обра ћа ју
се са ви шег ме ста и у име из вр сни јег по рет ка. Не мо же се
пре чу ти иде ја вер ти кал но сти ко ју по сре ду ју Каф ки ни ре пре -
зен ти на си ља. Као ка да се ви ши свет обра ћа ни жем, и не мо -
же да са кри је нер во зу због уз не ми ра ва ња, због пу ке осло -
вље но сти од стра не оних ко ји су ви ђе ни као објек ти бу ду ћег
на си ља. Два су ти пич на и ујед но до вољ но мар кант на од го во -
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ра, ко ја то за пра во ни су, не го су пре уки да ње пи та ња, обе -
сми шља ва ње осло вља ва ња: "ре кли сте не што?" (Про цес) и
"шта хо ћеш?" (За мак). 

Као да су Каф ки ни ју на ци уна пред ли ше ни гла са, њи ма је
уки ну то еле мен тар но де мо крат ско пра во на свој глас. Ла жна
и пу ко си му ла тив на је мо гућ ност да се њи хов став би ло ка да
рав но прав но огла си у аго ри јав но сти. Та ли ше ност до во ди до
на ред ног де фи ци та, јер су бјект без гла са не ма мо гућ ност да -
јав но ар ти ку ли ше сво ју во љу. На си ље по чи ње та мо где је ко -
му ни ка ци ја пре ста ла или где је уна пред спре че на и оне мо гу -
ће на, па ни ка да ни је ни за по че ла. На су прот Ха ни Арент, ко ја
из во ре и по чет ке по ли тич ког ви ди у на сто ја њи ма за осло ба -
ђа њем од на си ља, чи ни се да је пре ма Каф ки на си ље трај на,
нео т кло њи ва кон стан та људ ске исто ри је. Не ви ди он ниг де
пе ри о де сло бо де, рав но прав но сти и сре ће. Це ну ко ју због то -
га пла ћа мо осе ћа мо на вла сти тој ко жи. Тек у пат њи смо ка -
дри да иден ти фи ку је мо за ко не. Тек по вре ђе ни и ра ње ни мо -
же мо да кон ста ту је мо њи хо во при су ство. За кон се скри ва чак
и у сво јим ис по ља ва њи ма, по сту пак ни је ја ван. За кон не про -
пи су је јав ност, са мим тим ни оп ту жни ца про тив по је дин ца
оста је пот пу но не по зна та и не до ступ на. Исто та ко оста ју не -
по зна те и од лу ке нај ви ших су до ва, тек оне оста ју ми сте ри о -
зне, чак и они ма ко ји су их до не ли. Што је ви ши ранг на ле -
стви ца ма мо ћи, уто ли ко је оскуд ни ји лич ни опис за ступ ни ка
и ре пре зе на та. Не ма ни че га лич ног у ре жи ми ма мо ћи, ви ши
слу жбе ни ци су без ли ца. Јед на чи на је јед но став на: ви ша ин -
стан ца мо ћи под ра зу ме ва ви ши сте пен без лич но сти. Ли це
прав де ни је јав но ли це, не го ли це ко је је ту на услу зи са мо
ода бра ни ма, по себ ни ма, љу ди ма по себ ног ста ту са и оси гу ра -
них при ви ле ги ја. Њи ма прав да без ли ца пру жа за шти ту од
на си ља, док су му сви оста ли пре пу ште ни без мо гућ но сти да
се од бра не. 

Ти ме до ла зи мо до ста но ви шта са вре ме но сти, до пре суд не
ди фе рен ци је у од но су на мо дер ност. Ра ци о на ли за ци ја, ауто -
но ми ја, осло ба ђа ње су бјек тив них енер ги ја основ не су мо дер -
не иде је во ди ље. Нај пре је нео п ход но укло ни ти пре пре ке, от -
кљу ча ти лан це, раз ра чу на ти се са илу зи ја ма. На кон што се то
де си, не ми нов но ће до ћи до про цва та људ ског ро да. Мо ћи ма
еман ци па ци је и еду ка ци је ни шта не ће мо ћи да се су прот ста -
ви. По сле ди ца је оп ти ми зам, по ве ре ње у су тра шњи жи вот ко -
ји ће би ти да ле ко ви ше вре дан жи вље ња не го што је да на -
шњи. Код Каф ке је ви зи ја жи во та су прот на мо дер ним оче ки -
ва њи ма. Жи ве ти код ње га зна чи окле ва ти пред ро ђе ње. Жи -
ве ти оту да не под ра зу ме ва да смо се нај пре ро ди ли, не го пре
све га да смо устук ну ли, да се устру ча ва мо, да смо про пу сти -
ли при ли ку, због то га што не пре кид но окле ва мо и за ста је мо.
Као да је жи вот при пре ма за не што што се ни ка да не ће до го -
ди ти. Жи вот је у из о ста лом за по чи ња њу. По че так жи во та
уто ли ко ни је не што што је иза нас, не што око че га су се
углав ном по бри ну ли дру ги. На про тив, на ше ро ђе ње је ап со -
лут но у на шој над ле жно сти, оно je не што што нам тек пред -
сто ји, а што ве ро ват но ни ка да не ће мо ис ку си ти. 

Па ра док сал на је са мо свест са вре ме ног жи во та: ка ко је то
би ти жив а ујед но и не жи ве ти? Из Каф ки не пер спек ти ве
иде је лич не тран сфор ма ци је, пре у мље ња, пред ста вља ју за -
блу де са не срећ ним кра јем, са мо за ва ра ва ња чо ве чан ства ко ја
су нас ску по ко шта ла. Ин тим ни обрат лич но сти ко ји би се
од ра зио на пот пу ну про ме ну на чи на жи во та пре оста је у рав -
ни фан та зи је или ха лу ци на ци је, не го што ће по ста ти до жи -
вље но ис ку ство: "Јед но лич ност, рав но мер ност, удоб ност и
не са мо стал ност мог на чи на жи во та др жи ме чвр сто, без по -
го во ра, та мо где сам се за те као. Уз то имам ви ше не го обич -
ну скло ност пре ма удоб ном и не са мо стал ном жи во ту, све
што је штет но по ја ча ва се, да кле, још и мо јом при ро дом. Нај -
зад, ја и ста рим, пре о бра жа ји по ста ју све те жи"10. Реч ју, жи -

вот је пра зан, бу ду ћи да про ме на не пре кид но из ми че и из о -
ста је чак и у при ме ри ма оних рет ких по је ди на ца ко ји се од -
ва же да по ку ша ју, да све кар те ста ве на те жње ка про ме ни.

На си ље и три об ли ка не га ци је

Осе ћај бес по моћ но сти, уза јам не стра но сти, по тре ба за су -
че ља ва њем уз исто вре ме но ста ја ње из ван и ми мо кључ них
до га ђа ња основ не су од ли ке су бјек тив но сти Каф ки них ју на -
ка. Уске су гра ни це соп ства, ре ал ни про стор је екс трем но су -
жен. Не ма се куд, не ма ми ра ни ти у спо ља шњем све ту, ни ти
у има нен ци ји све сти. Не ма скла да, ни а дру ги ма, ни ти са со -
бом. Не ма са гла сно сти уну тра шње вре мен ске све сти и објек -
тив ног вре ме на. С јед не стра не је јур ња ва ин тро спек ци је, по -
мам на по тра га за до жи вља јем, а спо ља је тро ма, ле ња, увек
исто вет на, не при ја тељ ски на стро је на и инерт на ствар ност.
Ча сов ни ци се не по ду да ра ју, са вре ме ност је ве ли ка лек ци ја о
не мо ћи су бјек та. Ја сан по глед мо гућ је је ди но из пер спек ти -
ве угро же но сти, по ра же но сти, "ухап ше но сти". Та кво ви ђе ње
у ста њу је да пре ђе у чи ње ње, у ак тив но су прот ста вља ње на -
си љу. У са гла сно сти са три раз ли чи та пој ма не га ци је, пре ма
Етје ну Ба ли ба ру има мо и три вер зи је су че ља ва ња са на си -
љем11. Ов де ће мо ис пи та ти Каф кин опус с об зи ром на мо гућ -
но сти кон кре ти за ци је иде је о раз ли чи тим на чи ни ма су че ља -
ва ња са на си љем.

Пр ва је не на си ље, од би ја ње на си ља, вер бал ни, те ле сни и
ег зи стен ци јал ни про тест ко ји не при ста је да се слу жи на сил -
ним ме то да ма. Мо гу ће је иза ћи из на си ља, на пу сти ти ње го ву
ло ги ку и бо ри ти се про тив ње га мир но, па сив но, не на сил но.
Ма кар и пла тио ве ли ку це ну и био зга жен на сил ним про це -
ду ра ма, ре зон не на си ља ци ља на де мо крат ска сред ства у бор -
би про тив на си ља. Она по ста ју функ ци о нал на ка да ве ћи на
схва ти моћ не на си ља, ка да уви ди да она опа да на кон што на -
си ље по ста не рас крин ка но. Дру га чи је ре че но, све је мо гу ће
про ме ни ти под усло вом да иг но ри са ње и под ра зу ме ва ње на -
си ља пре ђе у став ак тив ног не на сил ног от по ра на си љу. 

Из о па че но раз у ме ва ње и функ ци о ни са ње на си ља мо ра
уки ну ти са мог се бе. Офи цир у ка жње нич кој ко ло ни ји се од -
лу чу је на са мо у би ство, а ма ши на за ег зе ку ци ју се рас па да са -
ма од се бе: "Ка ко не ко схва та ње пра ва мо же да ре гу ли ше жи -
вот не ке гру пе ка да ви ше не ма при ста ли ца ко ји би се за у зе ли
за ње га, од но сно ка да има пре ма ло при ста ли ца. Ка да ви ше
ни ко ни је уве рен у та кво из ри ца ње и спро во ђе ње пра ва оно
гу би сво ју сна гу"12. Не на си ље код Каф ке би ва при пре мље но
стра те ги ја ма раз об ли ча ва ња, де ми сти фи ко ва ња. Оно што из -
над све га би ва ра све тље но од но си се на отва ра ње про сто ра
за по сре до ва ње. На и ме, на си ље увек функ ци о ни ше "по скра -
ће ном по ступ ку". У ње му је по пра ви лу из о ста ла не ка од ин -
стан ци на сло же ном пу ту при ме на пра ва – по вре да за ко на –
ис тра жни по сту пак – пре су да – жал ба – из вр ше ње ка зне. Не -
на си ље је по свом пој му по зив на об но ву ин сти ту ци ја, за по -
нов но утвр ђи ва ње пра ви ла, за по нов но осми шља ва ње људ -
ских пра ва. Њи хо ва је уло га упра во да ски ну не по сто је ћу
ауру веч но сти и не до дир љи во сти са фе но ме на на си ља, те да
та ко омо гу ће евен ту а лан от пор на си љу по сред ством не на си -
ља.

Дру га не га ци ја је ре во лу ци о нар но про тив-на си ље. На си -
љем се мо ра од го во ри ти на по сто је ће на си ље да би се сте као
мо но пол над на си љем, да би се оно ста ви ло под кон тро лу, да
би се на си ље му пра вља ло, да би се оно "до ве ло у ред". Тра -
ди ци ја на си ља ду га је ко ли ко и људ ска за јед ни ца. Још од Хо -
ме ро вог све та се "власт кра ље ва у од но су на сна гу дру гих
пле мен ских во ђа ис ти ца ла ти ме што је опи си ва на као вла да -
ви на ’по мо ћу си ле’"13. Ва ља пре по зна ти ме ха ни зме и ло ги ку
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на си ља, да би се про тив-на си љем уне ла по мет ња и да би се
тра ди ци о нал ни на сил ни ме ха ни зми ста ви ли ван сна ге. Ре во -
лу ци ја је уто ли ко про ме на ти ту ла ра на си ља. Ње на во де ћа
иде ја је да се на си ље ве ко ви ма ко ри сти ло као сред ство вла -
да ви не с ци љем за шти те по вла шће не ма њи не. 

Пре ма Каф ки, па ра докс на си ља са сто ји се у иде ји да смо
осу ђе ни да га тр пи мо, при че му нај че шће ни шта не зна мо о
то ме. Као да је на си ље суд бин ско, не за о би ла зно, не из бе жно.
Тра ги зам на си ља са сто ји се упра во у тој не мо гућ но сти жи во -
та с оне стра не на си ља. Ни смо се за пра во мно го уда љи ли од
тра гич них ју на ка. Ако је не што од суд би не оста ло у на шем
све ту, он да нам је су ђе но да на си ље кад-тад по ста не има -
нент ни са сто јак на шег жи во та: "Има ти суд би ну не зна чи да
је вла сти ти жи вот пре пу штен лан цу ло ших до га ђа ја што од -
ре ђу ју ње гов сми сао и ти јек, не го обрат но, да усред жи во та
на сту па лом ко ји га пре о кре ће у су прот ност [...] Суд би на је у
има нен ци ји жи во та: она за по чи ње и за вр ша ва у овом је ди -
ном жи во ту. А то та ко ђер зна чи: она се об ја шња ва из то га је -
ди ног жи во та"14. 

При ли ком Каф ки не ела бо ра ци је те иде је на и ла зи мо на ре -
че ни це, ко је сво јом иро ни јом пре ва зи ла зе све што нам је ра -
ни је би ло по зна то.За и ста, ко би по сум њао у му дрост ста рих
за ко на? Та ко је К. шо ки ран пре вас ход но сво јим не зна њем, а
не све при сут но шћу су да. Су ђе ње се од ви ја сву да, на сва ком
ме сту, пред став ни ци су да ни су скон цен три са ни на јед ном
ме сту, не го су рас пр ше ни и сву да при сут ни. Већ то про стор -
ном то та ли за ци јом су да ухап ше ник је уна пред из гу бљен. Ту -
жба је сву да, а од бра на ниг де.Кри ви ца је не сум њи ва, а на си -
ље не из бе жно. Нео гра ни че ни ка па ци те ти мо ћи пре по зна -
тљи ви су у тој упа дљи вој не сра зме ри. По је ди нац на су прот
све при сут не ма ши не ри је мо ћи не ма ап со лут но ни ка кве шан -
се. При том, онај ко ме се су ди, ко га се то нај ви ше ти че, о то -
ме ис пр ва пој ма не ма.Из те иде је мо гу се на слу ти ти и ре во -
лу ци о нар ни ка па ци те ти Каф ки не књи жев но сти. Мно штво је
ме ста на ко ји ма се ука зу је на рас ко рак из ме ђу иде је о људ -
ским пра ви ма и ре ал ног за муц ки ва ња пред вр хун ским, вер -
ти кал но по ста вље ним и тран сцен дент ним си ла ма пра ва:
"моћ се бе скри ва [...] Чо век је ви ди, али ни је си гу ран да ју је
ви део; пра ви од нос не моћ них љу ди што жи ве у под нож ју
бре га са зам ком пре ма слу жбе ни ци ма је сте од нос че ка ња
оног што је вр хов но"15. У та квој кон сте ла ци ји, пр ва ре во лу -
ци о нар на пре ми са гла си да пра во и за кон ни су та мо где су
прет ход но ви ђе ни. 

За то нај пре ва ља по сум ња ти упра во у му дрост ста рих за ко -
на. Оту да та ко ђе у Зам ку за кључ ка да не ма не ке ве ли ке раз -
ли ке из ме ђу зам ка и се ла, не по сто ји уз ви ше ност и из вр -
сност, про сто не ма пле ме ни те, ни ти тран сцен дент не осно ве
на ко јој се те ме љи на си ље: "На ши за ко ни на жа лост ни су оп -
ште по зна ти, они су тај на ма ле гру пе пле ми ћа ко ја вла да [...]
За ко ни су пак то ли ко ста ри, сто ле ћа су ра ди ла на њи хо вом
ту ма че њу, та ко да су и та ту ма че ња по ста ла за ко ни"16. Ка да
ту ма че ње по ста не за кон то он да зна чи да он ни је ни ка ква по -
сле ди ца древ не му дро сти, не го ис кљу чи вог, то та ли тар ног је -
зи ка хер ме не у ти ке мо ћи. Већ је у ан тич ком Ри му би ла рас -
про стра ње на сен тен ца им пе ри јал ног пра ва пре ма ко јој оно
што је по во љи вла да ра има сна гу за ко на (qu od prin ci pi pla cu -
it le gis ha bet vi go rem). Моћ ту ма чи за кон она ко ка ко њој од го -
ва ра, пре ма на хо ђе њу си ту и ра се бе у сре ди ште ка да јој то на -
ла жу ин те ре си, али је исто та ко скло на да се бе за шти ти и
ста ви се бе из ван за ко на. 

Каф кин књи жев ни рад по чи ва на иде ји да не по сто ји спо -
ља шњи су ди ја, не ма вер ти ка ле суд ског по ступ ка, ви ше ин -
стан це су фик тив не, не до ступ не, од сут не. Ако бив ство ва ње-
у-све ту ујед но озна ча ва и бив ство ва ње-у-на си љу, а би ти ујед -
но зна чи и би ти ухап шен, би ти про це су и ран, је ди но што пре -

о ста је је сте схва ти ти да под руч је бор бе до ди ру је еле мен тар -
но пи та ње лич но сти. Та ко и ствар це лог про це са ни је ве за на
за оства ре ње лич них ин те ре са, не го до ти че еле мен тар но, са -
му лич ност, пи та ње је ње не кон сти ту ци је и оп стан ка, или
пре да ва ња пу кој без лич но сти: "ка да бих би рао из ме ђу бо рав -
ка на твр ђа ви и бо рав ка у пе ћи ни, иза брао бих пе ћи ну за цео
свој жи вот, са мо та мо бих се усе ља вао и исе ља вао и чу вао
бих твр ђа ву"17. 

Пе ћи на је Каф ки на са мо ра зу мљи ва ба за, али он у њој ни -
је ста ти чан и фик си ран, по пут ста нов ни ка у Пла то но вој вер -
зи ји. Пе ћин ски но ма ди зам, иде ја не пре ки да ног усе ља ва ња и
исе ља ва ња, ме та фо ра је за кон крет но оства ри ва ње пра ва, ко -
је ни је ни ти не ми нов но ни ти га ран то ва но. Пре је на лик веч -
ном по ста ја њу, не пре кид ном то ку за ко ји је ка рак те ри стич на
спе ци фич на бор ба. У њој вла да пра ви ло да не ма чвр стог
ослон ца ко ји је већ кон сти ту и сан јер "оно на ста ло мо ра да
од сту пи у од но су на оно што тек на ста је"18. 

Тре ћа вер зи ја не га ци је од ре ђу је се као ан ти-на си ље "јер
пре фикс ан ти- као и у ан ти те зи, ан ти па ти ји, ан ти но ми ји,
озна ча ва нај оп шти ји об лик по ступ ка ’су о ча ва ња’ – да кле и
уну тар гра да или за јед ни це – то јест, од ме ра ва ња са оним
што је без сум ње енорм но или пак несaмерљиво [...] су прот -
ста вљам га ге сту окре та ња, по вла че ња, па чак и са мо за шти -
те [...] као и ак ту уз вра ћа ња на си ља или од ма зде за на си ље
пу тем про тив на си ља ко ја се бе пред ста вља као се кун дар ну,
па та ко и ле ги тим ни ре ак ци ју на ’при мар но на си ље’"19. Књи -
жев ни об ли ци је зич ког "од ме ра ва ња" ујед но пред ста вља ју и
стра те ги је Каф ки ног ан ти-на си ља. Де кон струк ци ја ме та фо -
ре мо гла би се озна чи ти као по вла шће на фи гу ра ње го вог по -
ступ ка ан ти на си ља. Уве ре ни смо да Каф кин ви ше знач ни и
за го нет ни по јам за ко на мо же би ти ин тер пре ти ран на тра гу
тог уви да. На су прот ре а ли стич кој па ра диг ми за кон ни је ту да
санк ци о ни ше на си ље не го да га га ран ту је. До кле год је за кон
на сна зи по ста вље на је по зор ни ца, при пре мље ни су ак те ри
спрем ни на на си ље. Пре ма оче ки ва њи ма, за кон би тре ба ло да
бу де до сту пан сва ко ме, да бу де на рас по ла га њу сву да и у сва -
ком тре нут ку. Уме сто то га, Каф ка кре и ра над ре ал не сце не
"ула же ња" у за кон. За кон се при ме њу је се лек тив но, они ко ји
у ње га ни су ушли оста ју ван за ко на. Да би оства рио сво је
пра во, по је ди нац је на вод но при ну ђен да уђе у за кон, да за -
ко ра чи у ње га, што ће ре ћи да нај пре на пу сти под руч је с оне
стра не за ко на. Не ма та ко не че га у ре ал но сти кри вич но про -
це сног пра ва, као што ни у би блиј ским тек сто ви ма не ма го -
во ра о сли ци "отво ре них вра та" по ред ко јих сто ји чу вар, а
кроз ко ја би не ка ко ва ља ло за ко ра чи ти. Вра та ко ја су већ
отво ре на али ни је мо гу ће пре ћи њи хов праг, сим бо ли шу па -
ра док сал ну отво ре ност ко ја је за тво ре ност, ин сти ту ци ју омо -
гу ћа ва ња чи ја је функ ци ја да спре ча ва про лаз.

Бе сми слен је прав ни улаз на ме њен ис кљу чи во по је дин цу,
док се у слу ча ју Би бли је, као и у сва ки да шњем жи во ту, од
оно га ко же ли да уђе та мо где прет ход но ни је био нај пре оче -
ку је да по ку ца на вра та. Про сто не по сто је уна пред отво ре на -
вра та ко ја су на ме ње на по је дин цу, осим мо жда оних ко ја раз -
два ја ју жи вот и смрт. Мо тив је ег зи стен ци ја лан, вра та су
отво ре на, она су чак и на ме ње на том кон крет ном по је дин цу,
али не ма ула ска. Ни шта га не спре ча ва да уђе, али он ипак не
ула зи, јер оно што се иза вра та на ла зи при сту пач но је је ди но
сво јом не при сту пач но шћу. 

Каф ки но ан ти-на си ље, с јед не стра не, ру ши ус по ста вље не
и на вод но енорм не, не при сту пач не вер ти ка ле. При сту пач -
ност из вор но не при сту пач ног дру га је реч за Ху сер лов по јам
стра ног20. Ипак, ва ља одо ле ти су ге сти ји. Каф ки на вра та не
во де из до ма ћег све та у не ки хе те ро ге ни свет у ко јем вла да ју
дру га чи ја пра ви ла и где су за ко ни по тен ци јал но бо љи, ви ше
се по шту ју људ ска пра ва и чо ве ко ве е ле мен тар не по тре бе, не -
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ма се лек тив не при ме не за ко на, не го сви за јед но слу же оства -
ри ва њу иде је пра ва и пра вед но сти. Вра та за ко на као да ни ку -
да не во де. Она не во де чак ни у под зе мље, јер не мо же би ти
го во ра ни ти о лин гви стич кој пе ћи ни, у ко јој би К. мо рао да
бу де су о чен са за ро бље ним, осу је ће ним и спу та ним ре чи ма
ко је ви ше ни ко не ће да чу је и за ко је ни ко не же ли да зна. 

Не ма пле ме ни то сти, пле ми ћи су за пра во се ља чи не, не ма
ни ко га ко би био то ли ко уз ви шен да би се на ла зио из ван за -
ко на. Дру гим ре чи ма, ни ко ни је то ли ко су ве рен да би ма ни -
пу ли сао на си љем. С дру ге стра не, отво ре на вра та не во де ни -
ку да, она не упу ћу ју на не што ван се бе. Отво ре ност је ла жна.
Иза ње не ма ни ка кве ствар но сти, од ње не во де ни ка кви про -
ла зи, она не упу ћу је ни на шта и ни са чим ни је по ве за на. Ре -
зул тат се сво ди на де кон струк ци ју ме та фо ре су ве ре не,
тран сцен дент не и оно стра не мо ћи, за јед но са иде јом лич ног
спа се ња. Но ва тран сцен ден ци ја за ми сли ва је ис кљу чи во као
па ра док сал но осми шља ва ње пу тем бе ско нач не фраг мен та ци је
сми сла. И тај по сту пак, са сво је стра не, осни ва но ву вр сту то -
та ли те та, опа сну и пра зну, јер: "уну тар ње га не по сто ји ни -
шта ви ше осим бу ке ре чи"21.Уто ли ко Каф ки на по ли ти ка
књи жев ног ан ти-на си ља кре и ра збу ње ност, рас цеп оче ки ва -
ног, на вик ну тог и по ка за ног, књи жев но ис по ста вље ног: "Из -
раз мо ра да раз би је фор ме, да озна чи пре ки де и но ва гра на -
ња. Кад је фор ма раз би је на, тре ба ре кон стру и са ти са др жај
ко ји ће ну жно од у да ра ти од по рет ка ства ри"22.

"Су ве ре ност не мо ћи"

На су прот мо дер ном трој ству ра ци о нал ног ми шље ња, сло -
бо де и ауто но ми је, на ук са вре ме не су бјек тив но сти сво ди се
на те зу о "су ве ре ној не мо ћи". Би ти са вре мен уто ли ко упу ћу -
је на осве шће ње о лич ној не мо ћи, на осно ву че га се је ди но
на ја вљу је мо гућ ност са мо о сло бо ђе ња. Та ко и слу жбе ни ци,
слу ге, чи нов ни ци код Каф ке по се ду ју моћ тек на осно ву све -
сти и при зна ња сво је не мо ћи. Због то га суд ски слу жбе ник
уоча ва да је "ве ћи на оп ту же них та ко осе тљи ва"23. "Би ти осе -
тљив" си но ним је за не у спе шно осло бо ђе ње, за ра њи вост ко -
ја се осве до чи ла у основ ни од свих за ко на. Са вре ме ност је
ми ме за тра ге ди је, а "тра ге ди ја је, са сво је стра не, вер на ми -
ме за бив ство ва ња"24.

Ди ја лек ти ка за ко на ука зу је да онај ко же ли у за кон ујед но
и је сте и ни је. На и ме, да би смо по ста ли су бјек ти за ко на нај -
пре мо ра мо да се по ја ви мо пред за ко ном. Али то ни по што
ни је до вољ но. Чак и ка да се по ја ви мо пред за ко ном оста је мо
ис пред вра та за ко на, та ко ре ћи из ван за ко на, по пут не ких от -
пад ни ка од за ко на. Су бјект за ко на је та ко исто вре ме но и от -
пад ник од за ко на25. Па ра док сал но, оства ру је мо до дир са за -

ко ном та ко што от па да мо од ње га, за ко ну се при бли жа ва мо
та ко што се од ње га оту ђу је мо. Као да нас по тре ба за за ко ни -
то шћу уда љу је од за ко на и ис по ста вља нас ис кљу чи во бе за -
ко њу. Та ква је па ра диг ма за јед нич ког жи во та са мо та мо где
се че ка ње од ре ђу је као ме ра ства ри.Че ка ње је жи вот ни об лик
ко ји ука зу је на де гра да ци ју. Онај ко је при ну ђен да че ка тран -
сфор ми сан је у ста ње де те та или жи во ти ње, за ви сне од моћ -
не фи гу ре оца, или над моћ ног го спо да ра26. Због то га је че ка -
ње на ула зак у за кон де кон струк ци ја ме та фо ре јер не пред -
ста вља ни шта дру го не го из ло же ност бе за ко њу, са мо во љи,
ка при цу не ви дљи вог, ано ним ног го спо да ра.

Ви дљи ви учин ци за ко на ме та фо рич но су уре за ни у те лу
осу ђе ни ка, али за ње га ни су ви дљи ви и пре по зна тљи ви. Ка -
жње ник ни не зна да је осу ђен, а ка мо ли због че га и на осно -
ву че га је осу ђен. Пре тр пе ти на си ље ујед но не зна чи и раз у -
ме ти ње гов сми сао и по ру ку. На про тив, ло ги ка на си ља сво ди
се на пот чи ња ва ње и на под вр га ва ње. Санк ци о ни са ни оп ту -
же ник ди рект на је жр тва на си ља, али не и је ди на. У ка жње -
нич кој су ко ло ни ји на се ље ни сви они ко ји ма је су бјек тив ност
"са ви је на", ко ји се по ко ра ва ју ин сти ту ци о на ли зо ва ном на си -
љу. Фе но ме но ло ги ја Ка жње нич ке ко ло ни је исто вре ме но је и
де нун ци ја ци ја за ко на ко ји ре про ду ку је на си ље и по на вља
људ ску не сре ћу. Ње на во де ћа ис тра жи вач ка пи та ња сво де се
на ге не а ло ги ју са ви ја ња, под вр га ва ња, пот чи ња ва ња: "Ко се
под вр га ва? Због че га се под вр га ва? Ко ме? У име че га? Ода -
кле страх од не по ко ра ва ња?"27.

Са вре ме ност је ми ме за тра ге ди је

Са вре ме ност је ми ме за тра ге ди је јер обе ло да њу је лаж ин -
ди ви ду а ци је, сва ки по ку шај лич ног осло бо ђе ња и спа се ња
има за ре зул тат ну жну про паст по је дин ца. С дру ге стра не,
хор, та ано ним на гру па пе ва ча, на по слет ку оку пи ра по зор ни -
цу, са мо у ве ре но га ран ту је кон ти ну и тет и тра ја ње за јед ни це.
Моћ но и су ве ре но обе ло да њу је про паст ин ди ви ду ал не ко нач -
но сти и сла ви тра ја ње ко лек тив ног жи во та. Каф ки на књи -
жев ност ин ди рект ни је про тест про тив та кве це ли не и та квог
ко лек ти ва. 

Због то га у ње го вој књи жев но сти не ма ви ђе ња за ду же ног
да у ви ђе ном по сре ду је пред ста ву ко ја аде кват но опи су је
пред мет. Каф кин про та го ни ста увек ре ду ку је це ли ну на
фраг мен те по јав но сти. При су тан је сву да, у ро ма ни ма се ни -
шта не до га ђа а да про та го ни ста ни је оче ви дац. Ипак, ње го -
ва ви ђе ња не са би ра ју се у јед ну све у куп ну, то та ли зо ва ну и
це ло ви ту ви зи ју ствар но сти. Не ма укуп но сти људ ског све та
ко ја би се мо гла скло пи ти од по је ди нач них пер спек ти ва.
Уме сто то га, до га ђа се обрат но. Фраг мен ти, де ло ви, по је ди не
сце не по сте пе но се осло ба ђа ју свог по ре кла и узро ка "да би
се на по слет ку пот пу но оса мо ста ли ли"28. Не ма осло бо ђе ња
ин ди ви дуе, али за то има осло ба ђа ња по сред ством фраг мен -
та, пу тем умет нич ког по ступ ка чи ји је циљ из вла че ње из чвр -
стог за гр ља ја це ли не и да ва ње са мо стал ног при ка за оно ме
што је у осно ви не са мо стал но. Би ти у це ли ни зна чи не би ти
ин ди ви ду а лан. Та ко ђе, по сле ди ца ин ди ви ду а ци је уру ша ва ње
је то та ли те та, на пу шта ње це ли не, из ла зак из си сте ма. 

Каф ка пи ше да би осве тлио сво ја раз ли чи та ли ца, да би
упо знао ка ко је по стао оно што је сте. Због то га је ње го во
књи жев но де ло и сво је вр сна се и змо гра фи ја оту ђе но сти. Те -
шко је за ми сли ти ди рект ни ји од нос пре ма све ту, не по сред -
ност, спон та ност, ла ко ћа, све су то са мо ра зу мљи ве од ли ке
Каф ки них ју на ка. Али ис хо ди њи хо вог ди рект ног од но са
пре ма ствар но сти сво де се на из ми ца ње, на из о ста нак су сре -
та, на од су ство ис ко ра ка, на по твр ђи ва ње пр во бит не спу та -
но сти. Као да се Каф ка слу жи јед но став ним је зи ком и реч ни -
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ком, та ко ре ћи је зич ким фи гу ра ма слу гу, пор ти ра, со ба ра и
нај ни жих слу жбе ни ка, са мо да би ука зао да не ма оно стра но -
сти ван ов де и са да, да из ван не по сто ји ни ка кав бо љи, вред -
ни ји, из вр сни ји свет. Је зич ки, он не на пу шта ра ван кон крет -
ног, а бо ра ве ћи у њој, по ла зи му за ру ком да де кон стру и ше
сан о тран сцен ден ци ји као ја ло ву ха лу ци на ци ју: "про фа ност
ви ше не по сто ји, бу ду ћи да је све то као та кво из гу би ло свој
раз лог по сто ја ња"29. 

При том је за по је дин ца ма ње бол но ис ку ство да се ни не
оку ша у пре о бра жа ју, тј. да се ни не од ва жи на су о ча ва ње са
про це ду ра ма дру штве ног на си ља. К. је тра гич ни ју нак јер
ње го ва про паст про ис ти че из же ље за осло бо ђе њем и со ли -
дар но сти са жр тва ма. Они ко ји оста ју у хо ру, ко ји склад но
оста ју по све ће ни ве ли ча њу за јед ни це, ни не по ку ша ва ју да
се осло бо де. Ка да их К. пре те ћим гла сом оп ту жу је да су се
по ми ри ли са суд би ном и да се сло бо да ни ка да не ће по ја ви ти
уну тар њи хо вог жи вот ног хо ри зон та, до би ја сле де ћи од го вор:
"’Не’ вик ну ла је же на, бра не ћи се од К. обе ма ру ка ма ’не, не,
са мо то не, на шта ви ми сли те! То би би ла мо ја про паст’."30

Па ра докс про па лог жи во та са сто ји се у то ме да он би ва
асо ци ран са по ку ша јем осло бо ђе ња и оса мо ста ље ња, а не са
од у ста ја њем од њих. Док се у сва ки да шњи ци успех по и сто -
ве ћу је са на сто ја њи ма, са по стиг ну ћи ма, са учин ком, код
Каф ке је успех мо гућ са мо ако се ни шта не пре ду зме, ни шта
не по ку ша, ако се све оста ви она кво ка кво је сте. Про па шће
са мо онај ко те жи еман ци па ци ји, а не онај ко ји при хва ти све
ре ла ци је и од но се мо ћи она кве ка кве их је за те као. Лак ше и
без бол ни је је оста ти по стра ни, гле да ти сво ја по сла, ужи ва ти
у илу зи ја ма о лич ној си гур но сти и мо ћи. Та ко и К. пред су -
дом из ја вљу је да је про ду же так на вик ну тог жи во та и иг но ри -
са ње про це са де мон стри ра ло ње го ву моћ и ви сок сте пен за -
шти ће но сти: "пре тр пео сам по раз са мо због то га што сам
тра жио да се бо рим. Да сам пак остао код ку ће и да сам во -
дио свој уоби ча је ни жи вот, био би хи ља ду пу та над моћ ни ји
од тих љу ди и мо гао бих јед ним ко ра ком да их по чи стим са
свог пу та"31.

Не ма ви шег сте пе на фик ци је у пе жо ра тив ном сми слу ре -
чи од Каф ки не иде је да је над мо ћан онај ко оста је код ку ће и
не упу шта се у бор бу. Ње го ва то бо жња над моћ не по чи ва
ниг де дру где до у сле пи лу, иг но ри са њу, нео ба ве ште но сти.
Моћ ни ка да ни је са мо спо ља шња, ра ци о нал на и кон сен зу ал -
на. Не ма го во ра о то ме да је моћ објек тив на и не у трал на. На -
про тив, она је увек "у" су бјек ту, она је плу рал на, ви ше стру -
ка, а ње не ре зул тан те су оста ви ле свој траг та ко што су про -
из ве ле су бјек тив ност по је дин ца. 

Каф ки на књи жев ност по ла зи од иде је да је пи са ње де лат -
ност ко ја не по сред ној, за те че ној ствар но сти од у зи ма пра во
да до не се по след њу реч и да фор му ли ше по след њи суд о оно -
ме што је сте. При том је мо гу ће пи са ти о не по сред ном од но -
су а ре фе ри са ти на по сре до ва не фе но ме не. Умет ност пи са ња
по ста је та ко су ди ште, Ge richtshof, по след ња ин стан ца, нај ви -
ши суд. На ње му се не до но се ко нач не од лу ке о жи во ту или
смр ти. Не ма на књи жев ном су ду ка жње них ни ти осу ђе них.
Пре о ста ју са мо ого ље ни, до кра ја раз го ли ће ни мо мен ти, ре -
зул та ти огле да на са мом се би. То је за то што се на књи жев -
ном су ди шту не до но се пре су де не ком вре ме ну, све ту, ни ти
по ли тич ком тре нут ку. Сви они за јед но би ва ју узе ти у об зир
тек као ме ди јум ег зи сти ра ња. Ту жи лац, су ди ја и окри вље ни
на ње му се са би ра ју у ис тој, пи шче вој су бјек тив но сти. Спа -
се ња ни ти осло бо ђе ња не ма. Гра ни це са мо о сло бо ђе ња те сно
се до ди ру ју са са мо све шћу о вла сти тој не мо ћи: "као да за кон
у истин ском Каф ки ном ма ни ру по ста је ’још за тво ре ни ји, још
буд ни ји, још стро жи, још зло коб ни ји’. Ја сно је да без пре дра -
суд на за кон ска кон цеп ци ја ка зне про ши ру је гра ни це ле ги -
тим ног на си ља. Она то ра ди та ко што чи ни да из гле да ’ра -

зум но’ оно што је очи глед но ’шок’ за са вест де мо крат ског
дру штва".32

Ди сци пли нар не стра те ги је слу же оства ре њу мо дер ног
про све ти тељ ског сна о са вр ше но ра ци о нал ном и функ ци о -
нал ном дру штву. Јед на од ње го вих сре ди шњих по лу га је би -
ро кра ти ја, ко ја ина че и спро во ди на си ље ка зном, и у ре дов -
ном суд ском по ступ ку, не суд, он осу ђу је. Сли куи при ли ку
би ро кра ти је Каф ка је еро ти зо вао, пру жа ју ћи та ко нео че ки ва -
ни при лог осве тља ва њу ре ла ци ја из ме ђу сек су ал но сти и мо -
ћи. Пи сац ни је пи сац уко ли ко исто вре ме но ни је и за вод ник,
мај стор ре чи, ма ђи о ни чар ко ји не по сред но по ка зу је ба нал не
по кре те и бе сми сле не ге сто ве, да би на по слет ку из ше ши ра
из ва дио пра вог жи вог зе ца од кр ви и ме са. Да се са вре ме ност
ни по што не сво ди тек на пу ку хим ну не мо ћи по ка зу је и њен
отре жњу ју ћи увид. На по чет ку мо дер ног сна не сто је са мо
ек ста тич ни уто пиј ски на цр ти, не са мо сно ви о про гре су и
усре ћи ва њу це ло куп ног људ ског ро да, не го из над све га ло -
гор, жи ча на огра да и ба ра ка.

Та ко и код Каф ке сви при па да ју су ду, али ни ко ни је у ста -
њу да о то ме пру жи ве ро до стој ну ин фо р ма ци ју. Ни ко не го -
во ри у име су да, ни ко не за сту па суд, а сви су не ка ко са њим
по ве за ни. По ве за ни су ти ме што су про из во ди ње го ве ди сци -
пли нар не мо ћи. Ста нов ни ци Каф ки не пе ћи не жи ве та ко што
ак тив но или па сив но по ма жу да ма ши на за ко на функ ци о ни -
ше та ко што пер пе ту и ра са му се бе33. Каф ки но ан ти-на си ље
не чи ни ни шта дру го не го што је зи ком и сред стви ма књи жев -
но сти од го ва ра на пи та ње "ко сам ја?". Уве ре ни смо да су ка -
ко фо ни хор ски на па ди, ка ко са де сни це та ко и са ле ви це, ко -
ји Каф ки ну књи жев ну ба шти ну про зи ва ју због на вод не про -
мо ци је бес по моћ не су бјек тив но сти и ви зи је зло коб не дру -
штве не ствар но сти. Каф ки на књи жев ност ба ца ру ка ви цу у
ли це им пе ри јал ном пра ву и сва ком об ли ку по ли тич ке ап со -
лу ти за ци је. Са вре ме ност је сте са чи ње на по мо де лу тра ге ди је,
а ње на де кон струк ци ја под ра зу ме ва дра стич ну ре ви зи ју од -
но са по је дин ца и за јед ни це, од но сно про та го ни сте и хо ра.

Шта тек ре ћи за на шу са вре ме ност из пер спек ти ве ди ги -
тал не ко му ни ка ци је и дру штве них мре жа? По је ди нац овај
пут не ви ди хор, не ви ди ни ода кле сти же на си ље, али не ми -
нов но не кад осе ти не моћ. Та ко ђе, за си гур но мо же да по твр -
ди да ви нов ни ци та квог на си ља го то во из ве сно оста ју на без -
бед ној дис тан ци и да њи ма ни шта не пре ти: "ка зна пре ста је
да бу де не што што се та ко ре ћи сва ко днев но ви ди го лим оком
и по ста је не што о че му чо век има са мо ап стракт ну свест"34.
Ано ним ност, уме сто да осло бо ди ми шље не, да отво ри моћ
ре флек си је и фан та зи је, без стра ха од по сле ди це, уства ри је
осло бо ди ла на си ље и то, што је још ва жни је, у окру же њу без
зна чај них ре стрик тив них нор ми.Сло бод на те ри то ри ја ин тер -
не та ко јој су се на да ли тех но ло шки уто пи сти, све ви ше кре -
и ра пла то но ве пе ћин ске по сма тра че ко ји су ту тек да ис пра те
оно што им се ну ди. Без мно го ко мен та ра, о пи та њи ма да и
не го во ри мо. Оту да би на пу шта ње Каф ки не пе ћи не под ра зу -
ме ва ло уки да ње ано ним ног на си ља, као и се лек тив не при ме -
не за ко на. Сун це ко је би за сле пе ло оне ко ји ма по ђе за ру ком
да на пу сте пе ћи ну учи ни ло би да на ред ни ре до ви из гу бе сво -
ју на гла ше но иро нич ну по ен ту: "К. је жи вео у прав ној др жа -
ви, сву да је вла дао мир, сви за ко ни би ли су на сна зи [...]"
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Dra gan Pro le, PhD

Three ne ga ti ons of vi o len ce
Re stric ti ons of sen sory im pres si ons vs "ar rest"

Sum mary: From a con tem po rary per spec ti ve, it be ca me cle ar that
Kaf ka was ne it her a so li tary nor a no to ri o usly dark prop het. On the
con trary, his li te ra tu re tran sla ted the ex pe ri en ce of a lawyer in to the
lan gu a ge of fic tion. It is no co in ci den ce that tor tu re has been cal led
the epi de mic of the twen ti eth cen tury. Ac cor ding to Am nesty In ter na -
ti o nal, the re are over ni nety co un tri es in the world that syste ma ti cally
use tor tu re. A fun da men tal cha rac te ri stic of tor tu re is that it is an in -
te gral part of the in sti tu ti o nal struc tu re of many co un tri es. Al most a
hun dred years af ter Kaf ka’s de ath, not much has chan ged. Vi o len ce,
on the one hand, re pre sents the mo no poly of the mo dern sta te, which
it do es not re no un ce. On the ot her hand, it is una vo i da ble even whe -
re the sta te is the re to of fer pro tec tion with its laws and to help the
in di vi dual: "mo dern sta tes per va si vely re gu la te and con trol the ir po -
pu la ti ons and that the ir in ter ac ti ons with the ir ci ti zens are re gu larly
mar ked by vi o len ce that so me ti mes in clu des tor tu re. Law’s in ter ac -
tion with this vi o len ce is com plex. It con stra ins sta te vi o len ce, but it
al so cre a tes per so nal vul ne ra bi li ti es along si de pro tec ti ons".

* * *

Дра ган Про ле, ро ђен у Но вом Са ду 1972, где је за вр шио
основ но и сред ње шко ло ва ње. На Од се ку за фи ло зо фи ју Фи ло -
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду ди пло ми рао 1997, ма ги стри рао
2001. и док то ри рао 2006. го ди не. Од 1998. го ди не за по слен је
нај пре у зва њу аси стен та-при прав ни ка и аси стен та, а да нас у
зва њу ре дов ног про фе со ра на пред ме ти ма Он то ло ги ја, Фи ло -
зоф ска ан тро по ло ги ја и Фи ло зо фи ја исто ри је. Сту диј ски бо рав -
ци у ино стран ству: Хум болт Уни вер зи тет Бер лин (јун 2002), Вај -
мар (ав густ 2003. и ав густ 2004), Ин сти тут за фи ло зо фи ју/
Hусерлов ар хив Лу вен (ок то бар-де цем бар 2005), Ин сти тут за
фи ло зо фи ју Карл Фран ценс

Уни вер зи тет Грац (но вем бар 2006), Ин сти тут за фи ло зо фи ју
Карл Ру прехт, Уни вер зи тет Хај дел берг (ок то бар 2008), Ин сти тут
за на у ке о чо ве ку Беч (април-јун 2010). Об ја вио је пет пре во да
књи га са не мач ког је зи ка, ме ђу ко ји ма су две књи ге Бер нхар да
Вал ден фел са, Ху сер ло ва Пр ва фи ло зо фи ја и Пр ви на црт си сте -
ма фи ло зо фи је при ро де Ф. В. Ј. Ше лин га. Об ја вљу је есе је и књи -
ге из обла сти он то ло ги је, есте ти ке, кла сич не не мач ке и са вре ме -
не фи ло зо фи је, по себ но тзв. фе но ме но ло ги је стра ног. Об ја вљене
књи ге Ху сер ло ва фе но ме но ло шка он то ло ги ја (2002), Ум и по-
вест. Хај де гер и Хе гел (2007), Стра ност би ћа. При ло зи фе но ме -
но ло шкој он то ло ги ји (2010), Ху ма ност стра ног чо ве ка, (2011) и
Uнутрашње ино стран ство. Фи ло зоф ска ре флек си ја ро ман тиз-
ма (2013). На гра ду Ни ко ла Ми ло ше вић до био је за Ху ма ност
стра ног чо ве ка (2011), а на гра де Сте ван Пе шић и на гра ду ДКВ
за књи гу го ди не до био је за Уну тра шње ино стран ство (2013)
итд.

*
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teac hes On to logy, Phi lo sop hi cal an thro po logy and Phi lo sophy of hi -
story. 

He has tran sla ted fo ur bo oks from Ger man, in clu ding Ber nhard
Wal den fels and F.W.J. Schel ling. He wri tes es says and bo oks on on -
to logy, aest he tics, clas si cal Ger man and con tem po rary phi lo sophy,
espe ci ally the so-cal led phe no me no logy of stran ge.

He has pu blis hed Hu ser lo va fe no me no lo ška on to lo gi ja (2002),
Um i po vest. Haj de ger i He gel (2007), Stra nost bi ća. Pri lo zi fe no me -
no lo škoj on to lo gi ji (2010) and Hu ma nost stra nog čo ve ka, 2011. etc.
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Ап стракт: У при ло гу ис пи ту је мо ути -
цај Крим ског ра та на раз ли чи те об ли ке
умет нич ког и фи ло зоф ског ства ра ла штва.
Лав Тол стој је по сле бит ке код Се ва сто по -
ља по стао па ци фи ста и кри ти чар ца ри -
зма, док je Карл Маркс у ра ту видеo и
еман ци па тор ни по тен ци јал – мо гућ ност
уки да ња ца ри зма. Крим ски рат био је је -
дан од пр вих ра то ва ко ји је за ви сио од до -
стиг ну ћа мо дер не тех но ло ги је као што су
то екс пло зив на зр на, же ле зни ца и те ле -
граф. Раз вој и при ме ну тех но ло ги је пра -
ти ле су ло ги стич ке мањ ка во сти, ме ди -
цин ски про пу сти, као и не схва тљив так -
тич ки не мар. Де сет пу та ви ше вој ни ка је
умр ло ти фу са и ди ја ре је не го од ра на за -
до би је них на бо ји шту. Не склад из ме ђу
тех но ло шког про гре са са јед не стра не и
не схва тљи вих про пу ста и бло ки ра ју ћих
ин три га са дру ге, до вео је до са ме по ја ве
ра та, као и до ње го вог при вид ног ка рак -
тера. 

I под то пов ским ка но на да ма фи ло -
зо фи су ис пи си ва ли стра ни це сво јих
де ла, као што су књи жев ни ци во ди ли
днев ни ке или ски ци ра ли ро ма не и при -
по вет ке. У свом по слу не ће из о ста ти ни
ком по зи то ри опе ре та. Јед на од нај по -
зна ти јих фи ло зоф ских анег до та, она о
су сре ту На по ле о на и Хе ге ла, све до чи о
то ме. Да ли је мо гу ће у из ве штаји ма о
днев ним зби ва њи ма пре по зна ти ру ко -
пис фи ло зоф ског ду ха? Ко нач но, у ка -
квом су од но су су бјек тив но и си стем -
ско на си ље, оп ште и по је ди нач но? Од -
је ци ве ли ких би та ка под ста кли су Хе ге -
ла и Марк са да исто риј ске до га ђа је су о -
че са фи ло зоф ским иде ја ма, а рат но из -
ве шта вање по ста је по се бан фи ло зоф -
ски жанр. 

За Хе ге ла ре а ли стич но из ве шта ва ти
не зна чи здра во ра зум ски пре не ти чи ње -
ни цу од тач ке А до тач ке Б. То ни је мо -
гу ће ни ка да је реч о ба нал ном по кре ту
тру па. Али, Хе ге лу је стран и сва ки
ком про мис са исто ри ци стич ком ре ла -
ти ви змом. Хе гел се пре се лио у Бам берг
да би пре у зео уред ни штво но ви на Bam -
ber ger Ze i tung, мар та 1807, уочи пру -
ског по ра за на кон бит ке код Је не. Ка ко
је та да об ја вље на Фе но ме но ло ги ја ду ха,
Хе гел се ни је ли био да ре кла ми ра сво је
де ло на стра ни ца ма вла сти тог ча со пи -
са.1 Та нео бич на окол ност по твр ђу је

сна гу жан ра у од но су на не моћ "чи сте"
фи ло зо фи је. Прем да је из га рао за уни -
вер зи тет ском ка ри је ром, из да ва ње но -
ви на ни је би ло ван ње го вог фи ло зоф -
ског ин те ре са. Хе гел је, по соп стве ном
при зна њу, као уред ник мо гао да мо три
на до га ђа је у све ту. Исто вре ме но, Хе -
гел про ми шље но од у ста је од кул та чи -
ње ни ца и са ви ше ду ха по ку ша ва да
раз би стри са вре ме на зби ва ња. Жур на -
ли сти ка по ста је део Хе ге ло вог фи ло -
зоф ског про гра ма и кри ти ке здра вог ра -
зу ма, а не на чин да се фи ло зоф ске иде -
је при бли же јав но сти:

"Ра но ју тар ње чи та ње но ви на је јед -
на вр ста ре а ли стич ке ју тар ње мо ли тве.
Сво је др жа ње на спрам све та чо век ори -
јен ти ше пре ма бо гу или пре ма оно ме
што је свет. Пр во да је исту си гур ност
као ово, када се зна на че му су."2

Шта зна чи та фа мо зна "ре а ли стич ка
мо ли тва"? Реч је о "при ме ње ном" фи -
ло зоф ском ме то ду ко ји ис кљу чу је пу ко
пре у зи ма ње чи ње ни ца. Чи ње ни це се
сме шта ју их у је дан ши ри план, где је
ва жни ја њи хо ва ве за, свр ха и сми сао од
илу зи је фак то граф ске тач но сти. Фи ло -
зоф тре ба да се ба ви умом и бо жан ским
ства ри ма, а не да па бир чи по чи ње ни -
ца ма, или бо ље, да про на ђе њи хо ву ве -
зу. Има ју ћи на уму зна чај фран цу ске
вој ске, Хе гел сво је из ве шта ва ње ори-
јен ти ше "пре ма Бо гу". По ступ ке фран -
цу ске вој ске улеп ша ва и до те ру је,
прем да по ста је ја сно да се оку пи ра не
те ри то ри је сво де на ре сурс за бу ду ћа
осва ја ња, а на гла ша ва те рор ру ске вој -
ске и њи хове ди вље "ко зач ке по ступ -
ке".3 Хе гел је фа сци ни ран уво ђе њем
ли бе рал но мо нар хиј ског уста ва у но во -
ство ре ну кра ље ви ну Вест фа ли је и по -
све ће но пра ти раз вој до га ђа ја. Кра ље -
ви ну је ство рио На по ле он, ка ко би
обез бе дио мо дел оста лим не мач ким др -
жа вама. На кон На по ле о но вог сло ма,
кра ље ви на је не ста ла. У сво јим пре да -
ва њи ма из фи ло зо фи је исто ри је Хе гел
не ће под ле ћи емо ци ја ма ни ка да је о
"бо жан ском" На по ле о ну реч. Ка да из -
вр ши своју ми си ју, од исто риј ске лич -
но сти оста је са мо пра зна љу шту ра, а
оно што се "тач но" до го ди ло са На по -
ле о ном – од нај ма њег је зна ча ја за са му
ствар. Хе гел мо три на свет ску исто ри ју

пу тем моћ ног те ле ско па: дух до ла зи до
се бе пу тем раз во ја све сти о сло бо ди, а
то што је ус пут свет по стао кла ни ца
или ме сар ски пањ, ни је од фи ло зоф ског
ин те ре са, прем да и са мог Хе ге ла од ни -
за чу до ви шних до га ђа ја по ди ла зи је за.

Хе гел се у ства ри ра до по зи ва на чи -
ње ни це! Спе ку ла тив ни фи ло зоф ана ли -
зи ра оруж ја и ору ђа, али та ко да на ла зи
њи хо ву су шти ну у оп што сти, од но сно
у кре та њу ду ха и у раз во ју све сти о
сло бо ди. А тај про цес ни је пра во линиј -
ски, а још ма ње је бе за злен и без жр та -
ва, и ви ше ли чи на кре та ње у ла ви рин -
ту не го на не ку ди ја лек тич ку шему. До -
ду ше, дух ра ци о нал но тро ши сво је по -
гон ско го ри во.4 Ка да оба ви сво ју исто -
риј ску ми си ју од свет ско-исто риј ске
лич но сти оста је са мо пра зна љу шту ра.
Гра ђан ско дру штво је за Хе ге ла "зве ри -
њак при ват них ин те ре са", а исто ри ја
као "људ ски жр вањ" про из во ди не што
оп ште. Прах, пепео и дим су оста ци оп -
што сти ко ји се и чу ли ма мо гу еви ден -
ти ра ти. А иде је до ко јих нам је ста ло
пре жи вља ва ју у из ме ње ном, али ни ка ко
у ете рич ном об ли ку. Мо жда нам је да -
нас по треб ни ји не го икад тај Хе ге лов
по глед, не са мо ра ди про до ра кроз ма -
глу, не го и због уло ге са ме ма гле у са -
гле да ва њу фе но ме на. 

Тек сто ви ко је је на пи сао као ен гле -
ски до пи сник New York Daily Tri bu ne,
за у зи ма ју до бар део Марк со вог опу са.
Маркс и Ен гелс су из ве шта ва ли о
Крим ском ра ту, прем да ни ка да ни су
сту пи ли на тло Кри ма или Тур ске, ни ти
су об и шли "ду нав ске кне же ви не", а ве -
сти су до САД пу то ва ле не де ља ма. Мо -
жда за хва љу ју ћи вре мен ској и про стор -
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Из ве шта ји, по е ме и опе ре те: 
при вид и ма гла Крим ског ра та



ној дис тан ци, Маркс до га ђа је сме шта у
при вред ну си ту а ци ју, фи нан сиј ску по -
ли ти ку, кла сну бор бу, ко ло ни јал ну по -
ли ти ку, "Ис точ но пи та ње", итд. Оп те -
ре ћен ши ро ким ин тер пре та тив ним хо -
ри зон том, Марк су ни је оста ло ни шта
дру го не го да ту ра зно ли кост ма те ри ја -
ла по ве же пој мов ним апа ра том Хе ге ло -
ве ди ја лек ти ке, а ре зул тат је та кав да
Маркс мо же по слу жи ти као па ра диг ма
"ис тра жи вач ког но ви нар ства". Ен гле -
ска је за вре ме Крим ског ра та, ка ко је
ве ро вао Маркс, де ло ва ла на два фрон -
та, као тур ска са ве зни ца и као тај на са -
ве зни ца ре ак ци о нар не и ап со лу ти стич -
ке Ру си је. За то је Маркс Крим ски рат
на звао при вид ним ра том. Да кле, ка да
то по ви гр ме, ду жност му за је да про -
гово ре, али на на чин ко ји је до сто јан
му за. 

Исто риј ска сце на

Крим ски рат (1853–1856) по чео је
као рат из ме ђу Ру си је и Тур ске за пре -
власт на Бал ка ну, кон тр о лу мор ских пу -
те ва као и за до ми на ци ју на Бли ском
ис то ку. Сма тра ју ћи да би ру ска пре -
власт на Бли ском ис то ку мо гла угро зи -
ти пут за Ин ди ју, Фран цу ска и Ве ли ка
Бри та ни ја су се при кљу чи ле Тур ској
1854, а кра ље ви на Сар ди ни ја 1855.
Аустри ја и Пру ска су из ја виле 1854. да
је за њих пре лаз Ру си је на Бал кан ca sus
bel li. Фран цу ско-ен гле ске коп не не сна -
ге су се ис кр ца ле на Крим у на ме ри да
осво је Се ва сто пољ, а ис цр пље на ру ска
по са да је на пу сти ла утвр ђе ни град
1855. По сле па да Се ва сто по ља са ве -
зни ци ни су пред у зи ма ли ве ће ак ци је,
док су Ру си за у зе ли Карс. Цар Алек сан -
дар II је сма трао да је тим успе хом спа -
се на част цар ског оруж ја и при стао је
на пре го во ре, ко ји су се за вр ши ли ми -
ром у Па ри зу 1856. Ру си ји су вра ће ни
гра до ви на Кри му, али се мо ра ла од ре -
ћи де ло ва ју жне Бе са ра би је, као и про -
тек то ра та над ду нав ским кне же ви на ма,
док је Тур ској вра ћен Карс. Нај ве ћи
уда рац за Ру си ју за да ло је за тва ра ње
мо ре у за за рат не бро до ве, а вој ни по раз
иза звао је низ дру штве них ре фор ми ко -
је је за по чео Алек сан дар II. 

Крим ски рат био је је дан од пр вих
ра то ва који за ви сио од до стиг ну ћа мо -
дер не тех но ло ги је као што су екс пло -
зив на зр на, же ле зни ца и те ле граф. Раз -
вој и при ме ну тех но ло ги је пра ти ле су
ло ги стич ке мањ ка во сти, ме ди цин ски
про пу сти и не схва тљи ве так тич ке аљ -
ка вости. Де сет пу та ви ше вој ни ка је
уми ра ло од бо ле сти као што су ти фус,
тр бу шни ти фус и ди ја ре ја не го од ра на
задо би је них на бо ји шту. "Ба за" и "над -

град ња" бар у слу ча ју крим ског ра та
ни су де ло ва ле син хро но. Да ли је реч о
пра ви лу или слу чај но сти, про блем је за
по себ ну сту ди ју из фи ло зо фи је исто ри -
је. Бар за Марк са, раз вој је не рав но ме -
ран. Про на ла зак штам пе исти на уки да
ства ра ње еп ске по е зи ју, али со фи сти -
ци ра на рат на и про из вод на тех ни ка не
уки да људ ску глу пост. На про тив, са мо
је раз го ли ћу је и по ја ча но екс пло а ти ше. 

Упра во је тај не склад из ме ђу тех но -
ло шког про гре са, про пу ста и бес ко нач -
них ин три га и кон тра ин три га на са ве -
знич кој стра ни, као и су лу дих од лу ка
ари сто крат ског офи цир ског ко ра, до вео
је до ства ра ња по е ме "Ју риш ла ке ко-
њи це", Ал фре да Те ни со на. По е ма је на -
ста ла по сле Бит ке код Ба ла кла ве ко ја се
од и гра ла у скло пу оп са де Се ва сто по -
ља. Бри тан ска ко њи ца је у ка та стро -
фал ном ју ри шу на ру ске то по ве из гу би -
ла две тре ћи не људ ства. Те ни сон је на -
пи сао по е му на осно ву два члан ка об ја -
вље на у Тај мсу, од ко јих је пр ви од 13.
11. 1854, са др жао ре че ни цу: "Бри тан -
ски вој ник ће из вр ши ти сво ју ду жност,
чак и до си гур не смр ти и ни је па ра ли -
зо ван осе ћа њем да је он жртва не ке
ужа сне гре шке". По след ње три ре чи
би ле ин спи ра ци ја за Те ни со нов стих:
"Не ко је по гре шио". Ме ђу тим, на пр ви
део ре че ни це обра ће но је да ле ко ма ње
па жње, а без ње се не мо же раз у ме ти
по пу лар ност по е ме, као ни чиње ни ца
да су пре жи ве ли вој ни ци по ста ли не ка
вр ста поп-зве зда. Та фор му ла ци ја чи ни
око сни цу тзв. про фе си о нал не ети ке:
про фе си о на лац ће "од ра ди ти" свој по -
сао, упр кос ап сур ду у ко ме се на ла зи,
из да ји или за ве ри отуђе не ели те. Очи -
глед но, реч је о на ра ти ву ко ји ће при -
хва ти ти и са вре ме ни по пу ли сти. У са -
мој по е ми је те жи ште на јед ном, на о ко
слу чај ном, тех нич ком пре ви ду ко ји је
до вео до тра ге ди је, до не по треб не и су -
лу де по ги би је уче сни ка ју ри ша. За пра -
во је ствар обр ну та: без тех нич ких пре -
ви да и слу чај но сти, као што су из о ста -
нак изви ђа ња, по ги би ја ко ман дан та,
ме ђу соб не ин три ге ари сто крат ског ка -
дра ко ји је огре зао у про тек ци ји и не по -
ти зму, све у ком би на ци ји са ин ду стриј -
ско-тех но ло шким та ла сом, Крим ски
рат ни је се мо гао до го ди ти. На кра ју,
пре жи ве ли тру бач ће из ве сти за "Еди -
со нов ци лин дар" знак на сту па ња ко њи -
це из бит ке код Ба ла кла ве 1890. Рат је
не по врат но ушао у ме диј ску сфе ру, а
са ма тру ба по ти че још из бит ке код Ва -
тер лоа.5

До ду ше, још ра ни је је Крим ски рат
пре шао у са свим дру ги жа нр – у опе ре -
ту. Ве ро ват но је нај по зна ти ја опе ре та
из тог до ба Фа ти ни ца (Fa ti nit za, Franz
von Sup pé, 1876, прем да је ли бре то на -

стао де це ни ју ра ни је). За плет је ви ше
не го ба на лан, за сно ван на љуба ви и за -
ме ни иден ти те та. На рав но, пр ва асо ци -
ја ци ја је она из 18. бри ме ра: Хе гел при -
ме ћу је да се све ве ли ке свет ско и сто риј -
ске чи ње ни це и лич но сти по ја вљу ју
два пу та, али је за бо равио да до да, је -
дан пут као тра ге ди ја, дру ги пут као
фар са. Та дру га, ка ри ка ту рал на или
фар сич на по ја ва, ко ја се ла ко мо же са -
же ти у опе ре ту, не зна чи да је за уче -
сни ке у до га ђа ју жи вот био ру жи част.
На про тив, бор ба се одви ја у са же тој и
екс пли цит ној фор ми, уз игру при ви да и
за плет на осно ву већ про фа не er ror in
per so na. Фар са и опе ре та, прем да при -
па да ју жан ро ви ма ко је на го не на смех,
ни ма ло ни су сме шне, а њи хов учи нак је
епо ха лан. Крим ски рат је озна чио
успон Фран цу ске на по ло жај европ ске
си ле, на ста вак па да Осман ског Цар ства
те по че так па да цар ске Ру си је. За мно -
ге, Крим ски рат је по ста вио сце ну ко ја
ће се од и гра ти 60 го ди на ка сни је. Опе -
ре ту и опе рет ску струк ту ру тре ба
озбиљ ни је по сма тра ти.

Шта се на ла зи иза фри вол них ку ли -
са јед не опе ре те от кри ће мла ди гроф
Тол стој. На осно ву не по сред ног уче -
ство ва ња у од бра ни Се ва сто по ља
(1854–1855) Лав Тол стој је об ја вио три
при че: "Се ва сто пољ у ав гу сту 1855. Го -
ди не", "Се ва сто пољ у ме се цу де цем -
бру" и "Се ва сто пољ у ма ју". Тол стој је
за вре ме Крим ског ра та бра нио град на
че твр том ба сти о ну, а уче ство вао је и у
би ци на Цр ној ре ци. По сле уче шћа у
Крим ском ра ту, Лав Тол стој је по стао
убе ђе ни па ци фи ста. Рат ни је пред ста -
вљен бли ста во, не го у кр ви, пат њи и
смр ти, а глав ни ју на ци су да ле ко од мо -
рал них узо ра. Тол сто је ви опи си пред -
ста вљају са свим аутен тич не из ве шта је
о ка рак те ру ра та:

"Ле ка ри вр ше је зи ву али бла го твор -
ну ам пу та ци ју. Ви де ће те ка ко оштар,
крив нож ула зи у бе ло сна жно те ло; ви -
де ће те ка ко се са стра шним про дор ним
ја у ком и про кли ња њем ра ње ник од јед -
ном осве сти и ка ко ле кар ски по моћ ник
ба ца у крај од се че ну ру ку; ви де ће те ка -
ко у ис тој со би ле жи на но си ли ма и
дру ги ра ње ник и, гле да ју ћи опе ра ци -
ју..." (Се ва сто пољ ске при че)

На кон те шких опи са рат не хи рур ги -
је, у ко јој се ам пу та ци је од ви ја ју као на
фа брич кој тра ци, Тол стој по дроб но
опи су је и пси хо ло шки про фил вој ни ка
и офи ци ра, њи хо ву хра брост, та шти ну,
су је ту и ка ри је ри зам. Офи ци ри су во ђе -
ни се бич ним ци ље ви ма, а оп шти дух је
тај ко ји по вла чи кон це. Ка та стро фа ни -
је на ли ни ји фрон та, у ар ти ље риј ским
зр ни ма ко ја на су ми це па да ју и уби ја ју
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са свим про из вољ но, већ је она у са мој
др жа ви ко ја по сто ји син хро но са бе -
сми сле ним по на вља њем же ља и по тре -
ба. Ру ски ру лет игра се на та ла су без -
ум не сле пе во ље. Гу би так на кар та ма
сме њу ју фран цу ски ју риш, ка ри је ри зам
и су је та на ба сти о ни ма Се ва сто по ља
би ва ју кру ни са ни смр ћу – али и три јум -
фом вр сте, од но сно на ро да. Опис рат -
них деј ста ва нео до љи во под се ћа на па -
са же из Све та као во ље и пред ста ве,
где Шо пен ха у ер де таљ но опи су је шта
је чо век све спре ман да ура ди сво ме
бли жњем, го њен се бич ним и сле пим
на гони ма. Оп шта струк ту ра је та ко ја
по вла чи кон це, а чо век је тек ма ри о не -
та без ум не сле пе во ље. 

У ка сни јим спи си ма као што је Цар -
ство бо жи је је у ва ма, Тол стој сво је
иде је знат но сим пли фи ку је, сво де ћи
сло же ни ју сли ку на две ује ди ње не си -
ле: др жа ву и цр кву. Тол стој оштро раз -
два ја Хри сто ву еван ђе о ску по ру ку по -
себ но у фор му ли са ну у Бе се ди на го ри
од уче ња зва нич не цр кве ко ја је бли ско
по ве за на са др жа вом. Све вла де во де
ра то ве, а он да и цр кве ко је по др жа ва ју
те вла де. На тај на чин цр кве су од ри чу
хри шћан ског не на си ља, па и са мог хри -
шћан ства. Оно што у при ча ма из Се ва -
сто по ља за си ја као пра ви би сер, ка сни -
је је Тол стој за ме нио при сту пач ни јом
сим пли фи ка ци јом.

Су шти на је у ди ја лек ти ци 
при ви да

Карл Маркс је за сту пао став да је
Ен гле ска ра то ва ла на два фрон та: као
тур ска са ве зни ца и као тај на са ве зни ца
реак ци о нар не и ап со лу ти стич ке Ру си је.
Дра ма ти за ци ја ра та рав на је опе ре ти.
Ка да Маркс Крим ски рат на зи ва при -
вид ним ра том, раз ло зи су ве о ма сло је -
ви ти, али има ју за јед нич ко упо ри ште.
Ка му фла жа од ма гле и ди ма не при кри -
ва по ја ву Крим ског ра та, она је у ства -
ри но си: дво стру кост и про тив реч ност
у де ли ма Ен гле ске, ње не вој ске и ди -
пло ма ти је, је сте оно што чи ни Крим ски
рат по себ ним ра том. 

У ан ти ци фе но мен озна ча ва при вид,
ути сак што га у чо ве ку про из во де бес -
ко нач ни ток и сме на би ћа и не би ћа (Хе -
ра клит), или објек тив но по сто је ћа
атом ска кре та ња: "по мње њу гор ку, по
мње њу слат ко, а по истини ато ми и пра -
зни на" (Де мо крит), итд. Пре ма Кан ту,
при вид но је оно што се ну жно за ми -
шља (ме та фи зич ке иде је ду ше, све та и
бо га), али се не мо же спо зна ти јер пре -
ла зи гра ни це ис ку ства (тран сцен ден -
тал ни при вид). Ан ти те за из ме ђу при ви -
да и истин ско га бив ство ва ња пре ла зи у

про блем од но са из ме ђу по јав ног и но у -
ме нал но га све та, а по јам при ви да по сле
Хе ге ла не ма ви ше те мељ но зна че ње
као што га је имао у ан ти ци. Су шти на
мо ра да се при ви ђа, су шти на ни је иза
или с оне стра не по ја ве, не го, оно што
ег зи сти ра – то се и по ја вљу је. Али, не -
по сред но по ја вљи ва ње као и не по сред -
но по и ма ње за Хе ге ла је под зна ком пи -
та ња. Хегел је кри ти ко вао и не по сред -
но по и ма ње ап со лу та у ин те лек ту ал -
ном опа жа њу као "ис па ље но из пи што -
ља" (Фе но ме но ло ги ја ду ха). 

За др жи мо се на овој сли ци. У Хе ге -
ло во до ба пи штољ ни је био на ро чи то
це ње но оруж је. По го дан са мо за бли ску
бор бу, про из во дио је дим, вар ни це и ва -
тру, а ре зул тат је био вар љив. Пи штољ
је имао ви ше је дан за стра шу ју ћи сцен -
ски ефе кат, не го не ки озбиљ ни ји учи -
нак. По те за ње пи што ља је ви ше ствар
уза вре лих стра сти не го ра зу ма и про -
ми шље не ре ак ци је. Са свим је дру га
ствар са пе ша диј ским оруж јем, од но -
сно пу шком. Раз вој ду ха и све сти о сло -
бо ди је на стра ни ба ру та и пу шча не ва -
тре, без об зи ра на ужа сне учин ке.

Хе ге лов ар гу мент о оп што сти ба ру -
та под се ћа на ма глу ко ју пу шча на ва тра
оста вља над бо ји штем: "Са мо по мо ћу
ба ру та мо гла је на ста ти ви ша хра брост,
хра брост без лич не стра сти, јер од упо -
тре бе пу ша ка пу ца се у оно оп ште, у
ап стракт ног не при ја те ља а не у по себ -
не осо бе."6 За то је Хе гел из ре као упе ча -
тљи ву али до са да рет ко ци ти ра ну ре че -
ни цу: мо дер на вој ска га ђа у ап страк ци -
ју. Рат ник мир но иде у су срет смрт ној
опа сно сти јер се жр тву је за оп шту
ствар. Сна га обра зо ва них на ро да, за -
кљу чу је Хе гел, ни је у ср ча но сти по је -
дин ца, већ у ра зу му, ка рак те ру во ђа и
све сти о це ли ни.7 У тек сту Хе ге ло ве
Фи ло зо фи је по ве сти, на ла зи се слич на
фор му ла ци ја као и на род ној при чи
"Смрт Кра ље ви ћа Мар ка".8 Тех нич ко
се ја вља тек ка да је за њим ство ре на по -
тре ба, а она је са др жа на у зах те ву да се
уки не су ви шна и ап сурд на ег зи стен ци -
ја фе у дал ног ју на ка – са мог Кра ље ви ћа
Мар ка. Ис ку ша ва ју ћи оруж је, Кра ље -
вић Мар ко је пу шком се би про био
длан, уз кон ста та цију: са да нај ве ћа рђа
мо же уби ти нај бо љег ју на ка. У скла ду
са "ди ја лек ти ком ба зе и над град ње" мо -
же се фор му ли са ти и обрат на тврд ња:
по тре ба се ја вља ка да се по ја ви оно
тех нич ко. Сва ки ко је у пу бер те ту
оства рио свој сан, по стао по но сни вла -
сник на пра ве зва не walk man sony, раз у -
ме ће тач но о че му је реч. До бро је раз -
у мео тај од нос и До ма но вић у при по ве -
ци "Кра ље вић Мар ко по дру ги пут ме -
ђу Ср би ма". Са бља и то пуз по ста ју ана -
хро ни ре кви зи ти, по моћ на сред ства у

ар се на лу гро теск не фан та сти ке, упо ре -
ђе ни са тех нич ким до стиг ну ћи ма ко је
ну де ве ло си пед и те ле граф. До ла зи мо у
ис ку ше ње да по ми сли мо ка ко је До ма -
но вић био упо знат са ве ро ват но нај по -
зна ти јом ре че ни цом из Марк со вог де ла
18. бри мер, оном о дво стру ком ја вља њу
свет ско исто риј ских лич но сти и до га -
ђа ја: пр ви пут као тра ге ди ја, а дру ги –
као фар са. И тех нич ко сред ство се ван
сво га вре ме на ја вља у фар сич ном об ли -
ку. Пр ви пут је сва ка ко тра ги чан.

Упо тре ба ба ру та и оло ва до во ди
ужа сних ра на, као и до спо ре и бол не
аго ни је. Пу шча но зр но, ка ба стих ди -
мен зи ја, ло ми ло ко сти и уно си ло не чи -
сто ће и ко ма ди ће тка ни не у тки во, та ко
да је је ди на мо гу ћа ин тер вен ци ја ради
за шти те од сеп се би ла ам пу та ци ја, а
ње но из во ђе ње, као што смо ви де ли,
до ку мен ту је Тол стој. Сав ужас оп са де
Се ва сто по ља ре пре зен то ван је при ка зу
ин ду стриј ских ам пу та ци ја. Исто вре ме -
но, рат по ста је при ви дан. При ви дан
рат не зна чи да ра та не ма, на про тив,
ра та има ите ка ко, али рат ни ци ље ви ни -
су у скла ду са об зна ње ним и оп ште -
при хва ће ним, ства ри ни су она кве ка ко
на пр ви по глед из гле да ју. Или за право
је су? Дим, ма гла, све оп шта кон фу зи ја
по ста ју сред ство по ја вљи ва ња но вог
ти па ра та ко ји се мо ра пој ми ти – ап -
стракт но, а Маркс је по ен ти рао: и у
сво ме при ви ду. Хра бост по је дин ца ви -
ше ни је на це ни, не го је са да сна га и де -
ло ва ње на стра ни ба рут не из ма гли це
оп штег. 

На су прот тој сло же ни јој сли ци, Ен -
гелс си ту а ци ју ис пр ва фор му ли ше би -
нар но. Ин те ре си "ре во лу ци о нар не де-
мо кра ти је" и Ен гле ске се у по чет ку сла -
жу, али Ен гле ска ни је до след на. Ен гелс
по ла зи од прет по став ке ка ко је Ру си ја
не сум њи во осва јач ка на ци ја, ко јој је
тек ре во лу ци ја из 1789. ство ри ла до -
стој ног про тив ни ка: "Ми слимо на
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европ ску ре во лу ци ју, екс пло зив ну сна -
гу де мо крат ских иде ја и жеђ за сло бо -
дом, уро ђе ну чо ве ку. По чев од те епо хе
по сто ја ле су у ства ри са мо две си ле на
европ ском кон ти нен ту: Ру си ја и ап со -
лу ти зам на јед ној стра ни, ре во лу ци ја и
де мо кра ти ја на дру гој."9 Ме ђу тим,
упра во је ту и пу ко ти на из ме ђу "ре во -
лу ци о нар не де мо кра ти је" и Ен гле ске.
Лорд Пал ме строн, из ме ђу оста лих, де -
лу је као чо век ру ског дво ра – не са мо
да кре и ра по ли ти ку ко ја иде на ру ку ру -
ском ап со лу ти зму, већ је на вод но и ца -
рев пла ће ник (ту хи по те зу оста вљам
исто ри ча ри ма). За то је рат ко ји во ди
Ен гле ска "при ви дан рат", а кон фу зи ја је
све ве ћа! Ве ли ке си ле са гла сне су то ме
да тре ба "бо ле сни ка са Бос фо ра" што
ду же др жа ти у жи во ту, али не по це ну
пот пу ног по ра за Ру си је. 

У спи си ма по све ће ним крим ском ра -
ту, Маркс и Ен гелс, ка ко рат од ми че,
све че шће по се жу за при ви дом: "Ако
пре лаз пре ко Чор не пру жа ствар не ре -
зул та те, на пад на ју жну стра ну Се ва -
сто по ља обе ћа ва за се њу ју ћи при ви дан
успех."10 За тим: "при ви дан из бор пу тем
оп штег пра ва гла са"11, "при ви дан на -
пад"12, итд. Рат се рас па да у цар ство
при ви да! Та ко ђе, Маркс на во ди и је дан
ка рак те ри сти чан до ку мент ко ји се ба ви
"спољ ном по ли ти ком вла да ју ће кла се":
"Ствар је за пе тља на окол но шћу да се
ми сла же мо са сво јим не при ја те љем, а
не са сво јим са ве зни ци ма."13 Ен гле ска
оства ру је при ви дан три јумф над Ру си -
јом. При вид се упо тре бља ва у кон тек -
сту са ме по ја ве, то ка и кра ја ра та:

"Пад Кар са је пре крет ни ца у исто ри -
ји при вид ног ра та про тив Ру си је. Без
па да Кар са не ма пет та ча ка, не ма кон -
ферен ци ја, не ма па ри ског уго во ра, јед -
ном реч ју: не ма при вид ног ми ра. За -
тим, ако из вла ди не Пла ве књи ге – бри -
жљи во ис фа бри ко ва не, то јест оса ка ће -
не ци та ти ма, уна ка же не ис пу шта њи ма,
за гла ђе не и укра ше не фал сифи ка ти ма –
мо же мо до ка за ти да је ка би нет лор да
Пал мер сто на од по чет ка пла ни рао пад
Кар са и си сте мат ски га до кра ја спро во -
дио, за ве са се ди же и дра ма ра та на Ис -
то ку, са свим ње ним по тре сним до га ђа -
ји ма, по ма ља се из ма гле ко јом је би ла
ди пло мат ски оба ви је на."14

Марк со во а убр зо и Ен гел со во ста -
но ви ште мо гло би се фор му ли са ти ова -
ко: би ти за по бе ду над ца ри змом, не
зна чи би ти на стра ни "европ ске ко а ли -
ци је". Са ве зни ци Тур ске не бо ре се
про тив Ру си је, не го све ви ше, про тив
ње са ме. По раз ца ри зма отво рио би
вра та ре во лу ци о нар ном пре о бра жа ју
са ме "европ ске ко а ли ци је", што она по
сва ку це ну же ли да из бег не. Док се у

Ма ни фе сту "све чвр сто пре тва ра у
дим", ов де се, на про тив, кроз дим и ма -
глу на кнад но ра за зна ју об ли ци. Крат ко
су ми рање на стан ка ка пи та ли зма из Ма -
ни фе ста, у из ве шта ји ма из крим ског
ра та за ме ње но је уну тра шњим ста ја ли -
штем. Ма гла обез бе ђу је да се ствар са -
гле да до кра ја. Без ма гле ствар по ста је
не тран спа рент на, као што се без све сти
о жан ру не мо же са гле да ти уло га ко ју
ак те ри игра ју на исто риј ској сце ни. 
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Sr đan Dam nja no vić, PhD

Re ports, po ems, and ope ret tas:
Il lu si ons and fogs of the 

Cri mean War

Sum mary: In this pa per, we exa mi ne the
in flu en ce of the Cri mean War on va ri o us
forms of ar ti stic and phi lo sop hi cal cre a ti vity.
Af ter the Bat tle for Se va sto pol, Leo Tol stoy
be ca me a pa ci fist and cri tic of tsa rism, whi -
le Karl Marx saw in the war an eman ci pa -
tory po ten tial – the pos si bi lity of abo lis hing
tsa rism. The Cri mean War was one of the
first wars to de pend on advan ces in mo dern
tec hno logy such as ex plo si ve gra ins, ra il ro -
ads, and te le graphs. The de ve lop ment and
ap pli ca tion of tec hno logy we re ac com pa -
nied by lo gi sti cal short co mings, me di cal fa -
i lu res, and in com pre hen si ble tac ti cal ne gli -
gen ce. Ten ti mes mo re sol di ers died from
typhoid and di a rr hea than from wo unds re -
ce i ved on the bat tle fi eld. The di scre pancy
bet we en tec hno lo gi cal pro gress, on the one
hand, and in com pre hen si ble omis si ons and
bloc king in tri gu es, on the ot her, led to the
very ap pe a ran ce of the war, as well as to its
ap pa rent cha rac ter.

* * *

Ср ђан Дам ња но вић (Но ви Сад,
1968), пре да је у Срем ско-кар ло вач кој
гим на зи ји. Об ја вио три књи ге: Ма ли реч -
ник гре ша ка не са мо за но ви на ре, Реч ник
гре ша ка, Ме ди а ло ги ке. Оба ја вљи вао тек -
сто ве у мно гим ли сто ви ма и ча со пи си ма.
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Са же так: Естет ски, ин те лек ту ал ни
скан дал на си ља је је дан од веч них пи та ња
ко ја окру жу ју чо ве ка од по чет ка, и ко ја се
не пре ста но об на вља ју. Са вре ме на де ла
от кри ва ју но ве и но ве ди мен зи је, од но сно
упри ли ча ва ју њи хо ву про бле ма ти за ци ју.
Ре не Жи рар пи ше у сту ди ји На си ље и уза -
јам ност о но вој сен зи тив но сти спрам на -
си ља: "Из гле да да на си ље про ла зи кроз
из ве сну еска ла ци ју, што под се ћа на рас -
про сти ра ње ва тре или не ке епи де ми је.
Ве ли ке ми то ло шке сли ке опет се ожи вља -
ва ју, као да се на си ље по но во по ја вљу је у
ар ха ич ним, по ма ло ми стич ним фор ма -
ма."1

Mо ти ва ци ја и кон тек сти на си ља,
од но сно ње го во је зич ко и дру го опри -
сут ња ва ње пред ста вља ве ли ки иза зов
за умет но сти, та ко и за књи жев ност.
Фор ме из ра жа ва ња на си ља у је зи ку су
ве о ма ра зно род не. Но ни је ма ње су -
штин ско пи та ње ка кве мо гућ но сти по -
сто је за ви зу ел не умет но сти и за филм
у по гле ду при ка зи ва ња на си ља. На и ме,
ма пи ра ње при ка зи во сти на си ља, и уоп -
ште те ле сног бо ла у не-је зич ким ме ди -
ју ми ма је сте на да све сло же на ствар. 

Естет ски, ин те лек ту ал ни скан дал
на си ља је је дан од веч них пи та ња ко ја
окру жу ју чо ве ка од по чет ка, и ко ја се
не пре ста но об на вља ју. Са вре ме на де ла
от кри ва ју но ве и но ве ди мен зи је, од но -
сно упри ли ча ва ју њи хо ву про бле ма ти -
за ци ју. Ре не Жи рар пи ше у сту ди ји На -
си ље и уза јам ност о но вој сен зи тив но -
сти спрам на си ља: "Из гле да да на си ље
про ла зи кроз из ве сну еска ла ци ју, што
под се ћа на рас про сти ра ње ва тре или
не ке епи де ми је. Ве ли ке ми то ло шке
сли ке опет се ожи вља ва ју, као да се на -
си ље по но во по ја вљу је у ар ха ич ним,
по ма ло ми стич ним фор ма ма."2

У ро ма ну Пе те ра Естер ха зи ја Та љи -
га ши укла па мо се упра во у ове ми са о не
про це се, то се де ша ва ка да аутор у ми -
стич ном об ли ку, на је зи ку ми та до во ди
на си ље до ре чи, и ожи вља ва ар хе тип -
ске сли ке и уче сни ке раз ли чи тих ми то -
ва. Го во ри о опе то ва ним си ту а ци ја ма
ка да се та љи га ши, ко ји оте ло вљу ју
моћ, по ја вљу ју да би по твр ди ли њи хов
по ре дак све та. Да би пре зен то ва ли по -
ре дак мо ћи пот чи ње ни ма. Њи хов до ла -
зак и од ла зак да је оквир за при чу о на -
си љу. Та љи га ши су у ту ма че њу Шан до -
ра Рад но ти ја "ини ци ја ци ја, та кав чин
на си ља, ко ји има уокви ре ни по ре дак,

мо гли би смо да ка же мо у ор ги ја стич -
ким окви ри ма ри ту ал не де фло ре а ци је",
и "сна га на сил ни ка и њи хо ва моћ се ар -
ха ич но ста па са спољ ним те ле сним
аспек ти ма мо ћи".3 Та љи га ши у те ле -
сном за јед ни штву при сва ја ју жен ска
те ла као објек те и не по зна ју емо ци о -
нал не од но се. При ча цр пи из све та мо -
ти ва не ви не де вој ке као ис ку плју ју ће
жр тве што је при сут но и у ми ту о Ми -
но та у ру као и ми ту о Све том Ђор ђу и
ажда ји.

Јед на де вој чи ца при по ве да (ко ли ко
се то уоп ште мо же при по ве да ти) "у
сваг да шњем са да шњем вре ме ну ми то -
ва" при чу о свом си ло ва њу, на и ме чи -
ње ни цу да у ком ма ће хин ском ста њу
те ле сних осе та се ре а ли зу је по ста ја ње
же ном. Упи си ва ње на си ља у те ло се
мо же иден ти фи ко ва ти у сле де ћој ре че -
ни ци "као да сам рас це пље на, као да ће
се мо ја цре ва от ки да ти, као да ће ми се
ср це от ки ну ти од ре бра, као да се мо ја
ре бра рас по ло ћу ју..." У ро ма ну Пе те ра
Естер ха зи ја, пред став ни ци вла сти, та -
љи га ши се по ја вљу ју с вре ме на на вре -
ме и пре тва ра ју жи вот ни про стор де -
вој чи це у ри ту ал но-мит ску сце ну раз -
врат ног и без мер ног опи ја ња и за ба -
вља ња. По сле мај ке и се ста ра са да је
де вој чи ца но ва жр тва та љи га ша. Са
овом жр твом се мо же по но во за до би ти
до бра на ме ра мо ћи. Де вој чи ца пу шта
по вре ђи ва ње, фи зич ку опа сност ка се -
би, јер на ив ност де те та у мит ском сја ју
ви ди ро бу сну сна гу та љи га ша ко ји
упра во са да при сти жу. Она не пре по -
зна је да се ова те ла при пре ма ју на на си -
ље. Мај ка и ста ри је ћер ке у окви ру јед -
не ор ги је при хва та ју на се бе део гре ха
за рад ег зи стен ци јал не си гур но сти ко ју
моћ ну ди. 

По Ре неу Жи ра ру људ ска кул ту ра се
у ве ли кој ме ри са сто ји од на по ра да се
оне мо гу ћа ва из би ја ње на си ља и то на
тај на чин да се сва ки аспект јав не и
при ват не сфе ре ме ђу соб но одва ја ју и
ди фе рен ци ра ју. По сто је књи жев на де ла
у чи јем фо ку су се раз у ме ва ње све та из -
јед на ча ва са раз у ме ва њем на си ља. Пут
на ра ци је при то ме по ку ша ва по ка за ти
про це се ко ји во де до из би ја ња на си ља,
те при ка зу је ку му ла ци ју на пе то сти, мо -
да ли те те тран сфор ма ци је, или на чи на
ра ди кал ног пре тва ра ња мир них од но са
у на си ље, као и у фор ме еска ла ци је.
Ова ква де ла скре ћу па жњу на на ра тив -
не по ступ ке при ка зи ва ња на си ља, те на

фи гу ра тив не и те мат ске ор га ни за ци је.
Њи хо ва ре цеп ци ја по ка зу је не са мо
при ро ду књи жев не пер спек ти ве на си -
ља, не го и те о риј ског дис кур са. У по је -
ди ним де ли ма те мат ски об ли ци, у дру -
ги ма је зич ке и ре то рич ке фор ме на си ља
сто је у фо ку су. Ова де ла нај че шће се
са сто је од ма кар два аспек та, то јест,
мо же мо их раз у ме ва ти уко ли ко узи ма -
мо у об зир исто вре ме но и по ет ске
аспек те, али и етич ке ди ле ме при ка зи -
ва ња на си ља. Нај ком плек сни ја ис тра -
жи ва ња су у ста њу да ар ти ку ли шу раз -
ли чи те аспек те на си ља у екс по зи ји и
по ет ском фор ми ра њу. 

Основ на пи та ња мо гу да бу ду сле де -
ћа: ка ко се мо же при по ве да ти на си ље,
ка ко се оно мо же пре то чи ти у по ет ску
фор му? Ка ко се мо же уки ну ти раз ли ка
из ме ђу по чи ни те ља и жр тве? Ка кви те -
о риј ски мо де ли, ка кви пој мо ви нам до -
зво ља ва ју при ступ раз у ме ва њу фе но -
ме на на си ља? Ка ко се мо же осве тли ти
ра зно род ност књи жев них и фи ло зоф -
ских ту ма че ња на си ља? Ка ко се мо гу
по ве за ти на о чи глед да ле ки те о риј ски
окви ри, те ка ко се мо гу скло пи ти хе те -
ро ге не и у књи жев но и сто риј ској про -
шло сти уда ље не тек сту ал не тра ди ци је?
Је дан са вре ме ни ма ђар ски пи сац, Имре
Бар ток, ка да су га пи та ли за на си ље,
дао је сле де ћи од го вор: "за ме не је на -
си ље ја ко бит но, мо жда чак и нај бит ни -
је у књи жев но сти, да ка ко у до вољ но
ши рем зна че њу ре чи. Бит на је по вре ди -
вост. То се мо же по ка за ти на раз ли чи те
на чи не, али по не кад ни је штет но уко -
ли ко се не ко или не што и бу квал но по -
вре ђу ју. За то је би ло по треб но да се
кон крет но на си ље на ђе у ро ма ну, али
сам по ку шао да бу дем уме рен." 

Уко ли ко јед но књи жев но де ло же ли
оштро да ба ци све тло на јед ну не га тив -
ну дру штве ну по ја ву, он да је осим на -
чи на при ка зи ва ња од нос пре ма те ми
нај бит ни ји. Ни је спо ред но на и ме да ли
књи жев но де ло мо же да ство ри је дан
кри тич ки од нос спрам то га о че му го -
во ри, да кле по во дом то га што же ли по -
ет ски да фор ми ра. Бит но пи та ње је да
ли одо бра ва на си ље, да ли афир ми ше
по сто је ћи по ре дак, или спре ма не што
су прот но, то јест, из кри тич ког ви до -
кру га раз ма тра, осве шћу је оно што сма -
тра не при хва тљи вим. Ро ман мо же да
ство ри та кве кул тур не иден ти те те ко ји
у по гле ду на си ља ре про ду ку ју по сто је -
ће кул тур не иде о ло ги је, али мо же да
по ну ди и та кве мо де ле по мо ћу ко јих се
мо же од у пре ти ра ди кал но до ми нант -
ним иде о ло шким обра сци ма.

По сто је ми шље ња по ко ји ма књи -
жев ност мо же да на пра ви ис ко рак уко -
ли ко по ма же у од но су пре ма на си љу, те
мо же да бу де осло ба ђа ју ћег ка рак те ра
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уко ли ко је не же ли мо ис ко ри сти ти, од -
но сно, уко ли ко је не ко ри сти мо у ци љу
мо ра ли зо ва ња. По сто је де ла ко ја тре ти -
ра ју при ка зи ва ње на си ља као ну жно
зло и то ра ди то га да се мо гу са о бра жа -
ва ти јед ној пе да го шкој и мо рал ној на -
ме ри. Но по сто је и та ква де ла ко ја се
ко ри сте та ко ре ћи у ци љу кон струк тив -
ног об ли ко ва ња бу дућ но сти, да кле ин -
стру мен тал но. Ту би тре ба ло по себ но
го во ри ти о фор ма ма мо ра ли за ци је, о
то ме да је мо ра ли за ци ја јед на фор ма
пси хо ло шког на си ља ко је је обич но не -
при мет но. Сто га се че сто де ша ва да се
по мо ћу ње мо гу од бра ни ти агре сив не и
по ни жа ва ју ће ат ти ту де. Глав на ка рак те -
ри сти ка мо ра ли за ци је је да онај ко је
прак ти ку је ин тен ди ра ка то ме да уво ди
обра сце по на ша ња дру ги ма. И то је и
он да та ко ка да је умет нич ко де ло су бје -
кат де ло ва ња.

Да на шња ту ма че ња за рад иден ти фи -
ка ци је ти по ва на си ља ши ро ко ко ри сте
де ло Сла во ја Жи же ка (Vi o len ce. Six Si -
de ways Re flec ti ons 2008), у ко јем он ре -
а ли зу је ти по ло ги за ци ју пој ма на си ља.
Пре по зна је три ти па на си ља: пр во го -
во ри о су бјек тив ном на си љу, и твр ди
по во дом ње га да је то фор ма на си ља ко -
ја се по нај ви ше мо же ви де ти. То је тип
на си ља за ко ји се мо же ре ћи да се ње -
гов из вр ши лац мо же јед но знач но иден -
ти фи ко ва ти, од но сно, да се по чи ни тељ
мо же пре по зна ти. Мно го се го во ри о
јед ном дру гом ти пу, на и ме, о сим бо -
лич ком на си љу ко је се по ја вљу је као
уткан у је зик и у дис кур зив не струк ту -
ре. Уну тар то га функ ци о ни шу раз ли чи -
те фор ме кул тур ног на си ља ко је из ме ђу
оста лог по сто је у пер спек ти ви од но са
на си ља ко ји су ко ди ра ни у је зи ку и ко -
ји се на ме ћу по сред ством је зич ког по -
вре ђи ва ња. Ка да се де ша ва би ла ко ја

књи жев на де струк ци ја фик си ра них је -
зич ких струк ту ра та да овај по јам мо же
по слу жи ти за опис од го ва ра ју ћих по ја -
ва. По себ но се мо же пе по зна ти ин сце -
ни ра ње ар ти ку ли са ног је зич ког на си ља
у ма ђар ској ма њин ској књи жев но сти,
те се мо гу рас по зна ти ар би трар не про -
ме не име на, као и ат мос фе ра је зич ке
агре си је ко је по га ђа ју чла но ве до тич не
за јед ни це. Као при мер: у ро ма ну Ја но -
ша Хер це га Мо ди фи ка ци је у ма ђар ском
кон тек сту а на срп ском је зи ку се по ја -
вљу је нпр. вер бал на агре си ја про фе со -
ра Ил ки ћа ка да он јед ног уче ни ка (Rez -
ső, Ре же) пре тва ра у пред мет по ру ге
због име на: "Шта ре жеш? (...) Ја ре жем,
ти ре жеш, он ре же!" (61). Аспек ти на -
си ља аси ми ла ци је, је зич ко на си ље ко је
ор га ни зу је функ ци о ни са ње мо ћи, при -
ну да из бо ра из ме ђу кул ту ра, не мо гућ -
ност исто вре ме ног очу ва ва ња соп стве -
не кул ту ре и ре а ли за ци је аси ми ла ци је
по ка зу ју при ме ре на ра тив не сло је ви то -
сти и на ра тив не бо га то сти. Би тан те -
мат ски аспект је ко се по ја вљу је у ро ма -
ну као прак ти чар ле ги ти ма циј ске мо ћи
и сим бо лич ког на си ља. 

Тре ћи тип, си сте мат ско на си ље
функ ци о ни ше као не ви дљи во на си ље
што је ре а ли зо ва но од стра не до ми -
нант ног со ци о кул тур ног по рет ка ко ји и
одр жа ва да то на си ље а ко је је не ви дљи -
во. Да кле, на си ље не мо же мо и не тре -
ба да ис кљу чи мо ни из јед ног до га ђа ја,
јер ни ка да не сто ји у се би, јер се ар ти -
ку ли ше у ма три ци кул ту ре, на у ке и мо -
ћи. Ово струк ту рал но на си ље пре вас -
ход но се од но си на не јед на ко сти и не -
пра вед но сти ко је се ко ди ра не у од но си -
ма мо ћи, те дру штве них хи је рар хи ја.
Ла ко се мо же уви де ти да је сва ки акт
на си ља ујед но и ре зул тат дру штве них,
сим бо лич ких и кул тур них струк ту ра.

Сто га је на си ље јед на ком плек сна по ја -
ва, та ко и на ра тив на те ма ко ја се те шко
мо же ар ти ку ли са ти и ко ја је не ис црп на. 

Мо же мо да се су о чи мо са ве ли ким
бро јем ин три гант них пи та ња у раз ли -
чи тим књи жев ним кон тек сти ма на си -
ља. Нај бо ља де ла увек по ка зу ју, ана ли -
зи ра ју и ту ма че оне струк ту рал не раз -
ло ге ко ји омо гу ћа ва ју на си ље. У по гле -
ду од ре ђе них фор ми на си ља као што је
реч у по гле ду раз ли чи тих фи гу ра рат -
ног на си ља, мо же мо иден ти фи ко ва ти
све три фор ме на си ља. Оно што се из -
но ва вра ћа у по гле ду књи жев них те ма
то је упра во рат но на си ље: у ва ри ја бил -
ним об ли ци ма, у раз ли чи тим при ча ма и
на раз ли чи тим ге о граф ским те ре ни ма,
али су ди о ни ци из но ва ин сце ни ра ју ста -
па ње три по ме ну та об ли ка на си ља,
шта ви ше, чак ни ни ти ко је су на о чи глед
да ле ко од на си ља ни су не дир ну те од
мо ћи на си ља. Рат до би ја ту ма че ње као
спе ци фи чан про стор и вре ме где фе но -
ме но ло ги ја фи зич ког на си ља ко је се
усред сре ђу је на људ ско те ло пред ста -
вља по се бан иза зов. По во дом то га по -
ми ње мо и ис тра жи ва ње ме ста и про -
сто ра на си ља, та ко и функ ци о ни са ње
по е ти ке за тво ре них про сто ра и то у
кон тек сту ро во ва, вој них бол ни ца, за -
ро бље нич ких ло го ра, и кам по ва за из -
бе гли це, итд. Ис тра жи ва ње књи жев но -
сти у по гле ду рат них на ра ци ја по су ђу је
је дан зна ча јан тер мин од ис тра жи ва ча
на си ља (Jan Phi lipp Re em tsma Ver tra uen
und Ge walt. Ver such über eine be son de re
Kon stel la tion der Mo der ne, 2008), на и ме
по јам ло ка ли зи ра ју ћег на си ља. Ње гов
циљ је ис ти ски ва ње рат ног те ла, ње го -
ва ли кви да ци ја и скла ња ње са ори ги -
нар ног ме ста. 

Ужа си ма ра та се при дру жу ју фе но -
ме ни као бег, гла до ва ње, из ру че ност,
бо лест и смрт као сва ко днев не ре ал но -
сти. У овом по гле ду кул ту ра ра то ва ис -
при ча них од стра не ро ма на ни је ни шта
дру го до по себ на сти ли за ци ја по ку ша ја
из бе га ва ња на си ља од но сно угро же но -
сти. Дис кур су ин сти ту ци о нал ног на си -
ља се че сто при дру жу је ис ко рак, бек -
ство, од но сно не мо гућ ност бек ства.
При по вет ке за сни ва ју при ка зи ва ње на -
си ља на соп стве ном до жи вља ју, или на
мо мен ти ма на си ља пер ци пи ра них од
стра не спољ ног по сма тра ча с по себ ним
освр том на деч ју пер спек ти ву. 

У рат ном про сто ру на си ља мо же мо
ви де ти по ве зи ва ње по е ти ка те ла и про -
сто ра. Те ло је не из о став ни део иде о ло -
шке струк ту ре рат не епо хе. Све се одва -
ја од уоби ча је ног и оно што те ло мо же
да ура ди и оно што се мо же де си ти са
те лом. Пол но на си ље ра та чи ни ви дљи -
вим на екс тре ман на чин на си ље ко је је
кул тур но ко ди ра но и нор ма ли зо ва но у
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сва ко дне ви ци. На си ље про тив же на,
гру ба ре ла ци ја у ин тим но сти увек мо -
ра мо са гле да ти у кон тек сту ме ђу пол -
них од но са, да кле, у скло по ви ма ши рих
дру штве них од но са раз ли чи тих си ла.
Је дан део ро ма на по ка зу је ко ја те ла се
про из во де дис кур зив ним прак са ма у
ра ту, ка ко се вр ши пре вред но ва ње те ла
у до ба ра та. И по ка зу ју ка ко те ло исту -
па из нор ма тив ног ре гу ла ци о ног си сте -
ма да те кул ту ре. Све што је у ми ру нео -
дво ји во од овог си сте ма у ра ту се по ка -
зу је у дру гом све тлу. Пол но на си ље је
јед но знач но акт мо ћи, ње гов циљ је
при сва ја ње те ла ко је је под ре ђе но си ло -
ва њу, али по зна је мо те о ре ти ча ре ко ји
ка жу да је жен ско те ло обје кат на си ља
због сим бо лич ке функ ци је а не то ли ко
због ње га са мог.

По ме ну ти Жан Фи лип Рем тсма се
за ни ма за про блем ка ко од људ ског те -
ла по ста је ма са ме са услед фи зич ког
на си ља. Јер, ка ко ка же, фи зич ко на си ље
ни је ни шта дру го до ре дук ци ја чо ве ка
на сво је те ло, пре ква ли фи ка ци ја жи вог
чо ве ка на пу ко ме со. Он гле да на на си -
ље као на дру штве ну чи ње ни цу и ко ри -
сти тер мин рап тив ног на си ља да би по -
ка зао ка ко се мо же ар ти ку ли са ти рас по -
ла га ње са те лом, те раз ви ја по о ку по во -
дом слу ча је ва рат ног сек су ал ног на си -
ља, чи ње ни цу ка ко је сек су ал но по ни -
жа ва ње рат но оруж је, ка ко чо век са
уни фор мом има нео гра ни че ни при ступ
жен ском те лу.

Ду ша се мо же одво ји ти од пре ква ли -
фи ко ва ног те ла: за жр тве сек су ал ног
на си ља у ра ту упра во та одво ји вост
пред ста вља шан су за пре жи вља ва ње.
Као што је то ауто би гра фи ја Але на
Пол ца Же на на фрон ту – об ља вље на
на раз ли чи тим је зи ци ма, та ко и на срп -
ском – ре пре зен та тив но до ча ра ва кон -
текст, те исто ри ја ма ђар ске књи жев но -
сти то бе ле жи као пр ви аутен тич ни из -
вор ко ји при хва та фи зич ко и сек су ал но
на си ље а ко је је спро ве де но у то ку ИИ
свет ског ра та. Књи га ко ја рас пра вља о
сек су ал ним ди мен зи ја ма на си ља го во -
ри о си ло ва њу ма ђа р ских же на од стра -
не со вјет ских–ру ских вој ни ка у до тич -
ном ра ту. И го во ри о сра му не мо ћи.

И по ме ну ти ис тра жи вач има још је -
дан тер мин ко ји име ну је са мо циљ но,
ауто те лич но на си ље чи ји циљ се не
иден ти фи ку је из ван на си ља са мог. Ова
вр ста на си ља је на си ље ра ди ра до сти
прак ти ко ва ња на си ља. Ка да не ко (не ки)
уби ја (ју) уз сласт а у име јед не иде је. У
са вре ме ној ма ђа р ској ли те ра ту ре ро ман
Га бо ра Зол тан Ор ги ја по ка зу је овај
про блем ски круг. Из јед не ре ла тив но
рет ке пер спек ти ве, на и ме, из ви до кру га
по чи ни те ља на си ља из ра ђу је сли ку на -
си ља. Ауто те лич но на си ље од ре ђу је

це ли ну књи ге и у до тич ним окви ри ма
ви ди мо да се оства ру ју фор ме рап тив -
ног на си ља, та ко и пол но си ло ва ње и
сек су ал но му че ње. И на слов књи ге Ор -
ги ја упу ћу је на чи ње ни цу да се до га ђа -
ји по кре ћу на осно ву "про дор не сла сти
на си ља". Из ове пер спек ти ве гле да но
"исто ри ја те ла ја двој на, с јед не стра не
су те ла ко ја не пре кид но ло ве на сла ду
на осно ву агре си је, с дру ге стра не су
пре би ја на, оса ка ће на, си ло ва на, уби је -
на те ла." 
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Kor ne li ja Fa ra go, PhD

The scan dal of vi o len ce

Sum mary: The aest he tic and in tel lec tual
scan dal of vi o len ce is one of the eter nal qu -
e sti ons that ha ve sur ro un ded pe o ple fo re ver
and it has been con stantly re ne wed. Con tem -
po rary works ke ep re ve a ling new di men si -
ons, that is, they bring pre sent the ir pro blem.
Re né Gi rard wri tes abo ut the new sen si ti vity
to wards vi o len ce: "Vi o len ce se ems to be go -
ing thro ugh a cer tain esca la tion, re mi ni scent
of the spread of fi re or so me kind of epi de -
mic. The gre at mytho lo gi cal ima ges are re vi -
ved again as if vi o len ce re ap pe ars in ar cha -
ic, so mew hat mysti cal forms."

* * *

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

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

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

те дри за хун га ро ло ги ју Фи ло ло шког фа -
кул те та у Бе о гра ду.

Са да је ру ко во ди лац про јек та Ма ти це
срп ске: Срп ско-ма ђар ске књи жев не и
кул тур не ве зе, и ру ко во ди лац-кор ди на тор
(са Ан дра шем Ка па њош) за јед нич -
ког про јек та Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти и Ин сти ту та за про у ча ва њу
књи жев но сти (у Бу дим пе шти): Мо дер ни
прав ци ма ђар ске књи жев но сти.

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

На гра де и сти пен ди је: Сти пен ди ја
Ала дар Ше флин за књи жев но кри тич ки
рад – 2005, Бу дим пе шта, Књи жев на на -
гра да Híd – 2006 и 2010, Но ви Сад, Књи -
жев на на гра да Ти бор Де ри – 2010, Бу дим -
пе шта, Књи жев на на гра да Кор нел Сен те -
ле ки, 2015, Но ви Сад.

*

Cor ne lia Fa ra go, she was born in 1956
in Te me rin. She com ple ted her stu di es of
Hun ga rian lan gu a ge and li te ra tu re at the Fa -
culty of Phi lo sophy in No vi Sad, whe re she
re ce i ved her ma ster's and doc to ral de gre es in
2000.

She was a mem ber of the edi to rial bo ard
of Syj Sympo sion, an ex pert as so ci a te at the
Yugo slav Le xi co grap hic In sti tu te (Za greb),
edi tor of the Encyclo pe dia of Yugo sla via in
Hun ga rian, edi tor of the ma ga zi ne for so cial
is su es Lé tünk, de puty edi tor, then edi tor-in-
chi ef of the li te rary ma ga zi ne Híd.

Cor ne lia Fa ra go is a full pro fes sor at the
De part ment of Hun ga rian Stu di es at the Fa -
culty of Phi lo sophy, Uni ver sity of No vi Sad,
an as so ci a te of the De part ment of Me dia
Stu di es. From 2000 to 2013, he was a vi si -
ting pro fes sor at the De part ment of Hun ga -
rian Stu di es at the Fa culty of Phi lo logy in
Bel gra de.

He is now the pro ject ma na ger of Ma ti ca
Srp ska: Ser bian-Hun ga rian Li te rary and
Cul tu ral Re la ti ons, and the ma na ger-co or di -
na tor (with An dras Ka pa njos) of the jo int
pro ject of the Ser bian Aca demy of Sci en ces
and Arts and the In sti tu te for Li te rary Stu di -
es (Bu da pest): Mo dern Di rec ti ons of Hun ga -
rian Li te ra tu re.

Mem ber of the Bo ard of Di rec tors of the
In ter na ti o nal As so ci a tion of Hun ga rian Stu -
di es, mem ber of the Bo ard of Di rec tors of
DKV, mem ber of the Bo ard of the De part -
ment of Li te ra tu re and Lan gu a ge of Ma ti ca
Srp ska, mem ber of the Ser bian PEN Cen ter,
ex ter nal mem ber of the pu blic body of the
Hun ga rian Aca demy of Sci en ces.

Awards and scho lar ships : Ala dar Še flin
Scho lar ship for Li te rary Cri ti cal Work –
2005, Bu da pest, Híd Li te rary Award – 2006
and 2010, No vi Sad, Ti bor De ri Li te rary
Award – 2010, Bu da pest, Kor nel Sen te le ki
Li te rary Award, 2015, No vi Sad.
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Са же так: Нај стра шни је у фе но ме ну
на си ља је уби ја ње дру гих, али пре не го
ли до ђе до тог тра гич ног ис хо да на сил ни -
ци се су о ча ва ју са бо лом жр та ва пре ма ко -
јем не ис ка зу је раз у ме ва ње ко је би ути ца -
ло на њи хо во по на ша ње и спре ча ва ло их
да дру ги ма чи не оно што не же ле да они
чи не њи ма. Од су тво ем пат ског, омо гу ћу је
да се у бо лу дру гог на ла зи за до вољ ство.
За то је књи жев ност, као и умет ност, пред
де ли кат ним за дат ком ка да је по треб но
при ка за ти та кво на си ље. По је ди ни ауто ри
ви де у на си љу мо гућ ност есте ти за ци је, и
у ње го вом атрак тив ном при ка зи ва њу ути -
чу на нео форм ље ну етич ку свест чи та ла -
ца да те же у ствар ном жи во ту те же та -
квом по на ша њу. Књи жев ност би, ме ђу -
тим, тре ба ло да по бу ди ем па ти ју код чи -
та о ца, да уви ди ко ли ко је стра шно и не ху -
ма но дру го ме на но си ти бол и уби ја ти
дру гог. 

U про це су по твр ђи ва ња вред но сти и
зна ча ја књи жев ног де ла у од ре ђе ном
кул тур ном и дру штве ном кон тек сту,
би тан чи ни лац је ње го ва ре цеп ци ја.
По ка зу је се да од на чи на на ко ји се оно
при ма и до жи вља ва, би ло да је у усме -
ној, пи са ној, од но сно штам па ној или
ди ги тал ној фор ми, за ви си ње го ва уло га
и вред ност у ко лек ти ву. Не ра зу ме ва ње
те уло ге ис ка зу је се ње го вим не а де кват -
ним вред но ва њем, а ве ро ва ње да вре ме
све до во ди на сво је ме сто пра ће но је за -
блу дом о не кој им пер со нал ној ва ло ри -
за ци ји ко ја ти ме при кри ва и нео све -
шћу је слу ша о ца, од но сно чи та о ца од
ко јег пр вен стве но за ви си ста тус од ре -
ђе ног књи жев ног де ла у да тој кул ту ри.
Уко ли ко у ре ци пи јен ту пре по зна је мо
глав ног ак те ра тог про це са, он да се ја -
сни је мо же са гле да ти књи жев ност као
про стор ду хов ног ства ра ла штва ко ји
омо гу ћу је не са мо ауто ру, већ и чи та о -
цу ње го вог де ла пре и спи ти ва ње свог
са мо по твр ђи ва ња. Не га тив ни са др жа ји,
по пут на си ља, про во ци ра ју њи хов его,
по вод су афир ми са ња њи хо ве мо рал но -
сти и етич но сти на на чин да не до пу сте
ствар но ис по ља ва ње та кве бру тал но -
сти. 

Не сум њи во је, да кле, да од чи та о ца
за ви си ка ко ће до жи ве ти и про ту ма чи ти
про чи та но. Опи са но на си ље мо же би -
ти, по пут ерот ских сце на или ин те лек -

ту ал них раз го во ра, по вод ствар ном и
тра у ма тич ном чи та лач ком до жи вља ју,
ис ку ству ко је ути че на про ме ну пер цеп -
ци је и по гле да на свет. Упра во са осве -
шћи ва њем зна ча ја ре цеп циј ске ди мен -
зи је књи жев ног тек ста, на ста ју и за блу -
де о функ ци ји и зна ча ју са др жа ја на си -
ља у њи ма. Про бле ма ти зо ва ње на си ља
у тра ди ци о нал ним ства ра лач ким фор -
ма ма, бај ка ма и пре да њи ма, по ка за ло је
ње го во не ра зу ме ва ње и тра ги чан не -
спо ра зум ба шти ни ка тра ди ци је са сво -
јим кул тур ним на сле ђем. Страх да се у
са мом чи та о цу не про бу де зли ду си и
не осло бо ди не га ти ви тет ко ји се не кон -
тро ли са но мо же усме ри ти ка дру гом
или ка се би, био је по вод ства ра њу не -
а де кват ног од но са пре ма од ре ђе ним
књи жев ним де ли ма. 

Је дан од тих на ра ти ва на си ља ко ји се
очу вао у окви ру на род ног пре да ња је и
при ча о ри ту а лу уби ја ња ста рих. По -
зна то од дав ни на, за бе ле жи ли су гa са -
ку пља чи на род ног бла га и пр ви про у ча -
ва о ци на род ног жи во та. До след но, бу -
квал но ту ма че ње овог пре да ња ство ри -
ло је и на уч ни мит ко ји је по ка зао сво ју
жи ла вост и ви тал ност у ме ди ји ма и ла -
ич ком ми шље њу. Има ју ћи у ви ду ре -
зул та те на ших прет ход них ис тра жи ва -
ња те ма ти ке смр ти у тра ди ци ји срп ског

на ро да1 као и бит не од ли ке на род не ре -
ли ги је Ср ба2, при сту пи ли смо и осве -
тља ва њу овог пре да ња3. По ка за ло се да
је оно ду бо ко уко ре ње но у ми ту и да је
ње го во пре но ше ње с ге не ра ци је на ге -
не ра ци ју пра ће но ве ро ва њем у не ка да -
шњи об ред. Пре да ње о том ис при ча ном
об ре ду под на зи вом ла пот оста ло је
по себ но жи во у ис точ ној Ср би ји, па су
са ку пља чи на род ног бла га и за бе ле жи -
ли ову при чу ко ју су по том ет но ло зи,
као и струч ња ци из дру гих обла сти, на -
сто ја ли да про ту ма че. Ме ђу тим, њи хо -
во ту ма че ње се за сни ва ло на ве ро ва њу
да је пре да њем са чу ва на при ча о не ка -
да шњем ствар ном об ре ду. У ствар ност
при че ни су, да кле, ве ро ва ли са мо при -
пад ни ци тра ди ци о нал не срп ске кул ту -
ре, већ и ње ни ту ма чи ко ји су у ње ној
фик тив но сти на ла зи ли фак тич ност и
та ко ство ри ли и сво је вр стан на уч ни
мит о уби ја њу ста рих као на вод ном
дру штве ном оби ча ју, дру штве ном пра -
ви лу или на род ном су ду. 

Раз у ме ва ње и ту ма че ње

У на сто ја њу да са гле да мо мо гућ ност
фак ти ци те та, утвр ди ли смо да осим
фик тив не при че не по сто ји ни је дан ар -
хе о ло шки, исто риј ски или ет но ло шки
до каз ко ји би по твр дио по сто ја ње не ка -
да шње об ред не прак се уби ја ња ста рих
на на чин ка ко је то опи са но у пре да њу.
Ка да је реч о од но су за јед ни це пре ма
сво јим оста ре лим чла но ви ма, би ло је у
ра зним кул ту ра не ких по сту па ка ко је су
ту ма чи до во ди ли у ве зу са са др жа јем
срп ског пре да ња као не ка да шњим об -
ре дом и то ко ри сти ли као аргу мент да
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Зна че ње на си ља 
у књи жев но сти



је и у тра ди ци ји срп ског на ро да би ло
ла по та4. Ме ђу тим, сви ти по ступ ци не
мо гу се ко ри сти ти као ар гу мент у на -
сто ја њу да се по твр ди об ред на прак са
уби ја ња ста рих у срп ској тра ди ци о нал -
ној кул ту ри она ко ка ко је она ис при ча -
на у пре да њу ко је го во ри о зна ча ју при -
че и при по ве да ња за чо ве ка и ње гов
жи вот у тра ди ци о нал ној за јед ни ци. Не
ра ди се, да кле, о то ме да је у фик циј ској
тво ре ви ни са др жан ре ле ван тан фа кат о
не ка да шњем об ре ду уби ја ња ста рих и
да је пре но ше њем пре да ња пре при ча -
ва на та прак са ко ја се као та ква очу ва ла
у ко лек тив ном на род ном пам ће њу, већ
је са ма при ча би ла кул тур на чи ње ни ца
ко ја је има ла сво ју пси хо ло шку и со ци -
јал ну функ ци ју. До ми нант на ди мен зи ја
ду хов ног ове при че тра жи ње но од го ва -
ра ју ће раз у ме ва ње и ту ма че ње а не ре -
ду ко ва ње на кон крет но као траг не ка да -
шњег до га ђа ња. Од нос из ме ђу фак та и
фик ци је у пре да њу о уби ја њу ста рих
тре ба са гле да ти пр вен стве но ста но ви -
шта пси хо ло шко-со ци јал не функ ци је
ове при че у за јед ни ца ма ко је су је пре -
но си ле с ко ле на на ко ле но. При ча ње и
ре цеп ци ја ис при ча ног ни је траг до га ђа -
ја, већ од нос пре ма мо гућ но сти та квог
до га ђа ја ко ји оста је у рав ни фик ци је а
оба вља ју ћи бит ну со цио-пси хо ло шку
функ ци ју де лу је на ре ал ност. И упра во
од су ство фа ка та ко ји би по твр ђи ва ли
по сто ја ње об ре да уби ја ња ста рих ука -
зу је на зна чај пре да ња чи ји су нај ду бљи
мит ски сло је ви ве за ни за по че так тих
при ча о не мри ма, по пу ла ци ји ко ја на -
вод но ни је уми ра ла, ко ји су сво је оста -
ре ле чла но ве из не мо гле то ли ко да ни су
би ли ни жи ви ми мр тви, мо ра ли да уби -
ја ју. Мит ски аспект пре да ња имао је
сво ју од го ва ра ју ћу функ ци ју у ко лек ти -
ву ко ја се огле да ла у пре вен тив ном де -
ло ва њу и спре ча ва њу кон флик та из ме -
ђу при пад ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја у
за јед ни ци. 

Зна чај при че као кон струк та у пси -
хо те ра пиј ском про це су от кри ва да нас
аме рич ки пси хо те ра пе ут Ир вин Ја лом у
сво јим по пу лар ним пси хо те ра пе ут ским
књи га ма: Кад је Ни че пла као, Ле жа ње
на ка у чу, Ле че ње Шо пен ха у е ром, Про -
блем Спи но зе, ко је су ак ту а ли зо ва ле
дав ну исти ну о пре вен тев ној те ра пиј -
ској функ ци ји при ча. По зна то је да су
усме на ве чер ња ка зи ва ња у ин диј ским
по ро ди ца ма, ка да би се пред окуп ње -
ним чла но ви ма за јед ни це при ча ла не ка
при по вест из Ра ма ја не или Пан ча тан -
тре, има ла ле ко ви то и ка тар зич но деј -
ство. Исто вет ну функ ци ју је има ло ју -
тар ње при по ве да ње сно ва код Се ноа.
При по ве да ње пре да ња о уби ја њу ста -
рих де лу је нај пре на не све сно слу ша ла -
ца и бу ди у њи ма иден тич не при зо ре

по тен ци јал не ре ал но сти. Те ар ха ич не
сли ке бру тал не ли кви да ци је оста ре лих
чла но ва за јед ни це, ко ју вр ше си но ви
над сво јим оче ви ма, по ста ју део сва ко -
дне вља и зна чај не су за иден ти тет и ин -
те гри тет са мих слу ша ла ца ко ји се у
фан та стич ној при чи су о ча ва ју са мо гу -
ћом ре ал но шћу ре ша ва ња и соп стве ног
од но са пре ма ро ди те љи ма. Та кав од нос
не сум њи во има те ра пе ут ски, пре вен -
тив ни зна чај, јер са др жај при че има ка -
тар зич но деј ство, при ли ком ње не ре -
цеп ци је и до ди ра са лич ним не све сним
фан та змом и фан та зи ја ма слу ша о ца.
Бу ду ћи да су ге стив на при ча отва ра ре -
цеп циј ску ра ван слу ша о ца да се он у
пот пу но сти пре да до жи вља ју, на ра тив
до ла зи до ду бљих пси хич ких сло је ва и
у про це су ак тив не има ги на ци је под сти -
че ужи вља ва ње у при по ве да ње, ре гре -
ди ра ње до ни воа ар ха ич но не све сног,
да би по ен та при че учи ни ла ту ре гре си -
ју функ ци о нал ном у про це су оја ча ва ња
ега, од но сно ва же ћих кул тур них и мо -
рал них на че ла за јед ни це. 

Ар хе тип ски фан та зам

С об зи ром да до ла зи с ауто ри те том
тра ди ци је, ва жне за кул тур ни и мо рал -
ни иден ти те ко лек ти ва и ње го вих чла -
но ва, пре да њу се нео спор но и ве ро ва -
ло. Као што се ве ро ва ло у ре ал ност
мит ских пред ста ва, по пут вам пи ра као
де мо ни зо ва ног по кој ни ка ко ји се због
не мо гућ но сти ко нач ног од ла ска у дру -
ги, вра ћа у овај свет и на но си ште ту и
чи ни зло сво јом ко лек ти ву, због че га су
ње го ви чла но ви и пред у зи ма ли по себ -
не ме ре ње го вог по нов ног ис ко па ва ња
и уби ја ња гло го вим ко цем, та ко су љу -
ди тра ди ци о нал не се о ске кул ту ре ве ро -
ва ли у не да шњу прак су уби ја ња ста рих
и пре но се ћи ову при чу вр ши ли не све -
сно ри ту ал ко ји је имао са свим дру го
зна че ње. И упра во пр ви део пре да ња
има мит ске од ли ке, по пут на ра ти ва о
не у ми ру ћим љу ди ма – не мри ма, или
бир зе ма ну, од но сно вре ме ну, il lo tem -
po re, прак ти ко ва ња об ре да, ко је при чу
и чи ни бли ском оним не све сним са др -
жа ји ма што пре о вла ђу ју у ми ту и у сно -
ви ма. При ча ње и пре но ше ње пре да ња
је ко лек тив но сне ва ње отво ре них очи ју,
ко је по је ди нац до жи вља ва као соп стве -
ну пси хич ку дра му ко ја за ње га има ка -
тар зич ну ду шев ну функ ци ју. Те ма о ко -
јој го во ри пре да ње је мо гућ ност јед ног
об ре да, али уме сто ње го ве ре ал но сти
сме ште не у дав ну про шлост, при ча ње о
ње му се од ви ја као ар хе тип ски фан та -
зам, а на ра тив ни је се ћа ње и ево ка ци ја
про шло сти већ ак ту ел на по ру ка ко ја се
ти че бу дућ но сти. Та нео бич на и фа сци -

нант на при ча има ег зи стен ци јал ни зна -
чај за љу де тра ди ци о нал не кул ту ре ко ји
њо ме не чу ва ју и не пре но се по том ци -
ма се ћа ње на прак су уби ја ња ста рих не -
го обра зац осми шља ва ња свог људ ског
по сто ја ња из ло же ног ис ку ше њи ма на -
гон ског и при род ног би ћа и по ни шта ва -
ња кул ту ре. 

Бу квал ним ту ма че њем овог пре да ња
ко јим се на вод но от кри ва не ка да шња
об ред на прак са и чо век као њен вр ши -
лац у ли ку бес кру пу ло зног оце у би це
ко ји свој чин ра ци о на ли зу је не ким им -
пе ра ти вом тра ди ци је и ре ли гиј ском мо -
ти ва ци јом, оста је скри ве но и не схва ће -
но ње го во зна че ње и су шти на а са њи -
ме и уло га чо ве ка као ње го вог ства ра о -
ца. У пре да њу је скри вен тај чо век, чо -
век тра ди ци о нал не срп ске кул ту ре као
тво рац пре да ња ко је има са свим дру га -
чи ју функ ци ју од ко лек тив ног пам ће ња
на вод не не ка да шње прак се. Утвр ђе но
је да љу ди не ево ци ра ју при чом об ред о
уби ја њу ста рих, јер пре да ње не ма ту
до ми нант ну функ ци ју у кул ту ри. Оно је
пр вен стве но књи жев на про зна тво ре -
ви на чи ји се зна чај ни је про ме нио од
вре ме на ства ра ња пре да ња до да на -
шњих де ла са вре ме них пи са ца. Пре да -
ње ни је ору ђе, по сред ник из ме ђу љу ди,
већ де ло ко је пул си ра ју ћи сво јим жи -
вим је зи ком пред ста вља њи хо ву не по -
сред ну жи вот ну кул тур ну ствар ност.
Је зик пре да ња ни је са мо сред ство, већ
тво ре ви на ко ја бит но ути че на људ ски
жи вот. Реч и има тво рач ку моћ и са ма је
кре а ци ја, а не са мо алат да би се њо ме
не што ево ци ра ло и са оп шти ло. Би блиј -
ски мо тив о бож јој ре чи ко јом Тво рац
ства ра свет, из го ва ра ју ћи ре чи ко је се
ма те ри ја ли зу ју, опо ми ње на моћ тих ре -
чи у кул ту ри. За то је и ту ма че ње кре а -
ти ван чин, а не пу ко раз гла ба ње и нео -
д го во ра но асо ци ра ње на на ра тив ко ји је
ја сан, ло гич ки за сно ван и усме рен ка
ја сној по ру ци афир ма ци је кул тур них и

Simpozijum: Kwi`evnost i nasiqe

70 JUL-AVGUST-SEPTEMBAR  2022

GREDA

GRAD NOVI SAD



мо рал них вред но сти ко лек ти ва и људ -
ске за јед ни це а не њи хо вом по ни шта ва -
њу. 

Не по сто ји, да кле, ни је дан еле ме нат
тра ди циј ске прак се ко ји би до пу штао
ри ту ал но, жр тве но уби ја ње ста ре ши не
за јед ни це. Про кру сто ва по сте ља у ко ју
се на сил но на сто ји да пре да ње о уби ја -
ње ста рих као фик циј ска тво ре ви на бу -
квал ним ту ма че њем све де на не ка да -
шњу ре ли гиј ску прак су и ту ма чи при -
ме ри ма из дру гих кул ту ра, јед но став но
су из ван кон тек ста аде кват ног раз у ме -
ва ња овог пре да ња. Ана ли за ње го вог
са др жа ја ука зу је да се у на ра ти ву ниг де
не по ми ње да је реч о зна чај ним по је -
дин ци ма, стре ши на ма за јед ни це, већ се
лајт мо тив ски на гла ша ва да се та ко по -
сту па ло пре ма свим ста ри ма. За вр ше -
так при че ја сно ис ти че да се уви ђа њем
му дро сти ста рих и њи хо ве ко ри сти за
за јед ни цу пре ста ло са њи хо вим уби ја -
њем. Пре да ње ука зу је не на пре ста нак
уби ја ња оста ре лих из у зет них по је ди на -
ца, већ свих ста рих. У пи та њу је ге не -
ра циј ски, а не пар ти ку лар ни или пер со -
нал ни од нос. Пре да њем се на оп штем
пла ну ука зу је на ре ша ва ње тог по тен -
ци јал ног кон флик та, а ње го вом ре цеп -
ци јом се ин ди ви ду а ли зу је и ка тар зич ки
раз ре ша ва. 

Овај на ра тив је био но си лац ис ку -
ства, ме мо ри је ко ја про ши ру је о оја ча ва
свест о на чи на по твр ђи ва ња жи вот ног
и кул тур ног иден ти те та ко лек ти ва.
При ча по ка зу је ка ко су пре ци ре ша ва ли
свој од нос пре ма ста ри ма, па за то и
пред ста вља оба ве зу ју ћу по ру ку бу ду -
ћим ге не ра ци ја ма да се сход но та квом
мо рал ном ко дек су и они по на ша ју. У
то ме је ње на уни вер зал на вред ност ко -
ја не го во ри о не кој дав ној об ред ној
прак си уби ја ња, већ о бу дућ но сти као
људ ској не мо гућ но сти уко ли ко би се
при ча кон кре ти зо ва ла. Та при ча о пре -
вла да ној пре те ћој не сре ћи од је ку је и
да нас у ду ши са вре ме ног чо ве ка сво јом
ли те рар ном ле по том и етич ком по ру -
ком. Ту ма чи су је раз ли чи то схва та ли, а
по не ки и по ред ар гу ме на та о ње ној
фик ци о нал но сти, упор но сма тра ју да је
она пре при чан об ред и по у зда но све до -
че ње о дав на шњој прак си уби ја ња ста -
рих. Ту њи хо ву сло бо ду ни ко им не мо -
же ус кра ти ти ни огра ни чи ти ар гу мен -
ти ма. 

Онај ко уме сто тих ја сних од ре ђе ња
пре да ња ви ди не ку дру гу не ја сну при чу
ко ју по прин ци пу Рор шар хо ве мр ље
мо же да ту ма чи по прин ци пу асо ци ја -
ци ја ко је та нео д ре ђе ност иза зи ва, по -
ка зу је да осим те ра пе ут ског, при ча о
уби ја њу ста рих функ ци о ни ше и као
про јек тив ни тест. Пра во је та квих ту ма -

ча да у при чи ви де оно што она ни је,
али ли ми ти та квих ту ма че ња и ука зу ју
на њи хо ву на уч ну не при хва тљи вост.
Фа сци нан са др жа јем пре да ња, ту мач је
по пут на ив ног по сма тра ча кре та ња
Сун ца по не бу ко ји сма тра да се оно
окре ће око Зе мље, али ње го ва су бјек -
тив ност не мо же би ти по твр да на уч не
исти не. Не ства ра ју љу ди са мо при че,
већ и при че об ли ку ју љу де, па је и њи -
хов зна чај нео спо ран у њи хо вом жи во -
ту, а њи хо во зна че ње од ре ђе но тим жи -
вот ним кон тек стом. Ту ма че ње ко је сво -
ди то ду хов но ис ку ство, опа тво ре но у
пре да њу о уби ја њу ста рих, на не ки дав -
ни об ред, скре ће од ње го вог су штин -
ског аспек та. 

Опа сне књи ге

Чи ни се да ис ку ство по гре шног чи -
та ња и ту ма че ња на си ља у књи жев ном
де лу, не ути че на по на вља ње та квих
гре ша ка. Мо ти ви са на мо гућ но шћу не -
га тив ног ути ца ја од ре ђе них кла сич них
књи жев них де ла, део сту де на та у Ве ли -
кој Бри та ни ји је 2021. го ди не по вео
кам па њу про тив њи хо вог чи та ња. Та
не га тив ност је пре по зна та у агре сив -
ном и на сил ном де ло ва њу на њих, па су
у те жњи да спре че та кво де ло ва ње и
по ве ли ову кам па њу. Озна чив ши не ке
књи ге са спи ска ис пит не ли те ра ту ре
као штет не по здра вље, зах те ва ли су да
се оне ети ке ти ра ју као су и цид не, по ли -
тич ки не ко рект не и мо но кул тур не и да
се као та кве за ме не дру ги ма ко ји ма се
не би мо гла на ле пи ти та ква озна ка. Та -
кве књи ге ко је при па да ју ан тич ким
кла си ци ма и да на шњим зна чај ним
ауто ри ма би се цен зу ри са ле, што зна чи
да би се уни шта ва ле уко ли ко су об ја -
вље не у па пир на том из да њу, а скла ња -
ле из ван ви до кру га чи та ла ца уко ли ко
су у ди ги тал ној фор ми. У том кон тек -
сту чи та ње књи га би би ла при ви ле ги ја
иза бра не ели те ко ја би упра вља ла они -
ма ко ји пр вен стве но гле да ју те ле ви зу ју,
а са мо по вре ме но чи та ју књи ге. 

На спи ску тих штет них књи га се не
на ла зе де ла из обла сти окул ти зма и са -
та ни зма, у ко ји ма се про по ве да зло,
агре си ја пре ма дру го ме, и на чин ка ко
да се упр кос су прот ној во љи дру гог до -
ђе же ље ног ци ља, и оства ре ња лич них
ин те ре са, већ Све то пси мо, Тол сто је ва
Ана Ка ре њи на, Го спо ђа Да ло веј Вир џи -
ни је Вулф. Чи та ње по је ди них књи га,
ис ти че се у овој кам па њи, уво ди у де -
пре си ју и до во ди до са мо у би ства. Књи -
га, по пут на ве де ног ро ма на Вир ђи ни је
Вулф, мо же иза зва ти у чи та о цу исто -
вет не су и цид не ми сли ко је оп се да ју и

ју на ки њу и де ло ва ти пре суд но за ње го -
ву од лу ку о са мо у би ству. 

Не сум њив је ути цај по је ди них књи -
жев них де ла на чи та о це да у њи ма про -
бу де, про во ци ра ју на си ље, де струк тив -
ност и ауто де струк тив ност. Ге те ов ро -
ман "Ја ди мла дог Вер те ра", про во ци рао
је ве ли ки број са мо у би ста ва мла дих на -
кон ње го вог чи та ња, јер су при хва ти ли
ре ше ње књи жев ног ју на ка за из ла зак из
иден тич не соп стве не жи вот не и емо ци -
о нал не кри зе5. Исто вет на опа сност
пре ти и од ро ма на Ве ли ки Гет сби
Френ си са Ско та Фиц џе рал да у ко јем је
опи са но по ро дич но на си ље, па би чи та -
о ца, као жр тву на си ља, тре ба ло за шти -
ти ти од мо гу ћег об на вља ња тра у ме.
До шло се, да кле, до то га да би тре ба ло
об ја ви ти и упо зо ре ње чи та о ци ма Ови -
ди је вих Ме та мор фо за због сли ка сек -
су ал ног на си ља ко је би мо гле ис про во -
ци ра ти осе ћај ра њи во сти и не мо ћи ме -
ђу сту ден ти ма. 

Ис ку ше ња не га ти ви те та

По сле ове кам па ње да се, због на -
вод не прет ње њи хо вом пси хич ком
здра вљу, сту ден ти за шти те од не га тив -
ног ути ца ја оба ве зних сту диј ских књи -
га, по ста вља се пи та ње да ли љу ди тре -
ба да се обра зу ју као до са да или би то
тре ба ло да бу де пре ма но вом мо де лу
на зна че ном овом кам па њом. На вод на
прет ња чи та о ци ма ко ја до ла зи из књи -
жев них де ла, то ком до са да шњих ве ко ва
и ми ле ни ју ма би ла је не пре по зна та, па
је ње но об зна њи ва ње уто ли ко чуд ни је у
вре ме ка да је сло бо да пи са ња и го во ра,
чи та ња и слу ша ња по ста ла ци ви ли за -
циј ски стан дард. Шта за и ста угро жа ва
да на шњег чо ве ка? Да ли књи жев ни са -
др жа ји или не а де ква тан при ступ тим
са др жа ји ма у кон тек сту њи хо ве ре цеп -
ци је и зна че ња? 

По ка зу је се да је не по треб но шти ти -
ти би ло ког по тен ци јал ног чи та о ца од
књи жев них де ла у ко ји ма је те ма ти зо -
ва но и при ка за но на си ље, јер је ства ра -
ње од го ва ра ју ћег кон тек ста за аде кват -
ни чи та лач ки чи та лач ки до жи вљај и ту -
ма че ње до жи вље ног прет по став ка од -
го ва ра ју ће ре цеп ци је тих де ла. Чи та -
лач ка и оп шта кул ту ра су ци ви ли за циј -
ски стан дард, као га рант сло бо де и
људ ских пра ва, па иде је о на вод ној опа -
сно сти ко ја пре ти чи та о ци ма књи жев -
них де ла угро жа ва ју пр вен стве но та
пра ва. Оп ту жба за ква ре ње омла ди не
због ко је је Со крат осу ђен, са да се ја -
вља под окри љем на у ке, пси хо ло ги је, и
цен зу ре про тив штет ног ути ца ја књи га
по здра вље мла дих ко ји се укла ња њем
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тих књи га на сто је за шти ти од њих. Да
ли је то са мо текст за ства ра ње но вог
то та ли тар ног дру штва, јер је на си ље
на чин про мо ци је и по сти за ње же ље ног
успе ха? 

Не сум њи во је да по је ди на књи жев на
де ла мо гу без од го вар ју ћег ре цеп циј -
ског при сту па би ти тра у ма тич на за да -
на шње мла ђе чи та о це. Та ква је, на при -
мер, на род на пе сма "Зи да ње Ска дра на
Бо ја ни", али то не зна чи да уче ни ке
тре ба ли ша ва ти и ште де ти та квог до -
жи вља ја ко ји је, по пут ре цеп ци је бај ки,
нео п хо дан за њи хов ду шев ни, кул тур ни
и мо рал ни раз вој. Не при јат ност ко ја
пра ти по је ди не чи та о це од ре ђе ног књи -
жев ног де ла, ни је раз лог да им се ус -
кра ти сло бо да из бо ра књи га. По ка зу је
се да је функ ци ја од го ва ра ју ће ре цеп -
ци је књи жев ног тек ста ко ји те ма ти зу је
на си ље у раз ви ја њу ка па ци те та за не -
при јат ност и за бол. У књи жев ном и
умет нич ком де лу при ка зи ва ње на си ља
тре ба да има функ ци ју чи та о че вог
осве шћи ва ња од опа сно сти ње го ве вар -
ва ри за ци је. Упо зо ре ње на мо гућ ност
људ ске су ро во сти ко ја по ни шта ва у по -
је дин цу ње го ву људ скост и на ла же да
се сва ко уби ство при ка же на та кав на -
чин да се оно, по сле чи та ња, ни ка да не
по но ви у ствар но сти. Етич ки мо ме нат
уче ство ва ња у бо лу дру гог узро ко ва ног
на си љем над њим, тре ба ло би да под -
стак не ем па ти ју и оја ча етич ки прин -
цип кон тро ли са ња соп стве них агре сив -
них им пул са ко ји би се мо гли ис по љи -
ти пре ма дру гом. У том сми слу је нео п -
ход но из ло жи ти се ис ку ше њу не га ти ви -
те та, јер до жи вљај и сте че но ис ку ство
омо гу ћу ју ја ча ње ега као ин стан це кон -
тро ле соп стве них агре сив них и са мо де -
струк тив них им пул са. 

Нај стра шни је у фе но ме ну на си ља је
уби ја ње дру гих, али пре не го ли до ђе
до тог тра гич ног ис хо да на сил ни ци се
су о ча ва ју са бо лом жр та ва пре ма ко јем
не ис ка зу је раз у ме ва ње ко је би ути ца ло
на њи хо во по на ша ње и спре ча ва ло их
да дру ги ма чи не оно што не же ле да
они чи не њи ма. Од су тво ем пат ског,
омо гу ћу је да се у бо лу дру гог на ла зи
за до вољ ство. За то је књи жев ност, као и
умет ност, пред де ли кат ним за дат ком
ка да је по треб но при ка за ти та кво на си -
ље. По је ди ни ауто ри ви де у на си љу мо -
гућ ност есте ти за ци је, и у ње го вом
атрак тив ном при ка зи ва њу ути чу на
нео форм ље ну етич ку свест чи та ла ца да
те же у ства р ном жи во ту те же та квом
по на ша њу. Књи жев ност би, ме ђу тим,
тре ба ло да по бу ди ем па ти ју код чи та о -
ца, да уви ди ко ли ко је стра шно и не ху -
ма но дру го ме на но си ти бол и уби ја ти
дру гог. 

Су жа ва ње по ља ра зно вр сно сти и ре -
дук ци ја мо гућ но сти осно ва је за ду хов -
но на си ље. Од ми то ло шких вре ме на,
књи жев ност ис ка зу је кре а тив ну моћ за
про ши ре ње пер цеп тив ног по ља, а са
про ду бље ним и про ши ре ним осе ћа њем
отва ра се мо гућ ност и за ши ре схва та -
ње све та, раз ви ја ње осе ћа ја за то ле -
рант ност пре ма дру ги ма и раз ли чи то -
сти ма. Су жа ва ње осе ћа ња и схва та ња
ства ра по је дин це под ло жне ма ни пу ла -
ци ји, об ма на ма и са мо об ма на ма, па за -
то чи та о цу не пре ти опа сност од на сил -
них и су ро вих на ра ти ва, већ од не а де -
кват ног од но са пре ма њи ма као вред но -
сти ма од бит ног зна ча ја за оја ча ва ње
кул тур них и мо рал них прин ци па ко ји
су ус по ста вља ли кон тро лу на си ља у
људ ском дру штву. 

НА ПО МЕ НЕ: 

1 Б. Јо ва но вић, Срп ска књи га мр твих, Гра -
ди на, Ниш, 1992.

2 Б. Јо ва но вић, Ма ги ја срп ских об ре да, Све -
то ви, Но ви Сад, 1993.

3 Б. Јо ва но вић, Тај на ла по та – уби ја ње ста -
рих као тра ди ци о нал ни и на уч ни мит,
Про ме теј – Бал ка но ло шки ин сти тут, Но ви
Сад, Бе о град, 1999.

4 Код Ески ма је био оби чај оста вља ња ста -
рих, ста ри чла но ви за јед ни це су жр тво ва -
ни, а при ме њи ва ни су у срп ској тра ди ци ји
по ступ ци еута на зи је обо ле лих ста рих осо -
ба.

5 Б. Јо ва но вић, Агре си ја и кул ту ра, Да та ста -
тус, Бе о град, 2020.

* * *

Bo jan Jo va no vić, PhD

The me a ning of vi o len ce in li te ra -
tu re

Sum mary: The most ter ri ble thing in the
phe no me non of vi o len ce is kil ling ot he rs,
but be fo re that tra gic out co me oc curs, the
bul li es fa ce the pain of the vic tims, to wards
which they do not show un de r stan ding,
which wo uld af fect the ir be ha vi or and pre -
vent them from do ing to ot hers what they do
not want them to do to them. In the ab sen ce
of em pathy, it ma kes it pos si ble to find ple a -
su re in the pain of anot her. That is why li te -
ra tu re, li ke art, fa ces a de li ca te task when it
is ne ces sary to de pict vi o len ce. So me aut -
hors see in vi o len ce the pos si bi lity of aest he -
ti ci za tion, and in its at trac ti ve pre sen ta tion,
they in flu en ce the un for med et hi cal con sci o -
u sness of the re a ders to stri ve for such be ha -
vi or in real li fe. Li te ra tu re, ho we ver, sho uld
aro u se the em pathy of the re a der, to see how
ter ri ble and in hu ma ne it is to in flict pain and
kill anot her.

* * *

Бо јан Јо ва но вић, ро ђен је 1950.го ди -
не и Ни шу. За вр шио је гим на зи ју у Ни шу,
а по том и сту ди је ет но ло ги је на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Док то ри рао је
у Бе о гра ду. Осим ан тро по ло и је, ба ви се
ал тер на тив ним фил мом и пи ше по е зи ју.
Ва жан аспект ње го вог књи жев ног ра да
чи не те мат ски есе ји и тек сто ви о до ма -
ћим и ино стра ним пи сци ма.

Ра дио је као на уч ни са вет ник Бал ка но -
ло шког ин сти ту та СА НУ . Об ја вио је низ
књи га из до ме на ан тро по ло ги је: Срп ска
књи га мр твих (1992, 2002), Ма ги ја срп -
ских об ре да (1993, 1995, 2001, 2005), Тај -
на ла по та (1999), Дух па ган ског на сле ђа
(2000, 2006), Клоп ка за ду шу (2002, 2007),
Ка рак тер као суд би на (2002, 2004),
Gовор пе ћин ских сен ки (2004), Бли скост
да ле ког (2005), Суд би на и ма ги ја (2007),
Бли скост да ле ког, Ана хро ни ке III, (2005),
Суд би на и ма ги ја (2007), Пр кос и инат
(2008), Реч ник ја ва шлу ка (2009), Љу бав и
опра шта ње (2011), Чи та ње про ро чан -
ства (са М. Де ми ћем) (2011), Игра ње с
ни шта ви лом (2011), Окол ни пут (2013).

При ре дио низ аутор ских збор ни ка те -
мат ски по све ће них по е ти ци са же то сти,
ал тер на тив ним зна њи ма, бри тан ској ан -
тро по ло ги ји, не га тив ној уто пи ји, те о ри ји
ри ту а ла, ме си јан ству, срп ској Ви зан ти ји,
ка рак те ро ло ги ји Ср ба, ми сти ци, Џој со вој
по е ти ци, Фрој до вом ан тро по ло шком пе -
си ми зму, де лу Ве се ли на Чај ка но ви ћа.
Аутор је пре ко де сет пе снич ких књи га и
че тр де сет ал тер на тив них фил мо ва.

*

Bo jan Jo va no vić, was born in 1950 in
Niš. He fi nis hed gram mar school in Niš, and
then stu di es of et hno logy at Fa culty of Phi -
lo sophy in Bel gra de. He got his PhD in Bel -
gra de. Be si des ant hr o po logy, he is in to al ter -
na ti ve film and wri tes po e try. A very im por -
tant aspect of his li te rary work in clu des the -
ma tic es says and texts on do me stic and fo re -
ign wri ters. He em ployeded as sci en ti fic co -
un se lor at Bal ka no lo gic In sti tu te SA NU. He
has pu blis hed se ri es of bo oks from the fi eld
of an thro po logy: Srp ska knji ga mr tvih, Ma -
gi ja srp skih ob re da (1999), Duh pa gan skog
na sle đa (2000, 2006), Klop ka za du šu
(2002, 2007), Ka rak ter kao sud bi na (2002,
2004), Go vor pe ćin skih sen ki (2004), Bli -
skost da le kog (2005), Sud bi na i ma gi ja
(2007), Bli skost da le kog, Ana hro ni ke III,
(2005), Sud bi na i ma gi ja (2007), Pr kos i
inat (2008), Reč nik ja va šlu ka (2009).

He has edi ted nu me ro us ala manchs de di -
ca ted to po e tics of bre vity, al ter na ti ve skills,
Bri tish an thro po logy, ne ga ti ve uto pia, the -
ory of ri tu als, mes si a nism, Ser bian Byzan ti -
um, cha rac te ro logy of Serbs, mysti cism,
Joyce’s po e tics, Freud’s an thro po lo gi cal
pes si mism, work of Ve se lin Čaj ka no vić. He
is the aut hor of over ten bo oks of po e try and
40 al ter na ti ve films.
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Др Вла ди мир Гво зден

Књи жев на струк ту ра 
про тив струк ту рал ног
на си ља

Са же так: До га ђа ји опи са ни у ро ма ну де ша ва ју се из ме ђу
1815. и Јун ске по бу не ре пу бли ка на ца из 1832. го ди не. Чи та лац
од пр ве ре че ни це ура ња у умет нич ки ство рен људ ски па као у ко -
јем су пред ста вље на три во де ћа про бле ма чи та вог 19. сто ле ћа; те
про бле ме сим бо ли зу ју три глав на ју на ка ро ма на: Жан Вал жан је
сим бол чо ве ко вог по ни же ња због гла ди и си ро ма штва, Фан ти на
под ре ђе но сти же не, Ко зе та те шке суд би не на пу ште не де це. У
ро ма ну је за ми шљен бо љи свет бри ге о си ро ма шни ма, же на ма и
де ци, а Иго је овим де лом же лео да убе ди јав ност да из оп ште ни,
си ро ма шни, под ре ђе ни – украт ко, јад ни (mi sé ra bles), за слу жу ју
да бу ду спа се ни на овом све ту, од но сно да су и они на вод но нај -
го ри и ни штав ни мо жда и ви ше од оних бо га тих и укло пље них
у дру штво спо соб ни за чи ње ње до брих и пле ме ни тих де ла. Сто -
га, иако пред ста вља ју там не стра не дру штва, мо же се ре ћи да су
Јад ни ци из раз ве ре у мо гућ ност људ ских би ћа да ство ре бо љи
свет. 

Aко се по ста ви пи та ње од че га је по шао Иго у пи са њу Јад -
ни ка, та чан од го вор ће би ти са мо је дан – од људ ске пат ње ко -
ју узро ку је струк ту рал но на си ље. Пи шу ћи овај ро ман, Иго се
хра бро су о чио са по сто је ћим дру штве ним про бле ми ма. Он
ни је, по пут ве ћи не ње го вих са вре ме ни ка, бе ду мно штва из
рад нич ке кла се ви део као суд бин ску и не у пит ну, већ се за ла -
гао за про ме не ка ко би се она у што ве ћој ме ри ис ко ре ни ла.
До га ђа ји опи са ни у ро ма ну де ша ва ју се из ме ђу 1815. и Јун -
ске по бу не ре пу бли ка на ца из 1832. го ди не. Чи та лац од пр ве
ре че ни це ура ња у умет нич ки ство рен људ ски па као у ко јем
су пред ста вље на три во де ћа про бле ма чи та вог 19. сто ле ћа; те
про бле ме сим бо ли зу ју три глав на ју на ка ро ма на: Жан Вал -
жан је сим бол чо ве ко вог по ни же ња због гла ди и си ро ма штва,
Фан ти на под ре ђе но сти же не, Ко зе та те шке суд би не на пу ште -
не де це. У ро ма ну је за ми шљен бо љи свет бри ге о си ро ма -
шни ма, же на ма и де ци, а Иго је овим де лом же лео да убе ди
јав ност да из оп ште ни, си ро ма шни, под ре ђе ни – украт ко, јад -
ни (mi sé ra bles), за слу жу ју да бу ду спа се ни на овом све ту, од -
но сно да су и они на вод но нај го ри и ни штав ни мо жда и ви -
ше од оних бо га тих и укло пље них у дру штво спо соб ни за чи -
ње ње до брих и пле ме ни тих де ла. Сто га, иако пред ста вља ју
там не стра не дру штва, мо же се ре ћи да су Јад ни ци из раз ве -
ре у мо гућ ност људ ских би ћа да ство ре бо љи свет. 

Као и у слу ча ју Бо го ро ди чи не цр кве у Па ри зу, за плет Јад -
ни ка је очи глед но ме ло драм ски, са здан са ци љем да код чи -
та ла ца иза зо ве сна жна осе ћа ња и да во ди ка по зи тив ном ис -
хо ду. Пи тер Брукс по ре кло мо дер не ме ло дра ме – у ан ти ци је
овај из раз озна ча вао ре ци то ва ње пе снич ког или про зног тек -
ста уз прат њу му зи ке – ло ци ра у вре ме на кон Фран цу ске ре -
во лу ци је 1789. го ди не. Ни је ов де реч са мо о про ме ни по и ма -
ња умет но сти или не ког од ре ђе ног књи жев ног жан ра, већ о
ду бљем епи сте мо ло шком по ме ра њу: то је вре ме у ко јем се
на ру ша ва ста ри хи је рар хиј ски по ре дак са уна пред за да тим
дру штве ним пу та ња ма. Део тог ста ња је и пад кла си ци стич -
ке хи је ра хи је ро до ва и вр ста уну тар ко је се тач но зна ло ме -

сто тра ге ди је и ко ме ди је. Ме ло дра ма се по ја вљу је као но во
мо рал но чи та ње све та уну тар ко јег би се мо гао сме сти ти су -
бјект осло бо ђен сум ње, дво сми сле но сти и не си гур но сти. У
том сми слу, ме ло драм ски аспек ти Јад ни ка се мо ра ју по сма -
тра ти као по тра га за етич ким вред но сти ма кроз ко је се пре -
ва зи ла зе исто риј ска и дру штве на зло де ла и не да ће у ка тар -
зич ном на сто ја њу да се уну тар по ве сне кон тин ген ци је по но -
во ус по ста ве ја сне гра ни це из ме ђу до бра и зла. Глав ни ју нак
ро ма на, Жан Вал жан је из раз Иго о ве те о ри је о по кај нич кој
мо ћи љу ба ви и са о се ћа ња. Осу ђе ник пре тво рен у над моћ ну
мо рал ну фи гу ру по ка зу је да не ма без на де жних слу ча је ва:
сва ки чо век се мо же по пра вља ти и уса вр ша ва ти.

Две глав не те ме ро ма на – бор ба прин ци па до бра и зла уну -
тар чо ве ка и бор ба дру штва про тив оства ре ња ви шег до бра –
ме ђу соб но се пре пли ћу кроз упе ча тљи ве сли ке (ви зу ал ни
аспект Иго о ве про зе је вр ло из ра жен, о че му све до че и мно -
го број не екра ни за ци је ње го вих ро ма на). По чет не стра не ро -
ма на, као и ду га екс по зи ци ја, да ју тон чи та вом де лу. Ка рак -
тер пра вед ни ка Шар ла Фран соа Бјен ве ни Ми ри је ла, би ску па
у Ди њу, чи ја ку ћа је отво ре на за си ро ма хе и не вољ ни ке, да је
ду хов ну но ту ро ма ну и уво ди те му оних вред но сти ко је пре -
ва зи ла зе его и зам. Као што зна мо, књи жев ност је пу на не га -
тив них ју на ка, де ли мич но и за то што пи сци ма ни је ла ко да на
увер љив на чин пред ста ве љу де ис пу ње не до бро том. На рав -
но, ни Иго не ће ни у јед ном тре нут ку ре ћи да је Ми ри јел све -
тац или не што слич но то ме – у пр вом по гла вљу "Пра вед ник"
као да осе ћа мо бла ги да шак иро ни је – већ се овај лик уво ди
по сте пе но: нај пре са зна је мо шта љу ди при ча ју о ње го вој
про шло сти, по том упо зна је мо ње го ва де ла, по пис ње го вих
тро шко ва (ко ји је умет нут у књи гу као ква зи-до ку мент) и ко -
нач но га чу је мо ка ко го во ри про сте и му дре ре чи вер ни ци ма,
ду хо ви те ре чи се стри и до се тљи ве ре чи моћ ни ци ма. По том
нас при по ве дач од во ди све ду бље у тај не ње го вог жи во та, па
та ко са зна је мо да жи ви скром но са мо у јед ној со би и да га
ње го ви бли жњи, се стра и слу ге, во ле чак и ви ше не го ње го -
ви па ро хи ја ни. Мо жда је нај у вер љи ви ји аспект Ми ри је ло вог
пор тре та ње гов ху мор и ње го ва спо соб ност про ме не на бо ље:
би скуп ни је са вр шен, али не пре ста но ме ња сво је пред ста ве о
све ту на те ме љу оно га што ви ди око се бе.

При по ве дач у пр вом де лу ро ма на, у по зна тој сце ни Вал жа -
но ве кра ђе сре бр ног при бо ра у би ску по вом ста ну, ве што пре -
та че спо ља шње ви зу ел не ути ске у при зо ре уну тра шњег су ко -
ба – све до чи мо веч ној игри све тло сти сен ке, до бра и зла. При
то ме, спо ља шњи ути сци пру жа ју чи та о цу увид у ха ос у ду ши
Жа на Вал жа на са ци љем да учи не увер љи вим ње гов пре о -
бра жај од пре ступ ни ка до пра вед ни ка. Пра шта ње би ску па
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Ми ри је ла су о ча ва га са злом ко је но си у се би. Епи зо да са Ма -
лим Жер ве ом, де ча ком ко ји је из гу био че тр де сет суа, пре ма
ко јем Вал жан, на кон обе ћа ња да тог би ску пу, по сту па окрут -
но, слу жи да код ње га учвр сти схва та ње да је свет ње му учи -
нио исту она кву не прав ду ка кву и он сам чи ни дру ги ма. Тај
за ча ра ни круг мо ра да се пре ки не: ако на ста ви са без об зир -
ним по на ша њем, по ста ће по пут оних ко је мр зи – је ди но што
му пре о ста је је сте да се про ме ни. У Јад ни ци ма се ини ци јал -
на љу бав ши ри и ин фи ци ра дру ге, ства ра ју се од но си по зи -
тив ног ду га ме ђу љу ди ма (на при мер, из ме ђу Вал жа на и Фо -
шле ве на). А све то по чи ње од Ми ри је ла: он је за ра зио Вал -
жа на, овај је пре нео љу бав и са о се ћа ње на Ко зе ту, спа сав ши
је од окрут но сти Те нар ди је о вих. Ми ри је лов сре бр ни при бор
је сто га сре ди шњи сим бол са ми ло сти у Јад ни ци ма – он ба ца
све тлост љу ба ви и на де на чи тав ро ман. 

По сле Вал жа на, сле де ћи зна ча јан лик у ро ма ну је по ли ца -
јац Жа вер, по мно ги ма нај у пе ча тљи ви ја фи гу ра у чи та вом
опу су Вик то ра Игоа. По пут Вал жа на, Жа вер ни је оби чан чо -
век, и у ње му по сто ји не што екс трем но – овај стра стве ни
ислед ник то ли ко кру то при ме њу је за кон и мо рал да ни је ка -
дар да пре по зна и при зна да се ру ко во ди по гре шним прет по -
став ка ма. Ов де је на де лу тра гич ни рас цеп чо ве ка ко ји се че -
сто опи су је као "пра ве дан", "чист" и "не ис ква рен", али по гре -
шно сма тра да је ли ни ја из ме ђу до бра и зла ја сна и са мо ра зу -
мљи ва (да нас би смо ре кли тран спа рент на). Тај чо век осе ћа
стид због свог по ре кла (мај ка му је би ла га та ра, а отац ро би -
јаш) ко је га у ства ри чи ни бли ским упра во они ма ко је про го -
ни. Кад Вал жан на кон цу до ка же Жа ве ру да чо век ни је ну жно
зао са мо за то што је био ро би јаш, по ли ца јац се хлад но крв но
уби ја, јер то но во са зна ње не мо же да ускла ди са ра ни је сте -
че ним ве ро ва њи ма. 

Жа вер је за ни мљив лик за то што пред ста вља свет ци ви ли -
за ци је, пра ви ла, за ко на, та буа и ри ту а ла ко ји су нео п ход ни за
оп ста нак дру штва. Као пред став ник ра зу ма су прот ста вље ног
осе ћа њи ма и ма шти, он је чу вар дру штва пред на ле ти ма нео -
б у зда ног ин ди ви ду а ли зма. По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње за -
што овог бор ца про тив анар хи је и ра са па за јед ни це по сма -
тра мо као не га тив ног ју на ка? Од го вор би тре ба ло по тра жи ти
у оним вред но сти ма у ко је је ве ро вао Вик тор Иго. На и ме,
без ре зер вно по што ва ње вла сти и мр жња пре ма сва кој мо гу -
ћој по бу ни са свим су су прот ни од мо ра ла Јад ни ка. При по ве -
дач је су про тан Жа ве ру: он во ли ин ци дент, нео че ки ва не од -
лу ке, по ступ ке по је ди на ца ко ја пре ва зи ла зе за да те окви ре.
Ка ко ис ти че Ма рио Вар гас Љо са, Жа вер, по пут су ди је у Ка -
ми је вом Стран цу, по ста вља за кон ис пред жи во та, док при -
по ве дач Јад ни ка по ста вља жи вот из над за ко на. У ли ку по ли -
циј ског ин спек то ра сто га ни су зло коб ни ни ње го ва ис трај -
ност ни на вод на мо рал на чи сто та, већ то што он де лу је као
ро бот у скла ду са ду хом за ко на ко ји из не ве ра ва дух чо ве ко -
љу бља. По врх то га, под се ћа мо да је Иго на стра ни ро ман ти -
зма ко ји на гла ша ва ира ци о нал не аспек те људ ског жи во та –
осе ћа ња, же ље, раз не вр сте пре ко мер но сти. Жа вер пред ста -
вља си ле ко је по ти ску ју та кве аутен тич не људ ске ге сто ве, су -
зби ја ју ира ци о нал не же ље и осу је ћу ју сва ки уз лет ма ште.
Иго као да по ста вља пи та ње: ка кво би дру штво би ло без лич -
них чи но ва ко ји пре ва зи ла зе и ру ше за да те окви ре? Ко нач но,
по ред бит не уло ге ко ју игра у мо ра лу и "фи ло зо фи ји" ро ма -
на, лик Жа ве ра је ва жан и у ње го вој струк ту ри, јер узро ку је
пат ње дру гих ли ко ва (пре све га Фан ти не и Жа на Вал жа на)
без ко јих се ни ка да не би по ка за ла њи хо ва огром на ду хов на
сна га. 

По ред глав них ју на ка, Жа ве ра и Вал жа на, Иго је ство рио
и низ дру гих, вр ло успе лих ли ко ва. Фан ти на, не пи сме на де -
вој ка из рад нич ке кла се је још је дан лик по мо ћу ко јег Иго
кри ти ку је та да шње фран цу ско дру штво: све ње не не да ће

узро ко ва не су по хле пом дру гих, а ипак дру штво са мо њу
сма тра од го вор ном за оно што ју је за де си ло. Она је нај чи -
сти је оли че ње пи шче вог уви да да фран цу ско дру штво тра жи
нај ви ше од оних ко ји ма пру жа нај ма ње. Фан ти ну су из не ве -
ри ли љу ди ко ји ма је ве ро ва ла: То ло ми јес је са њом за чео де -
те и по том по бе гао; Те нар ди је о ви бри ну о Ко зе ти са мо да би
од ње из ву кли што ви ше нов ца; оста је без по сла ка да рад ни -
це у фа бри ци от кри ју да има ван брач ну кћи. Фан ти нин жи -
вот и смрт све до че о не по ште ном од но су дру штва пре ма же -
на ма и си ро ма шни ма: су гра ђа ни је кри ти ку ју због ње ног на -
вод ног не мо ра ла, а упра во су они ти ко ји чи не све да оте жа -
ју ње ну си ту а ци ју. Ко зе та, по пут ње не мај ке и очу ха, од ра ста
у ат мос фе ри си ро ма штва и стра ха, али је спа се на из тог све -
та пре не го што је ци ни зам по бе дио ње ну чо веч ност и уро ђе -
но до бро. Ма ри јус Пон мер си је бал за ков ски тип ко ји жи ви од
скром них се дам сто фра на ка при хо да го ди шње. Па ипак, он
не при па да "јад ни ци ма": за раз ли ку од Га вро ша или Вал жа -
на, он без бри жно од ра ста у све ту бо гат ства и до ко ли це, али
је због по ро дич них по де ла сво је вољ но иза брао да се од рек не
та квог жи во та. Пре ма не ким ту ма че њим, у ли ку Ма ри ју са
Иго је при ка зао се бе у мла до сти: слич но из гле да ју, има ју
срод не по ли тич ке ста во ва и го то во исто вет не уну тра шње
бор бе. По сма тра но из пси хо ло шке пер спек ти ве, по је ди ни ту -
ма чи по сма тра ју Ма ри ју са као истин ско људ ско би ће ко је по -
ка зу је нео д луч ност и не до след ност за раз ли ку од мит ских ју -
на ка по пут Вал жа на или Жа ве ра. Ко нач но, ва ља у овом крат -
ком освр ту по ме ну ти и Те нар ди је о ве ко ји се, су прот но од
Вал жа на, од љу ди пре тва ра ју у ди вља ке. 

По сле чи та ња ро ма на, ду го пам ти мо си лу е ту де ча ка ко ји
са ру ка ма у џе по ви ма про ла зи ули цом крај нас. Лик Га вро ша
пру жа ја сан увид у Иго ов при по ве дач ки по сту пак: у при чу је
уве ден као пред став ник јед не вр сте љу ди уну тар сло же не
кон фи гу ра ци је град ског жи во та, али нам се по сте пе но от кри -
ва ју ње го ве ге ну и не ин ди ви ду ал не осо би не као што су хра -
брост, др скост и до ми шља тост. Но овај ре а ли стич ки лик са -
др жи и со ци јал не и ду хов не аспек те – иза све га се још јед ном
кри је дру штве на тра ге ди ја, про паст си ро ма шне по ро ди це.
Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, он да шњи про сеч ни оче ки -
ва ни жи вот ни век де те та у гра ђан ској по ро ди ци био је осам
го ди на, а у рад нич кој све га две. Кад се узме у об зир овај по -
да так, фе но мен Га вро ша као де ча ка ко ји од ра ста на ули ци без
ро ди тељ ског ста ра ња до би ја још ви ше на зна ча ју, јер по ста је
ја сно да он оп ста је ис кљу чи во за хва љу ју ћи вла сти тој от пор -
но сти и спо соб но сти при ла го ђа ва ња. Иго по ка зу је огром но
раз у ме ва ње за де цу ули це та ко што их уз ди же у сим бол Па -
ри за. У по за ди ни при че о Га вро шу на ла зи се је дан ва жан ар -
гу мент, од но сно опо ме на дру штву: ако не пи сме на де ца ули -
це по ка зу ју то ли ко до ми шља то сти, ин те ли ген ци је и ду ха,
шта би тек по сти гли да су има ли при ли ке да се обра зу ју?

По ред глав них, по сто је и мно го број ни спо ред ни ли ко ви,
ви ше пред ста вље ни као ски це (пу ков ник Пон мер си, ре во лу -
ци о нар Ан жор ла, чи ча Жил нор ман, Епо ни на, Те на р ди је...).
Сти че се за то на тре нут ке ути сак да, као што ис ти че Ма рио
Вар гас Љо са, ли ко ви у ро ма ну и ни су пра ви љу ди од кр ви и
ме са, већ ју на ци у ста ром еп ском кљу чу, овај пут сме ште ни
у мо дер на вре ме на. Бо жан ска и де мон ска ство ре ња пре ва зи -
ла зе ти пич на људ ска огра ни че ња и сме ло се оти ску ју у сфе -
ре до бра и зла. Бу ду ћи да га за ни ма пе снич ка, а не пси хо ло -
шка или исто риј ска исти на, при по ве дач се за ни ма за удео
слу ча ја, ње го ви ли ко ви се не раз ви ја ју увек увер љи во и по -
сте пе но, али они су, ка ко се чи ни, ве ћи од жи во та. За то мо же
да ва жи и обр ну то за па жа ње од Љо си ног. На и ме, чи ни се да
је Иго пи сао ро ман све стан оно га што је са вре ме ни фи ло зоф
Ијан Хе кинг на звао "бу ји ца бро је ва". Пре ма овом ауто ру, из -
ме ђу 1830. и 1848. го ди не, по ста ло је у За пад ној Евро пи, пре
све га у Фран цу ској и Бри та ни ји, уоч љи во по ве ћа ње штам па -
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ња бро је ва, јед на страст за ра чу на њем и пре бро ја ва њем ства -
ри и љу ди. Ова но ва страст би ла је од го вор на иза зо ве де мо -
крат ских ре во лу ци ја ко је су зах те ва ле да љу ди бу ду пре бро -
ја ни. Чи ни се да Иго по ку ша ва да љу ди ма-бро је ви ма, као
што је ро би јаш бр. 24601, вра ти име, пре зи ме и ин ди ви ду ал -
ност и да у не ку ру ку за пре ти др жа ви кон тр о ле и зна ња из -
гра ђе ној на стра те ги ја ма пре бро ја ва ња и кла си фи ка ци је. 

При по ве дач во ли да се ко ри сти сим бо ли ма жи во тињ ског
све та ка ко би пла стич но до ча рао раз ли ке из ме ђу до бра и зла.
Си ро чад по пут Ко зе те и Га вро ша по ве зу ју са ле те ћим ство -
ре њи ма као што су со ва или му ва, док се Те нар ди је ви опи су -
ју као зми је или бу бе. Сим бо ли ка је ја сна: си ро чад се сло бод -
но уз ди жу из над бе де, док зли ков ци, до кра ја сра сли са сво -
јим не мо рал ним де ло ва њем, по ста ју не сло бод ни. Ва ља при -
ме ти ти и да се ли ко ви, по пут Вал жа на и Те нар ди јеа, че сто
ко ри сте псе у до ни ми ма или се пре ру ша ва ју, што је осо бе ност
кри ми но ге не сре ди не. Та њи хо ва стра те ги ја је у функ ци ји
пре жи вља ва ња, али мо ра се при ме ти ти да за Игоа жи вот ни -
ка ко ни је пу ко пре жи вља ва ње: на кон цу ро ма на ви ди мо да
истин ска вр ли на не ле жи у скри ва њу, већ у от кри ва њу свог
пра вог ја. По ред то га, у ме та фо рич ком сми слу мо же се го во -
ри ти о вас кр са ва њу ли ко ва – се ти мо се епи зо де у ко јој Вал -
жан ле же у мр твач ки ков чег ка ко би остао у ма на сти ру Ма ли
Пик пис. У ства ри, Вал жан про ла зи кроз мно штво ин кар на -
ци ја: по сле су сре та са Ми ри је лом он по ста је Ма длен, али тај
иден ти тет оста вља иза се бе на кон што се на вод но уда вио у
Ту ло ну. 

Осим сли ка ња по је ди на ца, Иго је мај стор опи са кре та ња
ве ли ких ма са, што се ви ди из при ка за бит ке код Ва тер лоа и
ба ри ка да то ком ре во лу ци је у Па ри зу. Као што ис ти че Љо са,
ве ли ки је број ли ко ва у Јад ни ци ма, чак вр то гла во ве лик уко -
ли ко узме мо у об зир све оне ста ти сте у при чи о глав ним ју -
на ци ма на раз ли чи тим ме сти ма рад ње, као што су за твор, ма -
на стир, фа бри ка, бој но по ље, ба ри ка де. Пи сац на сто ји да
оства ри то та ли тет, а да би у то ме ус пео по треб но му је мно -
штво ли ко ва, пред став ни ка раз ли чи тих дру штве них гру па.
По чет ком 19. сто ле ћа, Бал зак и дру ги ро ма но пи сци раз ви ли
су при по ве дач ки по сту пак ко ји се осла ња на не ка кве "зна чај -
не де та ље", обич но спо ља шње опи се чи ји је циљ да увер љи -
ви је осли ка ју уну тра шњост ли ко ва (чу ве ни је при мер пан си -
о на Во ке из Чи ча Го риа). Иго се та ко ђе слу жи овом уоби ча -
је ном ре а ли стич ком и на ту ра ли стич ком тех ни ком. До бар
при мер је опис фи зич ког из гле да го спо ђе Те нар ди је: по др -
жа њу те ла, крет ња ма, гла су, бра ди и зу би ма,ви ди мо да је
пред на ма мо рал на на ка за, иако при по ве дач то ниг де не ка же
отво ре но. Сре ди на је ва жан фак тор у об ли ко ва њу ка рак те ра
у ре а ли стич ком ро ма ну, а код Игоа опи си сре ди не уме ју да
бу ду вр ло обим ни, као у слу ча ју опи са ма на сти ра Ма ли Пик -
пис ко јем је по све ће но око пе де сет стра ни ца. 

Иза из у зет ног при по ве дач ког оби ља, ко је смо ов де до ча ра -
ли са мо у нај о снов ни јим цр та ма, на зи ре се чвр ста струк ту ра.
Пре ма Бо дле ро вим ре чи ма, ро ман је "са здан по пут пе сме у
ко јој је сва ки лик из у зе так са мо по хи пер бо лич ном на чи ну на
ко ји пре ста вља оп штост". То се ве о ма до бро ви ди у ду гом
опи су јед ног исто риј ског до га ђа ја, бит ке код Ва тер лоа, ко ја
на пр ви по глед де лу је не по ве за но са глав ним то ком рад ње.
Дру штво ко је про го ни Жа на Вал жа на је окрут но, али је, као
што је по ка за ла Фран цу ска ре во лу ци ја из 1789. го ди не, ипак
ка дро да се ко ре ни то ме ња ка ко би де ло ва ло у ин те ре су си -
ро ма шних и по тла че них. На по ле он је сте био дик та тор, али и
че до те исте ре во лу ци је што га је на ве ло да при хва ти ба рем
не ке те ко ви не дру штве не ре фор ме. Ње гов по раз код Ва тер -
лоа и бур бон ска ре а сту ра ци ја за у ста ви ли су на пре дак; љу ди
по пут Вал жа на, Фан ти не и Ко зе те по но во су за бо ра вље ни.
Али њи хо ва суд би на ти ме ни је за пе ча ће на, мо гу ћа је про ме -
на, а са ве ром у та кву мо гућ ност Иго је на пи сао Јад ни ке.

Осим то га, епи зо да о Ва тер лоу под у пи ре глав ну те зу ро ма на
ве за ну за мо гућ ност уну тра шње про ме не: као што се љу ди
бо ре на бо ји шту ка ко би ума кли суд би ни, та ко се и ју нак ро -
ма на су про ста вља уло зи ко ју му је дру штво на ме ни ло. 

А дру штво, ре чи ма при по ве да ча, го во ри сле де ће: "Осло -
бо ђе ње ни је из ба вље ње. Чо век се отре се ро би је, али не и осу -
де". Ка зне ни за ко ни 19. ве ка да нас из гле да ју ап сурд но, јер су
се осла ња ли на ста ре пле мен ске оби ча је ко ји су оштро ка -
жња ва ли кра ђу као на ру ша ва ње по рет ка за јед ни це. У мо дер -
ном, ко млек сном и че сто ко рум пи ра ном дру штву ме ња се
сми сао кра ђе, јер она не мо ра би ти ви дљи ва ("шта је пљач ка
бан ке у од но су на осни ва ње бан ке?", пи та се Бер толт Брехт у
Опе ри за три гро ша). Осим то га, под ути ца јем ути ли та ри зма
у фи ло зо фи ји, кој је на гла сио ва жност сре ди не у обра зо ва њу
чо ве ка, ме њао се и прав ни си стем ко ји је све ви ше те жио да
ре ха би ли ту је и по пра ви пре ступ ни ка уме сто да га ома ло ва жи
и осра мо ти. Иго је при хва тио та кво ста но ви ште, а по не ким
све до чан стви ма још је дан ва жан мо тив за пи са ње Јад ни ка је
би ло на сто ја ње да се ути че на јав ност да схва ти нео п ход ност
ре фор ме прав ног си сте ма. Ва ља на по ме ну ти да ова Иго о ва
ин те ре со ва ња не по чи њу са Јад ни ци ма: у ро ма ну По след њи
дан јед ног осу ђе ни ка (1829) из ло жен је на ту ра ли стич ки опис
уну тра шњих му ка осу ђе ни ка на смрт. Уз Ка ми је вог Стран ца
и Каф кин Про цес, по ме ну то де ло спа да у кључ на књи жев на
оства ре ња ко ја су ути ца ла на рад по кре та за уки да ње смрт не
ка зне. У овом кљу чу, глав ни ју нак ро ма на слу жи да се по ка -
же ка ко фран цу ски ка зне ни си стем пре тва ра без о па сног кра -
дљив ца век не хле ба у опа сног кри ми нал ца. Је ди ни ре зул тат
ду го го ди шње ка зне је сте то што Вал жан по ста је окрут ни и
ци нич ни не при ја тељ дру штва. Не ма сум ње да је аутор овим
ро ма ном оп ту жио фран цу ско пра во су ђе да ка жња ва ју ћи сит -
не кри ми нал це за пра во шти ти ве ли ке пре ступ ни ке. 

*

Пр ви ве ли ки мо дер ни стич ки ро ман, Фло бе ро ва Го спо ђа
Бо ва ри об ја вљен је 1857, шест го ди на пре Јад ни ка, за ко је би
се мо гло ре ћи да су по след њи ве ли ки кла сич ни ро ман. Као
што је по зна то, Фло бер је не ко ли ко де це ни ја ка сни је по стао
оми ље ни пи сац мо дер ни ста, јер је увео низ при по ве дач ких
по сту па ка ко ји су ко ре ни то из ме ни ли умет ност ро ма на и кул -
ми ни ра ли у про зи Џем са Џој са, Фран ца Каф ке или Ви ли ја ма
Фок не ра. Иго је по шао дру га чи јим пу тем та ко што је пре у зео
фор му по пу лар ног ро ма на ко ју је Ежен Си про сла вио у Тај -
на ма гра да Па ри за. Ње гов глав ни циљ је био да пи са ње до -
пре до ма са, а не да ство ри но ве умет нич ке по ступ ке. С об зи -
ром да је Иго сма трао да је са вест из над умет но сти, Јад ни ци
су пи са ни са ве ли ким по ли тич ким и фи ло зоф ским ам би ци ја -
ма. У ма лом пред го во ру за огром но де ло, мо гу се про чи та ти
сле де ће ре че ни це: 

До кле год бу де по сто ја ло, си лом за ко на и оби ча ја, дру -
штве но про клет ство ко је, у је ку ци ви ли за ци је, ве штач ки
ства ра па као, и суд би ни ко ја је од бо га до да је људ ску коб; до -
кле год не бу ду ре ше на три про бле ма ово га ве ка, по ни жа ва -
ње чо ве ка по сто ја њем про ле та ри ја та, сро за ва ње же не због
гла ди, за кр жља ва ње де те та у мра ку; до кле год у не ким де ло -
ви ма све та бу де мо гућ но дру штве но за гу ши ва ње; дру гим ре -
чи ма и са још ши рег гле ди шта, до кле год бу де на зе мљи не -
зна ња бе де, књи ге као што је ова мо гу би ти ко ри сне.

Као што је већ ре че но, Иго је Јад ни ке пи сао са ци љем да
то бу де ко ри сна књи га, од но сно да осу ди не пра вед но кла сно
дру штво свог вре ме на и по ка же да дру штве на струк ту ра пре -
тва ра по ште не љу де у про сја ке и пре ступ ни ке. 

Ро ман ти чар ска књи жев ност из ра зи ла је ве ру у кон сти ту -
тив ну моћ има ги на ци је, по ве ре ње у спо соб ност књи жев но -
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сти да на мет не по ре дак, вред ност и сми сао ха о су, ис цеп ка но -
сти ин ду стриј ског ка пи та ли зма. Али по сто ји ли ту још не -
што? Мо ра се по ста ви ти пи та ње пер спек ти ве ко ју ну ди умет -
нич ко де ло у сфе ри чул но сти. А то ме сто, за ко јим је ис трај -
но тра гао Вик тор Иго, по ве за но је са пи та њи ма су бјек тив но -
сти, па и са пи та њем мо гућ но сти фи ло зо фи је и по ли ти ке уте -
ме ље не на јед на ко сти. Око 1800. го ди не до го дио се епи сте -
мо ло шки пре лом, на ста ла је но ва фор ма пред ста вља ња и на -
чи на опа жа ња све та – она је из ра же на у мно го број ним тек -
сто ви ма, од Го спо ђе де Стал, Фри дри ха Шле ге ла, Но ва ли са,
Кол ри џа, Ше ли ја, Хел дер ли на, Ши ле ра... Гра ди ло се, на и ме,
но во од ре ђе ње књи жев но сти ко је је по ку ша ло да од го во ри на
пи та ње мо же ли књи жев ни текст ре ћи оно што не мо же да ка -
же фи ло зоф ски текст, и шта то зна чи за онај део фи ло зо фи је
ко ји на сто ји да об ја сни зна чај умет но сти? Ро ман ти чар ска
кон цеп ци ја књи жев но сти је та ко по ста ла упа дљив при мер
ак си о ма јед на ко сти ка рак те ри стич ног за мо дер но до ба. Пре -
ми са та кве књи жев но сти ни је ви ше стро га по де ла на жан ро -
ве и сти ло ве ко ја пра ти ли ни је дру штве не хи је рар хи је: она
де лу је на те ме љу прет по став ке да сва ко го во ри сва ком, да је
сва ки об лик дис кур са у на че лу на рас по ла га њу сва ком. По -
сто ји, ка ко у пред го во ру Ер на ни ју огла ша ва Иго, кон ти ну и тет
из ме ђу јед на ко сти ин ди ви дуа у по ли тич ком под руч ју и јед -
на ко сти ма те ри ја ла и те ма у естет ском под руч ју.

Ро ман ти чар Иго очи глед но чвр сто ве ру је у то да кон цеп -
ци је књи жев но сти об ли ку ју, из об ли ча ва ју – или раз об ли ча ва -
ју – на ше кон цеп ци је људ ско сти и на ше по гле де на чо ве ка и
дру штво. Али ка ко је то го во рио Ђерђ Лу кач у есе ју "Сми сао
са вре ме ног ре а ли зма": из об ли че ње из и ску је свест о нор мал -
ној ег зи стен ци ји, књи жев ност мо ра по се до ва ти кон цепт нор -
мал ност уко ли ко же ли из об ли че ност да "по ста ви" на пра во
ме сто, од но сно да га ви ди као из об ли че ност. На тај на чин је
ка но ни зо ва на суб вер зив ност умет но сти, од но сно ње на уло га
у оспо ра ва њу уоби ча је них на чи на пер цеп ци је. Но ако је мо -
дер на де мо кра ти ја са вре ме ник на стан ка есте ти ке, на че му
Иго, као што смо ви де ли, ин си сти ра, он да је ва жно про ми -
сли ти са му есте ти ку и ње ну ве зу са по ли ти ком, јер, пре ма ре -
чи ма са вре ме ног фран цу ског фи ло зо фа Жа ка Ран си је ра,
"уса мље ност естет ског ис ку ства је ве за на, од са мог по чет ка
са обе ћа њем бу ду ће за јед ни це у ко јој не ће ви ше би ти умет -
но сти и по ли ти ке као раз дво је них сфе ра ис ку ства". Иго у
Јад ни ци ма пре све га кри ти ку је мр жњу пре ма де мо кра ти ји,
ко ја све ви ше оп се да "ели те" спрем не да се за рад "си гур но -
сти" од рек ну бор бе за ега ли тар ност ко ја је у те ме љу са ме де -
мо кра ти је; за њих по сто ји са мо јед на до бра де мо кра ти ја: она
ко ја спре ча ва про паст де мо крат ске ци ви ли за ци је у ко јој су
они из над дру гих. Иго је до ча рао у Јад ни ци ма но вог бо га
слу ча ја, ко ји тре ба да вла да де мо крат ском про це ду ром ко јом
на род јед на ких од лу чу је о рас по ре ду ме ста у дру штву.

За то не тре ба да чу ди то што мно го број не ре че ни це у ро -
ма ну до слов но по чи њу ре чи ма: "Слу чај је хтео..." У рад њи
ва жну уло гу игра слу чај ност, не што не пред ви дљи во и из у -
зет но што ре ме ти иде ју о нор мал ном (чи тај: суд бин ском) раз -
во ју до га ђа ја и пре суд но ути че на жи во те ју на ка, на њи хо ву
сре ћу и не сре ћу. Из два ја мо са мо не ке у мо ру при ме ра: Вал -
жан је "ишао пра во са стреп њом, али мир но, не ви де ћи ни -
шта, не зна ју ћи ни шта, во ђен слу ча јем, то јест оста вљен про -
ви ђе њу"; "Слу чај је хтео да је Ко зе та би ла вр ло ве се ла";
"Успо ме не су ожи ве ле у Жа ну Вал жа ну. Слу чај, то јест про -
ви ђе ње, ба ци ло га је у онај ма на стир у квар ту Сент Ан то ан
где је ста ри Фо шле ван, оса ка ћен кад је пао с ко ла, при мљен
на ње го ву пре по ру ку, пре две го ди не"... При по ве дач ка же да
су "ове огром не слу чај но сти, сра змер не не чем бес ко нач ном
што не мо же мо до ку чи ти". 

Па ипак, "за го нет ност" слу ча ја у умет нич ком де лу има не -
што дру га чи ји сми сао не го у ствар но сти. Ре кло би се да слу -

чај но сти у умет нич ком де лу пре ста ју да бу ду за го нет не и по -
ста ју из ра зи за ко ни то сти и ну жно сти ко је да ју ри там при чи и
кон ден зу ју жи вот ка ко би се до шло до ду бљих уви да о ње му.
Нео че ки ва ни су сре ти, нео бич но сти, чуд ни на го ве шта ји и
над на рав на пред ви ђа ња во де ли ко ве у прав цу ис ку ша ва ња
до бра и зла. У њи ма као да по сто ји не ка ква уро ђе на и ско ро
ну жна дис по зи ци ја ко ја гу ра дру штво у прав цу про гре са и
на во ди љу де на вр ли ну. Мо гло би се за то ре ћи да су Јад ни ци
ве ли чан ствен су срет по ве сних слу чај но сти и умет нич ке ну -
жно сти.

"Ре во лу ци је по ти чу не из слу ча ја, не го из ну жде. Ре во лу -
ци ја је вра ћа ње из из о па че ног у пра во ста ње. Она се ја вља јер
тре ба да се ја вља", ре ћи ће на јед ном ме сту при по ве дач. Ко -
ли ко год слу чај био ва жан, део Иго о ве ве шти не је да по ка же
ка ко ре во лу ци ја – али и књи жев на умет ност! – ни ка ко ни је
слу чај на, већ ну жна. Иго све ли ко ве по сте пе но до во ди до вр -
хун ца у по бу ни из 1832. го ди не. На рав но, они ни су на ис тој
стра ни: Жа вер је ухо да, Вал жан ми ло срд ни ан ђео, Ма ри јус
оста вље ни љу бав ник, Ан жор ла ис кре ни по бу ње ник; као што
би ва, ме ша ју се ту по ли тич ка и не по ли тич ка осе ћа ња. Ре а ли -
сти су че сто узи ма ли гра ђу из ствар но сти, та ко да се и Иго
осло нио не са мо на лич на се ћа ња, већ и на но вин ске члан ке
о овом исто риј ском до га ђа ју. На рав но, при каз "ствар ног жи -
во та" у ро ма ну не за ви си од оби ма гра ђе, већ од об ли ко твор -
ног на че ла ко јег се др жи пи сац. Сход но то ме, мо ра се има ти
у ви ду да су опи си па ри ске по бу не у ства ри ком пле мен тар ни
при ка зу бит ке код Ва тер лоа у ко јој се при по ве дач, у ци љу де -
ло ва ња на на ша осе ћа ња, ко ри сти слич ном ме ша ви ном иро -
ни је и па то са, пе снич ке кон тем пла ци је и по ли тич ке ак ци је. 

Иза све га се кри је на сто ја ње да се ис тра жи ду го роч ни ути -
цај ре во лу ци је из 1789. го ди не на фран цу ско дру штво. Ре во -
лу ци је, по бу не и по гу бље ња обе ле жи ли су исто ри ју пи шче ве
зе мље не пре ла зу из 18. у 19. сто ле ће. Као хро ни чар па да На -
по ле о на, ре ста у ра ци је и па да Бур бо на, при по ве дач, би ра ју ћи
бит не по ве сне до га ђа је, до ча ра ва ста ње стал не не си гур но сти
и не ста бил но сти. Сам Иго је био ре пу бли ка нац у вре ме пи са -
ња Јад ни ка, али осе ћа се кри тич ки став пре ма свим ре жи ми -
ма на кон Фран цу ске ре во лу ци је због њи хо вог не у спе ха у ис -
пра вља њу дру штве них не прав ди и ели ми на ци ји кла сног дру -
штва. Ро ман је пун си ро ча ди и уни ште них по ро ди ца, што је
нај бо љи по ка за тељ да је дру штво по шло рђа вим пу тем. При -
по ве дач је све стан да бит ка код Ва тер лоа, као и бор ба на ба -
ри ка да ма не до но се пра ве ре зул та те: он ве ру ја у мо рал ну,
уну тра шњу ре во лу ци ју, кроз ко ју би си стем по хле пе и ко руп -
ци је био за ме њен искре ном са ми ло шћу. 

У све ту Јад ни ка пре пли ћу се де тер ми ни зам ро ман ти чар -
ског ро ма на-фељ то на (ро ма на ко ји је из ла зио у на став ци ма и
чи та о це при вла чио пре све га сво јим уз бу дљи вим за пле том) и
сло же на ана ли за ве за на за древ ни од нос сло бо де и ну жно сти,
од но сно за пи та ње лич не од го вор но сти пред мо рал ним иза -
зо ви ма. У јед ном тре нут ку сам при по ве дач од ре ђу је текст ко -
ји чи та мо на сле де ћи на чин:

Спре че ни на пре дак бо лу је, ње га хва та па да ви ца. Ову бо -
лест на прет ка, гра ђан ски рат, мо ра ли смо не где сре сти на пу -
ту. То је јед на од коб них фа за, чин и ме ђу чин у исти мах, ове
дра ме чи ји је по кре тач је дан дру штве ни про клет ник, а чи ји је
пра ви на слов: На пре дак.

На пре дак!
Овај уз вик ко ји нам се че сто оти ма је сва на са ми сао; и на

овој тач ки дра ме где се на ла зи мо, по што иде ја ко ју са др жи
има да из др жи ви ше не го јед но ис ку ше ње, мо же мо ваљ да,
ако не да диг не мо њен вео, а оно бар да пу сти мо да ја сно из -
би је ње на све тлост.

Књи га ко ју чи та лац има у овај мах пред очи ма с јед ног је
кра ја на дру ги, и у це ли ни и у по је ди но сти ма, ма ка кви би ли
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пре ки ди, из у зе ци или сла бо сти, ход зла ка до бру, не прав де ка
прав ди, ла жи ка исти ни, но ћи ка да ну, апе ти та ка са ве сти,
тру ле жи ка жи во ту, жи во тињ ства ка ду жно сти, па кла ка не бу,
ни шта ви ла ка бо гу. По ла зна тач ка: ма те ри ја; за вр шна тач ка:
ду ша. Хи дра у по чет ку; ан ђео на кра ју.

На рав но, не ма на прет ка без иде а ла ко ји га под у пи ре и
под сти че. Иго је сам сма трао да је бор ба за бо љи свет у ства -
ри се ку лар ни об лик спа се ња, же ља за оства ре њем дру штве не
уто пи је. На пре дак је циљ, иде ал и узор жи во та, али и циљ и
узор дра ме, јер за Игоа је ро ман тек још јед но оства ре ње
драм ског прин ци па. На пре дак, раз у ме се, мо же би ти и лич ни
и ко лек тив ни. Бив ши ро би јаш Вал жан по ма же про сти тут ки,
сво јим рад ни ци ма, де ли но вац си ро ма шни ма. Бри ну ћи о Ко -
зе ти, он учи да во ли дру го људ ско би ће, али и да ту љу бав
пре не се на дру ге. Раз лог ње го вог по сто ја ња та ко по ста је
бри га за дру ге љу де – кад не ста не раз лог за бри гу, он уми ре.
Мо гућ ност про ме не се та ко пре тва ра у уни вер зал ни сим бол
на де – ако је Вал жан ка дар да се на у чи љу ба ви и ми ло ср ђу
по сле прет пре пље не не прав де, он да то мо же сва ко од нас. То
зна чи да Иго но ви те мељ (или уто пи ју) за јед ни штва на ла зи у
ра ду за до бро бит дру гих. 

Јад ни ци као да хо ће да до ка жу да не ма пра вич не вла да ви -
не без не ког уде ла слу ча ја, од но сно, без уде ла не че га што се
су прот ста вља по и сто ве ћи ва њу вр ше ња вла сти са же ље ном и
осво је ном вла шћу. Али књи жев ност не пар ти ци пи ра у де мо -
крат ском про јек ту са мо због иде ја, већ и због вла сти те рас по -
ло жи во сти. Она се обра ћа по тен ци јал но и оним љу ди ма ко -
ји ма, уну тар вла да ју ће по де ле дру штве них уло га, ни је по сао
да чи та ју и пи шу. Ре че но Блан шо о вим ре чи ма: "Чи та ње чак
и не зах те ва ни ка кав дар и то од сту па ње оправ да ва као при -
род ну при ви ле ги ју". Пре ма Иго о вом раз у ме ва њу, књи жев -
ност по ста је но ви си стем иден ти фи ка ци је (си стем од но са из -
ме ђу прак си, об ли ка ви дљи во сти тих прак си и на чи на њи хо -
вог раз у ме ва ња) умет но сти пи са ња. Украт ко, ов де је реч о по -
де ли обје ка та ко ји об ли ку ју за јед нич ки свет и де ло ва ња су -
бје ка та на тај свет: љу ди са дру штве не мар ги не, јад ни ци има -
ју сво је ме сто у тек сту, а ако је то мо гу ће, по ста вља се пи та -
ње за што га он да не би има ли у све ту? Као што сма тра Жан-
Лик Нан си, књи га ни је ме ди јум, ни је сред ство, већ је не по -
сред на, она са ма је из над све га, она је то по ло ги ја уну тра -
шњо сти ко ја је увек окре ну та ка спо ља шњо сти. Код Нан си ја
књи га има из вор ни кри тич ки по тен ци јал, јер не пре ста но
омо гу ћа ва но ву ин те р пре та ци ју: "Ка же се да је сам свет јед -
на ве ли ка књи га: то не зна чи да је ње го ва суд би на за пе ча ће -
на у не ком ка ба ли стич ком свит ку. На про тив, то по ка зу је да
мо рам увек из но ва ма ни пу ли са ти ње ним ко дом, из но ва ком -
би но ва ти ње на сло ва и на по слет ку је пре и спи са ти". Ја сно је
да ова кво еман ци па циј ско раз у ме ва ње књи ге већ по сто ји код
Игоа: као тво ре ви на хи дре и ан ђе ла, ње го ва умет ност оства -
ру је ком би на ци ју от по ра ну жно сти ко нач не ин тер пре та ци је и
мо гућ но сти осва ја ње сло бо де. 

* * *

Vla di mir Gvo zden, PhD

Li te rary struc tu re aga inst struc tu ral vi o len ce

Sum mary: The events de scri bed in Les Mi sé ra bles ta ke pla ce bet -
we en 1815 and the 1932 Ju ne Re bel lion. From the first sen ten ce, the
re a der plun ges in to an ar ti sti cally cre a ted hu man hell in which the
three le a ding pro blems of the en ti re 19th cen tury are pre sen ted; the se
pro blems are symbo li zed by the three main he ro es of the no vel: Jean
Va ljean is a symbol of man’s hu mi li a tion due to hun ger and po verty,
Fan ti ne of wo men’s sub or di na tion, Co set te of the dif fi cult fa te of the
aban do ned chil dren. The no vel en vi si ons a bet ter world of ca ring for

the po or, wo men, and chil dren, and with this part, Hu go wan ted to
con vin ce the pu blic that the out casts, the po or, and the sub or di na tes
– in short, the mi sé ra bles – de ser ve to be sa ved in this world, that is,
that tho se who are sup po sedly the worst and wor thless, per haps even
mo re so than tho se who are rich and in te gra ted in to so ci ety, are ca -
pa ble of do ing good and no ble de eds. The re fo re, even tho ugh they
re pre sent the dark si des of so ci ety, it can be said that Les Mi sé ra bles
is an ex pres si on of fa ith in the pos si bi lity of hu man be ings cre a ting
a bet ter world.

* * *

Вла ди мир Гво зден, ро ђен 1972. го ди не у Но вом Са ду. Ди -
пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те -
ту у Но вом Са ду, где пре да је на Од се ку за ком па ра тив ну књи -
жев ност. Био је го сту ју ћи про фе сор на Уни вер зи те ту у Ре ген -
збур гу, пре да ва ња по по зи ву је др жао на уни вер зи те ти ма у Бам -
бер гу, Ги се ну, Пра гу и Се ге ди ну, го сту ју ћи ис тра жи вач је био на
уни вер зи те ти ма у То рон ту, Ин збру ку и Бр ну, а ра до ви су му пре -
во ђе ни на ма ђар ски, ма ке дон ски, бу гар ски, шпан ски, пољ ски и
не мач ки је зик. Аутор је књи га Јо ван Ду чић пу то пи сац (2003),
Чи но ви при сва ја ња: од те о ри је ка праг ма ти ци тек ста (2005),
Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914–1940 (2011), Књи жев ност,
кул ту ра, уто пи ја (2011), Ni ne Ser bian Po ets/Де вет срп ских пе -
сни ка (ан то ло ги ја, 2012); уре дио је Пре глед ни реч ник ком па ра -
тив не књи жев но сти и кул ту ре (2011; за јед но са Бо ја ном Сто ја -
но вић-Пан то вић и Ми о дра гом Ра до ви ћем), при ре дио ви ше те ма -
та у ча со пи си ма; пре во ди са ен гле ског је зи ка. Члан је УО ДКВ ,
ре дак ци је ча со пи са Злат на гре да и Збор ни ка за је зи ке и књи -
жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. До бит ник је
На гра де Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за пре вод го ди не
(2005), На гра де ДКВ за књи гу го ди не (2012) и На гра де Ла за Ко -
стић (2012).

*

Vla di mir Gvo zden, was born 1972 in No vi Sad, Ser bia. He fi nis -
hed Ser bian Li te ra tu re at Uni ver sity of No vi Sad (B. A. 1996, M. A.
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me ro us ar tic les abo ut mo dern and con tem po rary Ser bian li te ra tu re,
as well as twenty en tri es abo ut Ser bian wri ters in Kin dlers Li te ra tu -
r le xi con (2009 edi tion). 

He has writ ten many ar tic les and es say re vi ews abo ut most pro -
mi nent mo dern and con tem po rary wri ters li ke Mi loš Cr njan ski,
Alek san dar Ti šma, Da ni lo Kiš, Bo ri slav Pe kić, Da vid Al ba ha ri, Jo -
van Zi vlak, Dra gan Jo va no vić Da ni lov, Vla di mir Ta sić, Slo bo dan
Vla du šić... He has pu blis hed many ar tic les in En glish and so me of
them we re tran sla ted in Hun ga rian, Po lish, Ma ce do nian and Spa nish. 

He was vi si ting scho lar at Uni ver si ti es of Po znan, To ron to,
Innsbruck and Br no, and gu est lec tu rer in 2006/2007 at Uni ver sity of
Re gen sburg un der the pro gram me Euro lec tu re of Al fred To ep fer Fo -
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of re se arch pro ject at Lon don Uni ver sity en ti tled "East Lo oks West". 

He has tran sla ted six bo oks from En glish, and he is mem ber of the
Bo ard of Wri ters’ As so ci a tion of Voj vo di na and co-edi tor of li te rary
re vi ew Zlat na gre da. From 2009 he has been mem ber of the jury of
pre sti gi os Ser bian li te rary award "Gol den Sun flo wer".

He is the aut hor of the bo oks: Jo van Du čić, a tra vel wri ter (2003)
and Acts of apro pri a tion: from the ory to prag ma tics of text (2005).
He edi ted al ma nac Vi sual cul tu re (2003) and tran sla ted se ve ral bo oks
from En glish lan gu a ge. His texts ha ve been tran sla ted in to Hun ga -
rian, Po lish, Ma ce do nian and Spa nish lan gu a ge.

He won the award for the best tran sla tion by As so ci a tion of wri -
ters of Voj vo di na (2005), award for young re se ar chers (2005), and
the Award La za Ko stic for the bo ok of the year.
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Са же так: У јав но сти се че сто ди ску ту -
је про блем на си ља над де цом, али не из о -
ста је ни ди ску си ја о ни шта ма ње про бле -
ма тич ном де чи јем на си љу, на си љу над
вр шња ци ма. Ако се де тињ ство сма тра до -
бом не ви но сти и без бри жно сти, упра во
агре сив ност де це по ка зу је ка ко та иди -
лич на сли ка уме да за ва ра. У на сил нич -
ким чи но ви ма – ко ји не мо ра ју би ти са мо
фи зич ке при ро де – на зи ре се про бле ма -
тич ност људ ског ка рак те ра, а тај про блем
мо же да се при ка же на при ме ру зла "у ма -
лом фор ма ту". По себ но де чач ка де струк -
тив ност уме да за па њи, али исто та ко да
омо гу ћи увид у мрач ну стра ну људ ске
при ро де. Ни је по треб но ов де кон сул то ва -
ти пси хо ло шке и со ци о ло шке сту ди је о
де чи јем на си љу – ов де ће на при ме ру
књи жев них де ла би ти дат увод у ана то ми -
ју де чач ке и мла дић ке де струк тив но сти.
На но ше ње ште те од ра сли ма, бор ба око
до ми на ци је у гру пи, са ди стич ко по на ша -
ње у пу бер тет ским го ди на ма – у раз от -
кри ва њу ми та о де чи јој не ви но сти од по -
мо ћи ће би ти де ла Вил хел ма Бу ша, Ви ли -
ја ма Гол дин га и Ро бер та Му зи ла.

Nа си ље над де цом ни је те ма са мо од
пе да го шког зна ча ја. Одав но се у ме ди -
ји ма ра спра вља у ко јој ме ри се ра ди о
та бу и зи ра ној те ми – прет по ста вља се
да је ба ти на одав но иза шла из упо тре бе
у школ ским уста но ва ма, али увек су
мо гу ћи слу ча је ви упо тре бе си ле у ужем
кру гу по ро ди це, ка да ро ди те љи на тај
на чин же ле да сво јој де ци на мет ну
ауто ри тет или ма кар одр же онај већ на -
мет ну ти. Оста ви мо по стра ни па то ло -
шке слу ча је ве ижи вља ва ња над де цом,
а у из ве сном сми слу се и сек су ал на зло -
у по тре ба мо же сма тра ти на сил нич ким
ак том. Оно што је мо жда још вред ни је
па жње је сте је дан дру ги фе но мен – ка -
да са ма де ца по ста ну на сил на. Ту ча у
школ ском дво ри шту, мо бинг над вр -
шња ци ма као фор ма пси хич ког те ро ра,
упо тре ба оруж ја, на жа лост и уби ства,
ка да, као у слу ча ју мла ђих амок уби ца,
не ки на стра ни по рив из мак не кон тро ли
– екс трем ни до га ђа ји о ко ји ма он да да -
но ноћ но бру је ме ди ји, ина че пре пу ни
на си ља, па за тим ква зи-мо рал ни апо -
сто ли сту па ју на сце ну, на рав но, он да
ка да је већ ка сно. Али оста је пи та ње
ка ко се та кво на сил нич ко по на ша ње

мо же из бе ћи – или оно још ду бље, да
ли је на си ље су ви ше уко ре ње но у чо ве -
ко вом би ћу да би се мо гло ис ко ре ни ти.

Те о ри је агре сив но сти обич но су раз -
ра ђи ва не у би о ло шком и пси хо ло шком
кон тек сту. Оне се жу од прет по став ке
уро ђе но сти агре сив них по ри ва у људ -
ској при ро ди, што их људ ско би ће де ли
са жи во ти ња ма, пре ко оних по гле да ко -
ји сма тра ју да тре ба раз гра ни чи ти фор -
му бе ниг не агре си је од ма лиг не (а то би
зна чи ло да де струк тив ни на гон не мо ра
ну жно за со бом по вла чи ти уни ште ње
кул ту ре, већ у не кој ди сци пли но ва ној
фор ми мо же чак да по слу жи као сред -
ство ње ног раз во ја) све до оних што
раз ма тра ју дру штве не усло ве ис по ља -
ва ња на си ља. Да је агре си ја нус про дукт
ево лу ци је, јер се њо ме слу же пре да то ри
ка ко би за до би ли свој плен, а по тен ци -
јал ни плен ка ко би се за шти тио од гра -
бљи ва ца – то је чи ње ни ца на ко ју су
ука за ли би о ло зи за ин те ро ва ни за раз вој
агре сив но сти код жи во ти ња, али и чо -
ве ка. До вољ но је ука за ти на чу ве ну сту -
ди ју О агре сив но сти (1963) аустриј ског
ето ло га и ево лу ци о ног епи сте мо ло га
Кон ра да Ло рен ца [Kon rad Lo renz].1 Он
чу ве ну Дар ви но ву фор му лу "бор ба за
оп ста нак" не ту ма чи као бор бу раз ли -
чи тих вр ста, не го ви ше као ону при пад -
ни ка исте вр сте, та ко да је кон ку рен ци -
ја из ме ђу бли ских срод ни ка у ве ћој ме -
ри мул ти пли ка тор агре сив но сти не го
угро же ност од екс тер ног на па да ча:
"Оно што ди рект но угр о жа ва оп ста нак
не ке жи во тињ ске вр сте ни је ни ка да ‚не -
при ја тељ ко ји је де’ већ... кон ку рент."2

Су прот ну те зу од "ин стинк тив ста" по -
пут Ло рен ца или Фрој да3 [Si eg mund
Fre ud] за сту па ли су тзв. "ен ви рон мен -
та ли сти" и "би хе ви о ри сти" (је дан од
нај по зна ти јих је Б. Ф. Ски нер [Bu rr hus
Fre de ric Skin ner]), по ко ји ма је агре сив -
ност усло вље на ути ца јем око ли не, а не
уро ђе ним фак то ри ма: "[А]ко Џо ни от -
кри је да ће му агре сив но по на ша ње
пре ма мла ђем бра ту (мај ци или не ком
дру гом) обез бе ди ти оно што же ли, по -
ста ће осо ба скло на агре сив ном по на -
ша њу; исто ва жи за по кор но, сме ло или
ср дач но по на ша ње. Фор му ла гла си:
осо ба по сту па, осе ћа и раз ми шља на
на чин ко ји се по ка зао успе шним за по -
сти за ње оно га што же ли. Агре си ја је,

по пут сва ког дру гог по на ша ња, про сто
сте че на то ком по тра ге за оп ти мал ном
пред но шћу."4 Фро мо ва [E rich Fromm]
кон цеп ци ја бе ниг не и ма лиг не агре си је,
раз ра ђе на у Ана то ми ји људ ске де -
струк тив но сти (1973), по ку ша ва ве -
ћим ди фе рен ци ра њем да по ка же сло же -
ност те ма ти ке агре сив но сти, не сво де -
ћи је на јед но стра на ре ше ња по пут чи -
сто ин стинк ти ви стич ког или чи сто би -
хе ви о ри стич ког схва та ња, за ла жу ћи се
за ка рак те ро ло шки при ступ, при то ме
из бе га ва ју ћи и јед но стра но сти Фрој до -
вог при сту па као ње му нај бли же те о -
рет ске ори јен та ци је.

Иако је те ма на сил но сти већ ви ше -
стру ко об ра ђи ва на у пси хо ло шким, пе -
да го шким и со ци о ло шким сту ди ја ма,
ов де ни је на ме ра да се вр ши ре пе ти ци -
ја на уч ног зна ња о те ма ти ци, већ да се
уз по моћ књи жев них де ла осве тли овај
фе но мен ко ји ба ца сен ку на при чу о
"де чи јој не ви но сти". Из бор ће па сти на
три ауто ра, одн. њи хо ва по зна та де ла:
би ће ре чи о илу стро ва ној при чи у сти -
хо ви ма Вил хел ма Бу ша о вра го ли ја ма -
Мак са и Мо ри ца (I), ро бин зо на ди Ви -
ли ја ма Гол дин га Го спо дар му ва (II) и –
нај зад – ком плек сној пси хо ло шкој сту -
ди ји Ро бер та Му зи ла По мет ње пи том -
ца Тер ле са (III).

II

Раз ли чи ти аспек ти ће ов де би ти од
зна ча ја за раз ма тра ње де чи јег на си ља.
На си ље се мо же ма ни фе сто ва ти у пра -
вље њу ма те ри јал не ште те, за дир ки ва -
њу и пра вље њу сми ца ли ца. Та ква вр ста
на си ља иде че сто са из ве сним ху мо ром
– или дру га чи је из ра же но: та ква вр ста
на сил ног по на ша ља уме да за сме је, а
че сто за сме је упра во ви нов ни ке де -
струк тив них ак ци ја. На но ше ње ште те
дру ги ма мо же де ци да слу жи као из вор
за ба ве. На не мач ком је зи ку по сто ји по -
се бан из раз за ту вр сту на сла ђи ва ња ту -
ђој му ци: Scha den fre u de (злу ра дост–
до слов но: ра дост при на но ше њу ште -
те). По сто је ма ње или ви ше из ра же не
фор ме ис по ља ва ња ова квог пси хич ког
рас по ло же ња или чак ка рак тер не дис -
по зи ци је. На пр ви по глед бе за злен, а
ипак мо рал но ре ле ван тан при мер при -
ка за та кве вр сте ра до сти по ме ша не са
же љом за на но ше њем ште те на ла зи мо
у чу ве ној илу стро ва ној при чи не мач ког
ху мо ри стич ког пи сца Вил хел ма Бу ша
[Wil helm Busch] Макс и Мо риц (1865), у
– ка ко то сто ји у ње ном под на сло ву –
де чач кој при чи у се дам вра го ли ја. Глав -
ни ак те ри ове при че су два зло че ста де -
ча ка, Макс (Ти ма5) и Мо риц (Си ма), ко -
ји до слов но те ро ри шу љу де око се бе
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Ана то ми ја пу е рил не
де струк тив но сти



сва ко ја ким "вра го ли ја ма". Та ко под ме -
ћу жи ви ни удо ви це Бол те (На де)тан ке
ка на пе про ву че не кроз ко ма де хле ба,
та ко да се си ро те жи во ти ње по сле гу та -
ња хра не ус па ни че, при ли ком по ле та ња
за пли ћу о гра ну јед ног др ве та и та мо се
уда ве; за тим не ва љал ци кра ду ис пе че не
ко ко шке из удо ви чи не кухињe, та ко
што их из ву ку из дим ња ка, да би их на
кра ју сла сно по је ли; пра ве зам ку кро ја -
чу Бе ку (Ми ши) ко ји упа да у по ток
при ли ком пре ла ска пре ко мо ста ко јег
су ма ле на па сти на пра ви ле тро шним;
(ве ро)учи те љу Лем пе лу ("учи" То ми),
ина че стра сном пу ша чу лу ле, у лу лу си -
па ју ба рут, та ко да при ли ком ње ног сле -
де ћег ко ри шће ња са др жај екс пло ди ра и
он је два пре жи ви; свом стри цу Фри цу
("чи ка" Пе ри) у кре вет уба цу ју гун де -
ље, па овај це лу ноћ мо ра да про ве де у
бор би с њи ма; при ли ком ше сте вра го -
ли је мо ра ју да пре тр пе не у спех – с на -
ме ром да укра ду пе ре це упа да ју у наћ -
ве с те стом, па их пе кар ста вља у пећ да
се пе ку, а кад их ода тле из ва ди, по сле
из ве сног вре ме на они по пут ми ше ва
из гриц ка ју хр ска ви омо тач и ус пе ју да
по бег ну из пе ка ре; но при ли ком по -
след ње вра го ли је сти же их за слу же на
ка зна: ка да их се љак Ме ке (Аца)
ухватиin fla gran ti, при ли ком бу ше ња
ру па у џа ко ве са пше ни цом, он их стр па
у џак и од но си у млин где би ва ју уба че -
ни у ма ши ну и са мле ве ни (hor ri bi le dic -
tu!), а оно што по сле то га оста не од
њих у об ли ку зр не вља по зо ба ју мли на -
ро ве пат ке. Бру та лан крај за два бру -
тал на де ри шта!

"Шта је на ра во у че ни је при че...", ка -
ко је то Бу шу мео да ка же.6 Чи ни се да је
то по нов но ус по ста вља ње ре да и ми ра
као оно че му тре ба на у чи ти де цу. Из
пер спек ти ве од ра слих на сил на смрт
дво је не ва ља ла ца ни је ни шта ло ше,
шта ви ше, Буш ре зи ми ра суд за јед ни це
ла пи дар ним сти хо ви ма:

Ко ви део, ко са знао,
Ни ко ни је за пла као.
Удо ви ца На да ре че:
"Ко не слу ша, тај с’ опе че!"
"Је сте, је сте", ка же Ми ша,
"Па кост ни је свр ха ви ша!"
На то уча То ма збо ри:
"Ето ти ме мен то мо ри!"
Пе кар ми сли: "Што им тре ба
И ко ла ча по ред хле ба?"
Чи ка Пе ра, стриц тај ми ли,
"Вра го ви су", ка же, "би ли!"
Са мо се љак, он не ви че:
"Шта се ме не", ми сли, "ти че!"
Јед ном реч ју – це ло се ло
Бру ји гром ко и ве се ло:
"Хва ла Бо гу! Зло до ли ја!
Не ма ви ше вра го ли ја!"7

Ме ђу тим, би ло би су ви ше јед но -
став но, Бу шо ву при по вест сма тра ти са -
мо не ком вр сте опо ме не за де цу ко јом
се ука зу је на озбиљ не по сле ди це што
их за со бом по вла чи ште то чин ско по на -
ша ње. Буш, у су шти ни, ка ри ки ра фи ли -
стар ске пред ста ве о ва ља ном жи во ту и
пра вом вас пи та њу де це, што се ви ди и
по при ка зу ушто гље ног рит ма сва ко -
дне ви це за јед ни це у ко јој Макс и Мо -
риц сми шља ју сво је не ста шлу ке, а та -
ко ђе и по ка ри ка тур ном при ка зу од ра -
слих осо ба и њи хо вих мо но то них жи -
вот них на ви ка. Буш под јед на ко раз от -
кри ва ин фан тил ну де струк тив ност као
и ма ло гра ђан ски кон фор ми зам у све ту
од ра слих. 

Што се ти че на си ља, оно је ов де
при ка за но у де ти њој, го то во ка ри ка тур -
ној фор ми. Сва ка ко, ни је без бру тал но -
сти она вра го ли ја у ко јој на би за ран на -
чин стра да ју ко ко шке или она, ка да екс -
пло ди ра ба рут у лу ли учи те ља Лем пе ла
– ма кар у овој дру гој ис ход ни је то ли ко
фа та лан за учи те ља, по што он ипак
оста је жив, ма да са гад ним опе ко ти на -
ма. Исти на, ка жња ва ње дво ји це ман гу -
па у мли ну као да ан ти ци пи ра при каз
на сил ни штва рас про стра њен у да на -
шњој по пу лар ној кул ту ри (нпр. у хо рор
фил мо ви ма). Мо гли би чак ре ћи да Бу -
шо во де ло пред ста вља не ку вр сту
стри па, а да ко мич ним при ка зом чак и
на сил них сце на мо же да де лу је као про -
то тип спо ја ко ми ке и на си ља ка квог ће -
мо ка сни је на ћи у по пу лар ним цр та ним
фил мо ви ма по пут То ма и Џе ри ја у ко ји -
ма се– мо жда не на до вољ но осве шћен
на чин – за до во ља ва ла тент ни де струк -
тив ни по рив де чи јих гле да ла ца.На сил -
ном смр ћу дво ји це вра го ла на не пре ки -
да се спи ра ла на си ља, на про тив, она се
кон се квент но на ста вља. На си ље због
ше га че ња и на си ље због мо рал ног пре -
ко ра, иако де лу ју да по ти чу са свим су -
прот ста вље ним мо ти ви ма, у ства ри от -

кри ва ју исти ко рен – злу ра дост, јер
под јед на ко у на си љу ужи ва ју и два де -
ра на, док те ра ју ше гу са од ра сли ма или
жи во ти ња ма, као и ре пре зен ти све та
од ра слих ко ји се ра ду ју смр ти дво ји це
ште то чи на.Бу шов по глед на свет је пе -
си ми сти чан – он не ви ди да се из де це
раз ви ја ју до бри љу ди, а код од ра слих
пре по зна је ли це мер ство јер им њи хов
на вод ни мо рал слу жи за оправ да ње
ауто ри те та и за до во ље ње осве то љу би -
во сти.

III

У ро ма ну Ви ли ја ма Гол дин га Го спо -
дар му ва (1954) при ка за на је гол го та
гру пе де ча ка у уз ра сту од от при ли ке
пет до два на ест го ди на за вре ме Дру гог
свет ског ра та ко ји пре жи вља ва ју пад
ави о на и по ку ша ва ју да се сна ђу на јед -
ном не на се ље ном па ци фич ком остр ву.
Глав ни про та го ни сти су Ралф, је дан од
нај ста ри јих де ча ка, за тим ома ле ни, де -
бе љу шка сти, крат ко ви ди аст ма ти чар,
ко га су у шко ли по дру гљи во зва ли Пи -
ги (Свињ че) и Џек Ме ри дју, пред вод -
ник јед не ма ње гру пе де ча ка са цр ним
огр та чи ма и че твр та стим ка па ма ко ји
су за јед но пе ва ли у цр кве ном хо ру. На -
кон што их је Ралф ду ва њем у јед ну
шкољ ку све са ку пио око се бе, де ча ци
гла са ју и ве ћи на – из у зев оних из Џе ко -
ве гру пе – од лу чу је да Ралф бу де њи хов
во ђа баш због шкољ ке чи ји звук је ко -
ри стио да би до звао све оне ко ји су пре -
жи ве ли ави он ску не сре ћу. По што су са -
зна ли да се на ла зе на не на ста ње ном
остр ву (да кле, без при су ства од ра слих)
они осе ћа ју ра дост због сло бо де, али
ујед но им је ја сно да не ка ко мо ра ју да
пре жи ве, што зна чи да мо ра ју да са ку -
пе до вољ но хра не и да на ђу за шти ту од
вре мен ских не по го да. Је дан од глав них
за да та ка је да се на пра ви и одр жа ва ва -
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тра на вр ху острв ске пла ни не, ка ко би
не ко из да љи не мо гао да при ме ти дим
на остр ву и он да при тек не у по моћ.
При пад ни ци Џе ко ве гру пе – они се зо -
ву "лов ци" – при хва та ју се за дат ка да
про на ђу и уби ју ди вљач, што им он да и
по ла зи за ру ком, ка да Џек за ко ље ма лу
сви њу; у том тре нут ку пре по зна је се
Џе ко ва кр во лоч ност, ње го ва не из мер на
агре сив ност, али и же ља да му се при -
пи су је за слу га ка ко је гру пи обез бе дио
уку сни ју хра ну. Вре ме ном се све ви ше
по ка зу ју раз ли ке из ме ђу Рал фо вог и
Џе ко вог ка рак те ра, али и њи хо вог схва -
та ња ру ко во ђе ња гру пом. С об зи ром да
лов до но си да ле ко бо га ти ји оброк, све
ви ше ра сте углед и ути цај Џе ка. Тр за -
ви це из ме ђу ње га и во ђе Рал фа све ви -
ше ра сту, а по сле ни за кон фли ка та онај
пр ви од лу чу је да се оса мо ста ли и да се
са гру пом сво јих при ста ли ца од се ли на
дру ги део остр ва, та мо где је "дво рац у
сте ни". Кон фликт вр ху ни у ри ту ал ном
уби ству јед ног од де ча ка (Сај мо на) ко -
га за бу ном др же за звер и у кра ђи Пи ги -
је вих на о ча ра ко ји ма су се де ча ци слу -
жи ли док су пра ви ли ва тру, при че му
до ла зи до ту че из ме ђу Рал фо ве и Џе ко -
ве гру пе. При ли ком Рал фо вог по ку ша ја
да скло пи при мир је са Џе ко вим "ди -
вља ци ма" си ту а ци ја по но во еска ли ра и
ка да је дан од де ча ка, Ро џер, од ва љу је
сте ну, ка ко би се сру ши ла на Рал фа и
ње го ву прат њу, не срећ ни Пи ги ги -
не,уда ра ју ћи гла вом о је дан мор ски гре -
бен. По што су за ро би ли дво ји цу бли за -
на ца, Се ма и Ели о та, Џек и ње го ви рат -
ни ци по ку ша ва ју да уло ве Рал фа, а по -
што им то не успе ва, они пот пу но не -
про ми шље но па ле шу му, ка ко би га из -
ма ми ли из скро ви шта. До ла зи до ка та -
стро фе, јер чи та во остр во је за хва ће но
ва тром; но, сре ћом по њих, до ла зи бри -
тан ска рат на мор на ри ца и спа ша ва их
од си гур не смр ти. При то ме, чак и су ро -
ви Џек по чи ње да осе ћа кри ви цу због
све га оно га што је ура дио са сво јом
гру пом и због че га су не по треб но из гу -
бље на два жи во та. На кра ју сви де ча ци
по чи њу да пла чу, на слу ћу ју ћи да је де -
чач ка не ви ност за у век из гу бље на.

Иако се по са др жа ју чи ни да ро ман
ен гле ског но бе лов ца спа да у аван ту ри -
стич ки жа нр, с об зи ром да има слич но -
сти са оним де ли ма у ко ји ма се опи су је
"ро бин зо нов ски" сце на рио до спе ва ња
по је дин ца или гру пе на уса мље но остр -
во, или чак у обич ну књи жев ност за де -
цу, он се до ти че вр ло еле мен тар них, па
чак би мо гли ре ћи: ар хе тип ских ства ри
ве за них за на ста нак чо ве ка и ње го ве
кул ту ре. Го спо дар му ва мо же да се чи -
та и као ан тро по ло шко, па чак и као ме -
та фи зич ко де ло, јер се у ње му ди ску ту -
је људ ско зло, те (не)мо гућ ност да се

оно су зби је. Овај ро ман под се ћа на не -
ку хоб сов ску кон струк ци ју пра сце на ри -
ја на стан ка дру штва та ко што се про -
јек ту ју два мо де ла об ли ко ва ња дру -
штве них од но са: је дан пу тем до го во ра
и кон сен зу са, дру ги пу тем вла да ња и
си ле. Онај пр ви ре пре зен ту је Ралф (уз
по моћ не што мла ђег Пи ги ја) ко ји, по -
што га на по чет ку мла ђи де ча ци би ра ју
за свог во ђу, по ку ша ва да одр жи ред
уну тар гру пе и пред у пре ди кон фликт не
си ту а ци је, за ла жу ћи се за рас по де лу
рад них ак тив но сти, ка ко би острв ска
за јед ни ца, пре све га до бро оп скр бље на
хра ном и за шти ће на у за кло ни ма, оп -
ста ла и пре жи ве ла. Дру ги мо дел оли -
чен је у фи гу ри Џе ка Ме ри дјуа, пр га вог
мом ка (не где истих го ди на као и Ралф,
на гра ни ци пу бер те та), ко ји спас за јед -
ни це ви ди је ди но у ло ву на жи во ти ње
(пре све га на ди вље сви ње), ужи ва њу у
ма ни фе ста ци ји фи зич ке сна ге и игра ма
у ко ји ма се де ча ци мо гу рас те ре ти ти од
сил них бри га и ижи ви ти свој лу дич ки
на гон. Док Ралф (слу ша ју ћи са ве те
свог фи зич ки ин фе ри ор ног, али ин те -
лек ту ал но су пер и ор ног "са вет ни ка"
Пи ги ја) ин си сти ра на со ци јал ној со ли -
дар но сти, Џек же ли по сва ку це ну да
бу де во ђа и из да је на ре ђе ња, па му је
ва жни је ус по ста вља ње ја сне хи је рар -
хи је уну тар гру пе. Не из бе жно је да та -
ква два мо де ла уну тар де чач ке за јед ни -
це во де до не спо ра зу ма и кон фли ка та,
ка да чак стра да ју људ ски жи во ти. Пре -
да ва ње на си љу во ди у вар вар ство – или
у овом слу ча ју у ди вља штво, ка ко то
по ка зу је кре и ра ње ре да ло ва ца ко ји се
ма жу рат нич ким бо ја ма и у игри ри ту -
ал ног ка рак те ра по дра жа ва ју чин хва -
та ња и уби ја ња ди вља чи. Симп то ма -
тич но је да де чак Сај мон (Си мон8), ина -
че већ због сво је скло но сти епи леп тич -
ним на па ди ма ана те ми сан од ве ћи не
де ча ка, по ста је жр тва јед ног та квог ри -
ту ал ног чи на, ка да га ње го ви по ди вља -
ли вр шња ци уби ја ју у тран су, а да то
уоп ште не при ме ћу ју, др же ћи га за уми -
шље ну звер од ко је су се сви пла ши ли,9
чак и Ралф и Џек. На сил ност мо же да
се пре по зна и у не спо соб но сти да се
ра ци о нал но ко ри сти ва тра као јед на од
глав них те ко ви на људ ске ци ви ли за ци је,
ка ко би се ње ним одр жа ва њем у то ку
да на мо гао по сла ти сиг нал у ви ду ди ма,
та ко да не ки брод мо же да на и ђе и спа -
се де цу. Уме сто то га, она се пре све га
тро ши за пе че ње ме са, а на кра ју ро ма -
на, лов ци у же љи да са те ра ју и ухва те
од бе глог Рал фа па ле шу му и уни шта ва -
ју остр во.10 Сре ћом по њих, при пад ни -
ци бри тан ске рат не мор на ри це при ме -
ћу ју оно што се де ша ва на остр ву и спа -
са ва ју де ча ке од про па сти – а мо гли би
чак ре ћи: од њих са мих. Иако се клуп ко

на си ља ти ме са мо да ље од мо та ва: јер
са да се из иди ле уса мље ног остр ва пре -
пу ног при род них ле по та пре ла зи у су -
ро ви свет људ ских ра то ва, оних зло коб -
них су ко ба што их во де од ра сли. И Гол -
динг је – по пут Бу ша – пе си ми ста, а из
та кве ви зу ре не ма из ла ска из за ча ра ног
кру га на си ља.

IV

Тре ћи текст у ни зу књи жев них кон -
фрон та ци ја с фе но ме ном де чач ке де -
струк тив но сти, на и ме ро ман пр ве нац
аустриј ског пи сца Ро бер та Му зи ла [Ro -
bert Mu sil] По мет ње пи том ца Тер ле са
из 1906. го ди не, ујед но је нај сло же ни је
од ов де при ка зи ва них де ла, већ са мим
ти ме што су про та го ни сти ро ма на по -
ла зни ци јед ног вој ног ин тер на та за вре -
ме вла да ви не аустро у гар ске мо нар хи је,
да кле по сво јим го ди на ма спа да ју у
адо ле сцен те за раз ли ку од Бу шо вих не -
ва ља ла ца (они су по го ди на ма не где на
ни воу ра не основ не шко ле) или Гол -
дин го вих де ча ка (они нај мла ђи су ста -
ри не где око пет-шест го ди на, док су
Ралф и Џек као нај ста ри ји пре тен ден ти
на ру ко во ђе ње гру пом ве ро ват но не где
на пра гу пу бер те та – 12–13 го ди на). То
усло жња ва не са мо спо ља шње од но се
из ме ђу глав них ак те ра, не го и де ша ва -
ње на ин ди ви ду ал но-пси хо ло шком пла -
ну. Не слу чај но – уоста лом, пу бер тет
сло ви за нај тур бу лент ни је раз до бље у
са зре ва њу јед не лич но сти, јер раз вој
сек су ал но сти у пот пу но сти пре о бра жа -
ва по глед ин ди ви дуе на свет око се бе,
али и ње ну ауто пер цеп ци ју и са мо ре -
флек си ју. Тим раз до бљем мар ки ра се
пре лаз де те та у адо ле сцен та. Он да и не
чу ди да ју на ци по пут Му зи ло вог Тер ле -
са до жи вља ва ју "по мет ње". Али то је
ујед но и це на ин те лек ту ал ног са зре ва -
ња, што га овај мо мак до жи вља ва то ком
пе ри пе ти ја ин тер нат ског жи во та.

У ро ма ну је при ка зан жи вот у јед ном
ин тер на ту из пер спек ти ве ју на ка Тер ле -
са ко ји од ла зи у је дан про вин циј ски ин -
тер нат ка ко би се (по же љи ње го вих ро -
ди те ља) при пре мао за вој ну ка ри је ру.11

Тер ле су је по треб но из ве сно вре ме да
се при вик не на ат мос фе ру ко ју дик ти ра
ди сци пли нар ни ре жим, по себ но што је
био емо тив но ве зан за свој дом и по ро -
ди цу. У дру штву са оста лим пи том ци ма
по чи њу да се отва ра ју не ки но ви пу те -
ви ко ји му ра ни је ни су би ли по зна ти:
хе до ни зам кон зу ми ра ња ал ко хол них и
опој них суп стан ци и пр ва сек су ал на
ис ку ства (о то ме све до че од ла сци у ка -
фа не и у бор дел у ко јем упо зна је про -
сти тут ку Бо же ну). Ме ђу тим, по чи ње да
се ис ку ша ва и мрач на стра на људ ске ег -
зи стен ци је – фа сци на ци ја мо ћи и до ми -
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на ци је над дру гим. За плет по чи ње ка да
Тер лес за јед но са сво јим нај бли жим
при ја те љи ма Бај не бер гом и Рај тин гом
са зна је да осо бе њак Ба зи ни, ко ји се
раз ме ће сво јим на вод но до брим со ци -
јал ним по ло жа јем (иако се ка сни је ис -
по ста вља да по ти че из си ро ма шних
усло ва), кра де но вац од сво јих дру го ва,
по што се јед но вре ме за ду жи вао код
њих (по себ но код Рај тин га). Ка ко би га
до слов но ди сци пли но ва ли, њих тро ји -
ца тра же од ње га да им бу де по слу шан –
у су прот ном би га при ја ви ли упра ви
ин тер на та због че га би био из ба чен из
ње га. Ме ђу тим, вре ме ном се по о штра -
ва од нос пре ма Ба зи ни ју, а са ди стич ки
на стро је ни Бај не берг и Рај тинг по чи њу
да га зло ста вља ју, по ни жа ва ју, ту ку и
сек су ал но ис ко ри шћа ва ју. Јед но вре ме
и Тер лес уче ству је у мал тре ти ра њу Ба -
зи ни ја, да би ипак овај при лич но сен зи -
бил ни и ин тро верт ни мла дић све ви ше
по чео да осе ћа од бој ност пре ма си ро вој
бру тал но сти ње го вих дру го ва, ма да се
та од бој ност ујед но ме ша са из ве сном
при влач но шћу Ба зи ни је вог те ла и ње -
го ве те шко схва тљи ве "ду ше". Уоста -
лом, Тер лес је у пар на вра та у ин тим -
ном од но су с њи ме (иако код Му зи ла
оста је отво ре но, до кле иде та ин тим -
ност), не ње го вом во љом, не го за то што
му се Ба зи ни ну ди сам од се бе. Глав ни
кон фликт на ста је он да ка да Тер лес ви -
ше не же ли да бу де са у че сник у по ни -
жа ва њи ма и ка да се дис тан ци ра од Бај -
не бер га и Рај тин га по це ну да при ја ви
цео слу чај управ ни ци ма ин тер на та. То
до во ди до све же шће кон фрон та ци је с
њи ма дво ји цом, да би на кра ју у јед ној
скри ве ној по ру ци тра жио од Ба зи ни ја
да се сам пре да и ис при ча упра ви у ка -
квој не за вид ној си ту а ци ји се на ла зи и
шта је све то ме прет хо ди ло. На кон што
је пре тр пео но во по ни же ње пред це лим
оде ље њем пи то ма ца, Ба зи ни, под ути -
ца јем Тер ле со вог упо зо ре ња, од лу чу је
да ис при ча свој слу чај ди рек то ру ин те -
р на та. 

У то ку ис тра жи ва ња це лог слу ча ја и
Тер лес је по зван на раз го вор с ди рек то -
ром, ста ре ши ном оде ље ња, ве ро у чи те -
љем и про фе со ром ма те ма ти ке. Том
при ли ком он, сло бод но се мо же ре ћи,
по ла же свој "ис пит зре ло сти" јер пред
ре пре зен ти ма ин сти ту ци о нал не мо ћи
тре ба да оправ да сво је по на ша ње (из -
ме ђу оста лог, за што ни је при ја вио слу -
чај на сил ни штва над Ба зи ни јем, ако је
већ знао за ње га). Тер лес ко ри сти при -
ли ку да дā све до чан ство о сво јим "по -
мет ња ма", о те шко ћи раз у ме ва ња оних
ства ри ко је ни су ја сно да те, али што
све јед но за о ку пља ју људ ску па жњу
(нпр. ду ша): "[О]сећам се збу ње ним;
имао сам ја већ мно го бо љих ре чи за то.

Али све увек из ла зи на исто, да је у ме -
ни би ло не чег чуд ног."12 При то ме не
на и ла зи на раз у ме ва ње сво јих прет по -
ста вље них. Му зил иро нич но при ка зу је
не стр пљи вост фи ли стар ски устро је них
чла но ва упра ве. Та ко ди рек тор у јед ном
тре нут ку ка же: "Е, па ре ци те нам, нај -
зад, крат ко и ја сно... шта је то би ло. Ми
се тек не мо же мо ов де с ва ма упу шта ти
у фи ло зоф ске по ле ми ке."13 Сто га Тер -
лес у јед ном тре нут ку по чи ње да осе ћа
"обе сну над моћ ност" над тим ста ри јим
љу ди ма "ко ји су", ка ко пи ше на на ве де -
ном ме сту, "из гле да ли да та ко ма ло зна -
ју о ста њи ма људ ске ду ше."14 У го то во
фи ло зоф ском ма ни ру, пот пу но не у о би -
ча је но за ње гов уз раст, он у сво јој за -
кључ ној ре чи ука зу је на не ку вр сту
отре жње ња и рас те ре ће ња што их је за
со бом по ву као увид у јед но знач ност
ства ри, с ко ји ма чо век има по сла у сва -
ко днев ном жи во ту, чи ме је пре ва зи шао
оно ду шев но ста ње у ко јем се чи ни ло
да све ства ри по се ду ју дво стру ко ли це.
У не мо гућ но сти да про ник не у сло же -
но пси хич ко ста ње овог мом ка, ди рек -
тор да је пред лог да се ње го вом оцу пре -
по ру чи да се Тер лес при ват но вас пи та -
ва јер мла дом чо ве ку та ко сло же ног ду -
шев ног скло па ни је ме сто у јед ној вој -
ној ин сти ту ци ји.15 И та ко се "по мет ња"
у ин те р на ту раз ре ша ва: Ба зи ни је от пу -
штен из ин тер на та, на сил ни ци Бај не -
берг и Рај тинг ће ве ро ват но кре ну ти
вој нич ким сто па ма, а сен зи бил ни ми -
сли лац Тер лес се вра ћа ку ћи, са са зна -
њем да је сте као ис ку ство ко је ће му би -
ти од не из мер не ко ри сти у да љем жи во -
ту и ми шље њу.

За раз ли ку од спо ја екс тер не и ин -
тер не пер спек ти ве у Гол дин го вом ро -
ма ну – то се ви ди по ис црп ним опи си -
ма остр ва на ко јем се де ча ци на ла зе,
ма да су у при чу утка на и (са мо)по сма -
тра ња глав них фи гу ра, нај ви ше она
Рал фо ва, по себ но пред крај ро ма на),
код Му зи ла до ми ни ра уну тра шња пер -
спек ти ва глав ног ју на ка Тер ле са: све
де ша ва ње у ро ма ну про ла зи кроз ње го -
ву при зму, што и не чу ди, ка да не ко
емо ци о нал но и ин те лек ту ал но са зре ва
то ком фа зе пу бер те та, па му се сва ка
ствар по ка зу је у дво стру ком об ли ку. Гу -
би так де чи је не ви но сти, о ко јој је реч у
Гол дин го вом ро ма ну,16 по ве зан је код
Му зи ло вог ју на ка са до ла же њем до са -
зна ња у си ту а ци ји ка да се бу ди сек су ал -
ни на гон, па до ла зи до по мет њи у ње го -
вој са мо пер цеп ци ји и пер цеп ци ји окол -
ног све та. Исти на, и Тер лес не мо же да
се од у пре фа сци на ци ји ко ју раз ви ја до -
ми на ци ја над не ким ко је слаб и по ни -
зан, па се ис по чет ка не про ти ви то ме да
уче ству је у по ни жа ва њу (или ма кар те -
ле сном ис ко ри шта ва њу) Ба зи ни ја, али

вре ме ном – у скло пу свог ду хов ног са -
зре ва ња он успе ва да се дис тан ци ра од
та квих ни ских по ри ва и са гле да ни -
скост оно га ко се на сла ђу је ту ђим му ка -
ма или их чак сам на но си. За раз ли ку
од сво јих вр шња ка Бај не бер га и Рај тин -
га, ко ји се так ми че у то ме ко ће да сми -
сли под ли ју сми ца ли цу, ка ко би по ни -
зио сер вил ног Ба зи ни ја, Тер лес успе ва
да се од у пре ре гре су у не ху ма но по на -
ша ње и да се чак усред свих по мет њи
еман ци пу је као лич ност. Али Му зил од
свог ју на ка не пра ви су ве ре ног мо рал -
ног су бјек та ко ји од јед ном од лу чу је да
се пра вич но по на ша и да се – не за ви сно
од то га да ли услед на ле та ем па ти је или
по мо ћу ра ци о нал ног уви да у пра ви ла
ме ђу соб ног ре спек то ва ња чла но ва јед -
не со ци јал не за јед ни це – со ли да ри ше
са жр твом и тра жи на чин ње ног из ба -
вље ња из не во ља. Му зил се пре – по ма -
ло ни че ан ски – од лу чу је за естет ску
пер спек ти ву, ка да су бјект сен зи би ли за -
ци јом свог уку са и опа жа ња ства ри око
се бе раз ви ја не ку вр ста сло же ног сен -
ти мен та, мо гли би чак ре ћи: осе ћа ја за
свет ко ји он да раз во јем од ре ђе них
скло но сти (нпр. умет нич ких или ства -
ра лач ких ком пе тен ци ја) мо же чак да се
пре о бра зи у сво је вр стан по глед на
свет.17 Пер со нал на еман ци па ци ја код
Му зи ла има ин ди ви ду ал но-естет ски
при звук,18 а ни је као код Гол дин га ве за -
на за одр жа ње мо рал ног по рет ка у за -
јед ни ци, ка ко би се очу ва ла људ скост
дру штва.

V

Шта су по ка за ла на ве де на књи жев на
де ла? Три ви да у ко ји ма се ис по ља ва
де чи је и адо ле сцент ско на си ље: на но -
ше ње ште те од ра сли ма, бор ба око до -
ми на ци је у гру пи, ис по ља ва ње са ди -
стич ког по на ша ња. Сва ка од ових фор -
ми на си ља има не што спе ци фич но имо -
же се за себ но об ра ди ти. Ме ђу тим, на
кра ју овог при ло га бих ипак хтео да ис -
так нем јед ну ком па ра тив ну пер спек ти -
ву. Кроз све ове при ка зе и сце не на си ља
про вла че се три мо мен та ко ји мо гу би -
ти од ин те ре са за јед ну озбиљ ну фи ло -
зоф ску ана ли зу. Име но вао бих те мо -
мен те на сле де ћи на чин: на сил ност
сме ха, ани мал ни ре грес, ка пи ту ла ци ја
ра зу ма. Украт ко ћу ре ћи не што о сва -
ком од њих.

(1) На сил ност сме ха: Бу шо ви не га -
тив ни ју на ци Макс (Ти ма) и Мо риц
(Си ма) на но се ште ту од ра сли ма из за -
ба ве – јер им је то сме шно. А сам при -
каз њи хо вих не ва ља шти на у ви ду Бу -
шо вих стри по ли ких илу стра ци ја та ко ђе
иза зи ва смех. Из гле да да љу ди во ле да
се сме ју ту ђој му ци – без об зи ра да ли
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је она ре ал на или са мо фик тив на. Иако
је за сво је го ди не при лич но раз бо рит,
осо бе њак Пи ги – ка ко то по ка зу је ње го -
во име – ни је при хва ћен и при знат од
стра не гру пе (по себ но Џе ко вих ло ва ца)
као та кав, већ је че сто ме та под сме ха и
из ру ги ва ња. И Ба зи ни је у Му зи ло вом
ро ма ну ме та под сме ха ње го вих му чи те -
ља, по себ но ка да мо ра да се свла чи го
пред њи ма или ка да на дру ги на чин би -
ва мал тре ти ран. Та ко смех по ста је
сред ство те ро ра.

(2) Ани мал ни ре грес: При ли ком упо -
тре бе си ле чо век мо же да пад не на ни -
во не про ми шље не и ин стинк ти ма ру ко -
во ђе не жи во ти ње, а то нај бо ље по ка зу -
је слу чај уби ства Сај мо на ко ји у кру гу
фре не тич них ло ва ца би ва уби јен као да
је не ка звер – јер га ови у не кој вр сти
ри ту ал ног де ли ри ју ма у пра во др же за
звер! Ралф их за то у ви ше на вра та на зи -
ва "ди вља ци ма" јер они су се огре ши ли
о дух ци ви ли за ци је. А не бри ну се ни о
ва три, не го је или јед но стра но упо тре -
бља ва ју са мо ка ко би на пу ни ли сво је
сто ма ке пе че ним ме сом или је пак зло -
у по тре бља ва ју у свр ху ло ва на чо ве ка
(Рал фа). Они се не бри ну о ва три, ка ко
би спа сли се бе, не по ка зу ју ре спект
пре ма оно ме што је, у ства ри, из не дри -
ло људ ску ци ви ли за ци ју. Са ди сти по -
пут Рај тин га или Бај не бер га пак вре ђа -
ју сво ју жр тву Ба зи ни ја та ко што га на -
зи ва ју по грд ним име ни ма за жи во ти ње
или што од ње га тра же да по дра жа ва
кре та ње и грок та ње сви ње (!). За ни -
мљи во је и да мо жда нај ин те ли гент ни -
ји у гру пи Гол дин го вих де ча ка због
свог из гле да до би ја име ’Свињ че’
[Piggy – pig (сви ња)]. У де чи је на сил ни -
штво спа да и по на ша ње пре ма жи во ти -
ња ма, а то је та ко ђе при ка за но у на ве де -
ним де ли ма: Макс и Мо риц на пер фи -
дан на чин уби ја ју жи ви ну удо ви це Бол -
те; Гол дин го ви де ча ци без ика квог га -
ђе ња или скру пу ла уби ја ју сви ње, а Џек
ужи ва гле да ју ћи у пре ре за ни гр кљан
не моћ не жи во ти ње и у сво је ру ке об ли -
ве не кр вљу. Му че ње жи во ти ња од стра -
не де це је иона ко при ча за се бе. 

(3) Ка пи ту ла ци ја ра зу ма: Ра зум је
не мо ћан ка ко по ка зу је при мер не ва спи -
та них де ча ка Мак са и Мо ри ца ко ји по -
ка зу ју пре зир пре ма сва кој вр сти зна ња.

Људ ском би ћу му дрост тре ба
Јер без то га не ма хле ба. 
(...) 
То не во ле Ти ма, Си ма,
Рад и му дрост сме та њи ма.19

Али и ра зум је код Бу ша пер вер ти -
ран, јер ли кви да ци ја ма лих без о бра зни -
ка би ва по здра вље на или све сно иг но -
ри са на од стра не од ра слих, да кле, од
оних ко ји свој по сао вас пи та ва ња ни су

нај бо ље од ра ди ли. Мо рал Бу шо вих фи -
ли ста ра до слов но смр ди. Да је и у Го -
спо да ру му ва апел ра зу ма осу ђен на не -
у спех по но во по ка зу је при мер Пи ги ја.
За што је ра зум при ка зан у ви ду ма лог
де жме ка стог и аст ма тич ног деч ки ћа?
Јер он очи глед но ни је спо со бан за де ла -
ње (Пи ги нај ма ње ра ди јер му то нај ма -
ње ле жи). Ра зум је инер тан, не де ла тан
– на кра ју кра је ва, бес ко ри стан у праг -
ма тич ном све ту. А Тер ле сов ра зум ка -
пи ту ли ра пред за го нет ка ма све та, по -
себ но пред оном нај ве ћом: пред соп -
стве ним уну тра шњим све том. Ње гов
ра порт пред ис тра жном ко ми си јом то
отри ва го то во на ми сти чан на чин: "Ми -
сао – она је мо гла већ ду го пре то га
про ћи кроз наш мо зак – ожи вља ва тек у
оном тре нут ку кад јој се при кљу чу је
не што што ви ше ни је ми шље ње, што
ви ше ни је ни шта ло гич ко, та ко да ње ну
исти ни тост осе ћа мо не за ви сно од сва -
ког прав да ња, као си дро ко је из ње за -
се ца у жи во ме со ко је кр ва ри ... Ве ли ко
са зна ње са мо се по ло вич но ства ра у
све тло сном кру гу мо зга, а дру га по ло -
ви на у там ном тлу нај ин тим ни јег, и она
[оно?] је, пре све га, ста ње ду ше на чи -
јем је крај њем вр ху ми сао са мо као
цвет."20 Очи глед но је по тре бан је дан
моћ ни ји ор ган ка ко би се са зна ло шта
то по ве зу је све ства ри и до га ђа је у све -
ту. Мо жда умет ност или умет нич ки
пре о бра же ни ра зум ов де мо же да по -
мог не. Та оп ци ја код док то ра фи ло зо -
фи је Ро бер та Му зи ла оста је отво ре на.
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* * *

Da mir Smi lja nić, PhD

The ana tomy of the pu e ri le 
de struc ti ve ness

Sum mary: The pu blic of ten di scus ses the
pro blem of vi o len ce aga inst chil dren, but it
al so di scus ses the no less pro ble ma tic child
vi o len ce aga inst the ir pe ers. If child hood is
con si de red an age of in no cen ce and ca re les -
sness, it is pre ci sely the ag gres si ve ness of
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Са же так: У ру мун ској књи жев но сти, по-
чев ши од бај ки до ре а ли стич ких при ча, од
на ту ра ли стич ких пси хо ло шких при по ве да -
ка до ре а ли стич ког ро ма на, до ми ни ра ју
тра гич не и бру тал не сце не, што се по мно -
го че му раз ли ку је од срп ске књи жев но сти
али и по мно го че му, од са ме ро ман тич не и
не жне ру мун ске по е зи је. 

O ру мун ској књи жев но сти у Ср би ји се
ма ње го во ри, и то због ма лог бро ја пре -
ве де них књи га, због ма лог бро ја пре во -
ди ла ца ко ји би мо гли да ру мун ску књи -
жев ност вер но при ка жу, ко ли чи на ра зних
ди ја ле ка та и бо гат ство реч ни ка чи не пре -
во ђе ње ја ко те шким. По сто је де ла ко ја се
не мо гу пре ве сти јер су иша ра на ра зним
по сло ви ца ма и из ре ка ма спе ци фич ним
ру мун ским го во ри ма из ра зних кра је ва
Ру му ни је ода кле по ти чу и ауто ри тих
дела. 

Ка ко су се ре во лу ци о нар не иде је на -
ци о на ли зма ши ри ле по Евро пи, оне су се
та ко ђе по ја ви ле ме ђу Ру му ни ма, ко ји су
же ле ли сво ју на цо нал ну др жа ву, али су
жи ве ли под стра ном вла шћу. Мно ги ру -
мун ски пи сци тог вре ме на та ко ђе су би -
ли део на ци о нал ног по кре та и уче ство ва -
ли у устан ка ма 1821. и 1848. го ди не. Пр -
ви кон так ти са за пад ном књи жев но шћу,
ру мун ска књи жев ност је до жи ве ла у дру -
гој по ло ви ни 19. ве ка, ка да су не мач ки
ути ца ји оста ви ли ме сто фран цу ском што
је до при не ло ути ца ју пр вен стве но раз во -
ју ру мун ске по е зи је, док је про за стаг ни -
ра ла, или је би ла на пи са на по мо де лу
фран цу ске ро ман тич не при че. Ру мун ска
про за се, ина че, ка сни је по че ла раз ви ја ти
и то тек у 19. ве ку, раз во јем ру мун ске
при по вет ке. Зна чај ни мо ме нат у раз во ју
ру мун ске про зе би ла је по ја ва исто риј ске
но ве ле Алек сан дру Ла пу шња нул (1840)1,
ру мун ског по ли ти ча ра и пи сца Ко ста кеа
Не гру ци ја, што до во ди до ве ли ког по тре -
са у књи жев ном кру гу. На кон по ја ве овог
де ла по је ди ни кри ти ча ри су би ли скеп -
тич ни да ли ће ико убу ду ће мо ћи по ле по -
ти над ма ши ти ово де ло. Књи жев на те ма
ове при по вет ке илу стру је су коб из ме ђу
феудалaца са ап со лут ном вла шћу и бо ја -
ра за власт у Мол да ви ји у 16. ве ку. Иде ја
ко ја ле жи у осно ви де ла је де мон стра ци -
ја де спот ског, ти ран ског ка рак те ра вла да -
ра, из дај нич ког ка рак те ра бо јар ства у
бор би за власт и те шки по ло жај ру мун -
ског на ро да у том пе риоду.

Дру ги зна ча јан пе ри од у раз во ју ру -
мун ске про зе је по ја ва ро ма на Ста ри и
но ви ско ро је ви ћи2 Ни ко ла ја Фи ли мо на.
Овај ро ман је нај по зна ти ји и нај леп пши у
ве о ма по пу лар ном жан ру ро ма на у ру -
мун ској књи жев но сти: о опа да њу бо јар -
ског ста ле жа у 19. ве ку, узур пи ра ног од
стра не за ку па ца/ арен да ша.

Кра јем 19. ве ка Кон стан тин До бро ђа -
ну Ге реа3, ру мун ски по ли тич ки ак ти ви -
ста, пр ви ко ји је увео ру ске иде је на ро ди -
зма у Ру му ни ју и по др жао иде је по по ра -
ни зма, по мо ви шу ћи за пад ну ре а ли стич ку
књи жев ност ко ја је ви ше схва ће на као
на да или не ко оруж је у ње го вој на ро ди -
стич кој кам па њи. Основ на фи ло зо фи ја
на ро ди зма оста ви ла је трај не по сле ди це
на по по ра ни зам, под ста кав ши ње го во од -
ба ци ва ње ка пи та ли зма и марк си стич ких
иде ја. У свом ча со пи су "Con tem po ra nul"
об ја вљу је члан ке ко ји на гла ша ва ју мо -
дер но схва та ње европ ског ре а ли зма као и
же љу за ства ра њем аутох то не ру мун ске
књи жев но сти. У ње го вим де ли ма као и у
де ли ма ње го вих са рад ни ка на ча со пи су
ре а ли зам, на ту ра ли зам и иде о ло шко-по -
ли тич ки про гра ми су из ме ша ни и због
то га не мо же мо ре ћи да по сто ји ко хе рен -
тан и до ку мен то ва ни те о риј ски про грам,
као што је имао сим бо ли зам. 

На по чет ку, ру мун ски на ту ра ли зам се
ма ни фе сто вао спон та но, ван не ког кул -
тур ног по кре та, ру ко во ђен не ким цен -
тром или гру пи сан око не ког ча со пи са.
На ту ра ли стич ке иде је се мо гу про на ћи у
де ли ма про зних пи са ца кра ја 19. ве ка,
али њи хо ва при сут ност је спо ра дич на.
Ауто ри, иако има ју са зна ња о слич ним
де ли ма у остат ку Евро пе, оста ју, у ве ли -
кој ме ри, ван на ту ра ли стич ке дог ме. У
за пад ној Евро пи је по ја ва на ту ра ли зма
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the chil dren that shows how this idyllic ima -
ge can be de ce i ving. In vi o lent acts – which
do not ha ve to be only physi cal – the pro -
blem of hu man cha rac ter can be seen, and
this pro blem can be shown in the exam ple of
evil "in a small for mat". Espe ci ally boyish
de struc ti ve ness can ama ze, but al so pro vi de
in sight in to the dark si de of hu man na tu re. It
is not ne ces sary to con sult psycho lo gi cal
and so ci o lo gi cal stu di es on child vi o len ce
he re – he re, using li te rary works as exam -
ples, we will gi ve an in tro duc tion to the ana -
tomy of boys and young men’s de struc ti ve -
ness. Har ming adults, strug gling for do mi -
nan ce in a gro up, and be ha ving sa di sti cally
in pu berty – the works of Wil helm Busch,
Wil li am Gol ding, and Ro bert Mu sil will
help de bunk the myth of chil dren’s in no cen -
ce.

* * *

Да мир Сми ља нић (1972), сту ди рао
фи ло зо фи ју, те а тро ло ги ју и со ци о ло ги ју
у Ер лан ге ну (Не мач ка), где је по сле ма ги -
стар ских сту ди ја (те ма ма ги стар ског ра -
да: хер ме не у тич ка ло ги ка) упи сао док -
тор ске сту ди је. Од бра нио ди сер та ци ју
Phi lo sop hische Po si ti o na li tät im Lic hte des
Per spek ti vi smus

[Филозо фск а по зи ци о нал ност у све тлу
перспект ивизма] 2005, а об ја вио је 2006.
Од 2007. ра ди као ре дов ни про фе сор на
Ка те дри за фи ло зо фи ју у Но вом Са ду. 

До бит ник је пр ве на гра де на кон кур су
гра да Офен ба ха о фи ло зо фи ји Fi li pa
Majn len de ra (esej: "Ma in län ders An le i tung
zum glüc klic hen Nichtсein" ["Мајн лен де -
ро во упут ство за срећ но не бив ство ва -
ње"]. 

Пре вео са не мач ког на срп ски: Вил -
хелм Шмид, Леп жи вот? Увод у жи вот ну
умет ност (Све то ви, Но ви Сад 2001), Бер -
нхард H. Ф. Та у рек, Фи ло зо фи ра ти: Учи -
ти уми ра ти? Оглед о ико но лошкој мо дер -
ни за ци ји на ше ко му ни ка ци је о смр ти и
уми ра њу (Адре са, Но ви Сад 2009). Об ја -
вио је 2011. књи гу Си не сте ти ка а 2015.
Ири та ци је.
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Др Вир ђи ни ја По по вић 

На си ље у ру мун ској књи жев но сти. 
Ути цај на ту ра ли зма на ру мун ску про зу



би ла схва ће на ви ше као сво је вр сна фор -
ма ре а ли зма. Ру мун ска кри ти ка ар гу мен -
то ва но ис ти че да ни је дан ру мун ски пи -
сац ни је на ту ра ли ста и да не по сто је ти -
пич ни пред став ни ци на ту ра ли зма, али у
мно гим де ли ма по зна тих ру мун ских пи -
са ца као што су Бог дан Пе три ћеј ку Хаш -
деу4, Јон Лу ка Ка ра ђа ле5, Ли ви ју Ре бре а -
ну6, Алек сан дру Вла ху це7, Алек сан дру
Ма ће дон ски8, Хор тен си ја Па па дат Бен -
ђе ску9 и др., мо же мо ви де ти зна јач ни
ути цај на ту ра ли зма, иако сви спо ме ну ти
пи сци ни су ин те грал но окре ну ти овом
прав цу. На ту ра ли стич ка ис по ља ва ња ру -
мун ских пи са ца по ка зу ју да на ту ра ли зам
ни је фор ма ре а ли зма, већ над ма ши ва ње
би о ло шке сфе ре по сто ја ња, сна га пре о -
бра же ња али не и ими та тив на сна га при -
ро де. То је пра вац где се ме ша би о ло шко,
пси хо ло шко и дру штве но са ро ман ти -
змом, ре а ли змом и екс пре си о ни змом. 

И пр ви по зна ти про зни пи сци по чет ка
20. ве ка, као што су Ми ха ил Са до ве а ну10,

11 и Ли ви ју Ре бре а ну те же те ма ма ин спи -
ри са ним бру тал но шћу као што су пи јан -
ство, ту ча, уби ство и не мо рал но сти, као
што су звер ски сек су ал ни по ступ ци, про -
сти ту ци ја и.др. Узев ши у об зир при ме ну
ових ти по ва кри ми нал но сти у њи хо вим
де ли ма, ру мун ски кри ти ча ри књи жев но -
сти про це њу ју да по је ди на њи хо ва де ла
мо же мо свр ста ти ме ђу на ту ра ли стич ка.
За вре ме Пр вог свет ског ра та ру мун ска
књи жев ност уве ли ко отва ра сво ја вра та
стра ним ути ца ји ма, нај ви ше ре а ли стич -
ним и на ту ра ли стич ним. Је дан од по зна -
ти јих ру мун ских кри ти ча ра овог пе ри о -
да, Овид С. Крох мал ни ча ну12 ве ро вао је
да ће из на ту ра ли стич ке есте ти ке кре ну -
ти це ло куп на про за ко ја се би по ста вља
за да так да во ди чи та о ца у не по зна ти свет
пред гра ђа, за тво ра итд. С дру ге стра не,
ру мун ски исто ри чар и кри ти чар књи жев -
но сти, Ни ко ла је Јор га13 по зи ва ру мун ске
пи сце да објек тив но при ка зу ју ре ал ност,
да прак ти ку ју кри тич ки став пре ма дру -
штву, да иден ти фи ку ју ње го ве сла бо сти
и да га на уч но оце њу је, утвр ђу ју ћи ка у -
зал ност тих ре ал но сти, као у ла бо ра то -
риј ском ис тра жи ва њу. Ру мун ски кри ти -
чар књи жев но сти Алек сан дру Пи ру14

сма тра да се у ру мун ској књи жев но сти
не мо же го во ри ти о на ту ра ли зму као
прав цу, већ са мо као о од је ци ма на ту ра -
ли зма код по је ди них ру мун ских пи са ца.
Је дан од во де ћих пи са ца ка да го во ри мо о
од је ци ма или, дру гим ре чи ма, о ути ца ји -
ма на ту ра ли стич ких иде ја је ро ма но пи -
сац Ли ви ју Ре бре а ну, ко ји се сма тра за -
чет ни ком ру мун ског мо дер ног ро ма на,
али и ана ли стом тран сил ва ниј ског се о -
ског жи во та.

Ли ви ју Ре бре а ну, ро ђен у мул ти кул ту -
рал ној и мул ти је зич кој Тран сил ва ни ји
чи та не мач ке ре а ли сте, та ко да под ути -
ца јем не мач ког је зи ка упо зна је не мач ку

књи жев ност 19. ве ка, сма тра ју ћи да је
пр ва нај о збиљ ни ја кул ту ра не мач ка кул -
ту ра. Био је оду ше вљен Ге те о вом и Ши -
ле ро вом књи жев но шћу и пи сао под њи -
хо вим ути ца јем. За ћу ђу ју ће да су га кри -
ти ча ри упо ре ди ли са Стен да лом, Фло бе -
ром, То ма сом Хар ди јем а ни ка ко са не -
мач ким пи сци ма, што се прет по ста вља
да је то нај ви ше због са ме струк ту ра ње -
го вог де ла. Ре бре а ну је у при по вет ка ма и
ро ма ни ма по знат као ана ли ста се о ског
жи во та чи ји мен та ли тет по зна је ја ко до -
бро и ко јег опи су је са ве ли ком пре ци зно -
шћу, до ка зу ју ћи њен лич ни ме ха ни зам.
По је ди ни мо ти ви из ро ма на "Јон" су се
мо гли пре по зна ти у ра зним ње го вим ра -
ни јим при по вет ка ма, као што су "Пре -
пир ка"15, док је мо тив из при по вет ке
"Про ста ци"16 пре у зет у ро ма ну "Уста -
нак"17. Рат на те ма ти ка из при по вет ки
"Ка та стро фа"18, "Де зер тер Ицик
Штрул"19 и "Ко ло смр ти"20 се мо же про -
на ћи у ње го вом из ван ред ном ро ма ну
"Шу ма обе ше них"21. По сто ји це ла се о ба
ли ко ва ко ји на пу шта ју при по вет ку и пре -
ла зе у Ре бре а ну ов ка сни ји ро ман. Овај
пре лаз од јед не при по вет ке до дру ге или
пак, од при по вет ке до ро ма на се мо же
по сма тра ти као тра же ње про сто ра у ко -
јем би се ње го ви ли ко ви нај бо ље ис ти ца -
ли. Спе ци фич на про бле ма ти ка ер дељ -
ског ин те лек ту ал ца пре Пр вог свет ског
ра та пред ста вља глав на суп стан ца при -
по ве да ка као што су "Ка та стро фа"
(1921), "Пат ња" (1919), ро ма на "Јон"
(1920) и "Шу ма обе ше них" (1922).

По ред вр хун ских бај ки ру мун ска књи -
жев ност за си гур но мо же да се по хва ли
мо де р ним ро ма ни ма на ста лим по чет ком
два де се тог ве ка, пе ри од ка да се све ви ше
те жи ства ра њу објек тив них ро ма на, то -
ли ко да под ути ца јем фран цу ског ре а ли -
зма, ру мун ски пи сци пи шу ро ма не ко ји
ка сни је по ста ју ре мек де ла ру мун ске
књи жев но сти. Об ја вљи ва ње ро ма на
"ЈОН"/ му шко име Јон, 1920. го ди не оду -
ше ви ло је чи та лач ку пу бли ку, тим пре
што ни шта у до та да шњем ро ма неск ном
ства ра ла штву ни је на ја вљи ва ло ову спек -
та ку лар ну по ја ву: "Ни шта од оно га што
је ра ни је пи сац об ја вио ни је мо гло да нас
на те ра да пред ви ди мо ње гов за ви дан раз -
вој, ко ји је за по чео свој рад и на ста вио
де се так го ди на да ства ра без не ког сја ја и
без на зна ка бу дућ но сти", при ме тио је
књи жев ни кри ти чар Еуђен Ло ви не ску22

у свом де лу Исто ри ја са вре ме не ру мун -
ске књи жев но сти. Кри ти чар схва та ро -
ман "Јон" као ре мек де ло или по бе ду ру -
мун ске књи жев но сти, а сво је за до вољ -
ство је ис ка зао у сту ди ји "Објек тив но де -
ло. Ли виу Ре бре а ну: Јон"23. За за чет ни ка
ру мун ског мо де р ни зма, чи ји је основ ни
прин цип био "син хро ни зам" ру мун ске са
европ ском књи жев но шћу, ро ман "Јон" је
онај ко ји "ре ша ва про блем и по чи ње дру -

ги". Ова Ло ви не ску о ва из ја ва од но си се
на чи ње ни цу да по ја ва пр вог објек тив ног
ру мун ског ро ма на усме ра ва ру мун ску
књи жев ност ка европ ској вред но сти и га -
си по ле ми ку ко ју су кри ти ча ри во ди ли са
при пад ни ци ма прав ца са ма на то ри зам
(тј.пра вац на ци о на ли стич ко-се љач ке
стру је, овај из раз по ти че од ре чи să mă nă -
tor, што зна чи се јач), на и ме ро ма ном
"Јон" до ка за ло се да мо дер ни сти ма ни је
за бра њен при ступ те ма ма сме ште ним у
се о ску сре ди ну што су им за ме ри ли пи -
сци тра ди ци о на ли сти, али же ле ли су да
се се ло при ка же објек тив но, да се не иде -
а ли зу је, улеп ша ва, већ да има свој стил.

Ре бре а ну гру бо, објек тив но, хлад но
пред ста вља ре ал ност тран сил ва ниј ског
се ла ("Јон"): на сил ни свет (бор ба из ме ђу
Јо на и Џор џа, ба ти не ко је је Ана тр пе ла
од свог оца, уби ство Јо на, са мо у би ство
Ане и крч ма ра Авру ма) али и свет у ко ме
се се ља ци не по на ша ју увек на осно ву
не ког етич ког ко дек са. Ту по сто ји етич ка
по ру ка – да бор ба до тач ке де ху ма ни за -
ци је за сти ца ње ма те ри јал них до ба ра са -
мо уни шта ва жи во те а на кра ју ни ко ни -
шта не до би ја.

У осно ви ре а ли стич ко-објек тив ног
ро ма на пи шче во по и ма ње све та је ин ди -
рект но пред ста вље но: свет је пред ви -
дљив, по знат, ло ги чан, је дин ствен и ра -
ци о на лан, не ма ве ли ке ми сте ри је, је ди на
ми сте ри ја у ро ма ну "Јон" је: чи је је Фло -
ри ки но де те? (иако сви су већ сум ња ли
да је Јо но во де те). 

Ро ман, по де љен у два по гла вља под
на зи вом Глас зе мље и Глас љу ба ви, уво ди
нас у свет тран сил ва ниј ског се ла с кра ја
19 и по чет ка 20. ве ка. Пред на ма је ши ро -
ка дру штве на фре ска, ко ја укљу чу је, по -
ред жи во та се ља штва и се о ску ин те ли -
ген ци ју, са по ко јим од ра зом на ци о нал ног
иден ти те та. Глав на нит рад ње ис пле те на
је око ју на ка ро ма на, згод ног, вољ ног, ин -
те ли гент ног али си ро ма шног мом ка, Јо -
на, ко ји во ђен же љом да се обо га ти, жр -
тву је љу бав пре ма Фло ри ки, ле пој али
си ро ма шној де вој ци као што је и он, и
оже ни се Аном, ру жњи ка вом де вој ком,
ћер ком се о ског бо га та ша Ва си ла Ба чи јуа,
ко ји је при стао да му је да за же ну, тек
по што је са знао да ју је Јон већ за вео и да
се, по сле дич но, ње го ва ми сао о бра ку са
Ђор ђем Бул бу ком, нај бо га ти јим мом ком
у се лу, ви ше не мо же оства ри ти. Ово је
рад ња пр вог де ла књи ге. Да ље, ро ман
пра ти, Јо но ве не во ље ко ји, оже нив ши
Ану, ко нач но сти че зе мљу о ко јој је са -
њао, до би ја де те, али су му на пу ту но ве
ком пли ка ци је, јер је Ана пот пу но не срећ -
на и ди же ру ку на се бе. Док јој но во ро ђе -
но де те уми ре, он се сам вра ћа Фло ри ки
ко ја се у ме ђу вре ме ну уда ла за Ђор ђа
Бул бу ка и ко ји уби ја Јо на мо ти ком усред
по ља ку ку ру за. Ђор ђе од ла зи у за твор а
има ња Ва си ла Ба чи јуа су по кло ње на цр -
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кви, док жи вот се ла При пас, на кон овог
уз бур ка ног тре нут ка на ста вља сво јим
мир ним то ком.

Ро ман је мо но граф ски, при каз жи во та
у ру мун ском Тран сил ва ниј ском се лу на
по чет ку 20. ве ка. Глав ни еле мен ти су зе -
мља, тра ди ци ја и оби ча ји се ла, као и од -
но си из ме ђу ин те лек ту а ла ца и се ља ка.

Зе мља има те мељ ни аспект, као вр хов -
ну вред ност ко лек ти ви те та, као не пи са но
пра ви ло бра ка, као оквир за раз вој сва ко -
днев ног жи во та. Та ко се Јон же ни Аном
због ње не зе мље, иако је во лео Фло ри ку,
а Фло ри ка се уда је за Ђор ђа, ко ји је био
омра жен са мо за то што је био бо гат, иако
су Ана и Ђор ђе би ли обе ћа ни јед но дру -
гом још док су би ли де ца ка ко се не би
ра си па ло има ње и бо гат ство (бо га ти са
бо га ти ма-си ро ма шни са си ро ма шни ма).
У исто вре ме, зе мља је раз лог и за дру ге
до га ђа је: ту ча из ме ђу Јо на и ње го вог су -
се да, спор из ме ђу цр кве и учи те ља чи ја
је ку ћа би ла из гра ђе на на ње ној зе мљи. 

Пи сац Ли ви ју Ре бре а ну при ка зу је
глав на се о ска жи вот на де ша ва ња: хо ру,
тј. ко ло у цен тру се ла, вен ча ње, са хра ну
ко ји се тре ти ра ју па жљи во и по себ ним
ду хом ана ли зи зи ра ју. По себ но зна че ње
до би ја хо ра, као до га ђај ко ји сим бо ли зу -
је је дин ство и сло гу се о ске за јед ни це, то -
ком ко јег се от кри ва ју нај ва жни је ка рак -
те ри сти ке жи во та за јед ни це и ње них
уче сни ка. Свет се при ка зу је хо ром а хо ра
се де фи ни ше раз ли ка ма и не јед на ко сти -
ма уче сни ка ко ји у њој уче ству је. Си ро -
ма шне де вој ке уза луд че ка ју са бу ке ти ма
цве ћа док бо га те пле шу ви ше од њих, си -
ро ма шни се ља ци кру же и хва та ју се у ко -
ло док бо га ти се ља ци при ча ју са мо о
свом бо гат ству. Док тра је ко ло у ро ма ну
се ства ра ју нај ве ћи су ко би, ри вал ства и
кон флик ти.

Исто вре ме но, ка рак те ри и осе ћа ња се
раз ви ја ју, раз гра ђу ју, бо ље де фи ни шу на
вен ча њу (Ана-Јон, Ла у ра-Пин теа, Фло -
ри ка-Ђор ђе) и на са хра ни (Ана-Јон-Пе -
три шор). Ре бре а ну та ко ис тра жу је оби -
ча је се о ског жи во та не ка ко би их при ка -
зао сли ко ви то, већ ка ко би на гла сио ре ак -
ци је љу ди ко ји су укљу че ни у по је ди не
ри ту а ле.

На кра ју, али не и ма ње ва жно, мо ра
се ис та ћи тач ност ана ли зе од но са ин те -
лек ту а ла ца и се ља ка у исто риј ском кон -
тек сту. Из у зе тан кре а тор ре ал них сце на
Ре бре а ну да је жи вот им пре сив ном бро ју
хе ро ја, сва ки са сво јом по себ но шћу. У
пр вом пла ну ис ти че се Јон ко ји је је дан
од нај ка рак те ри стич ни јих и нај те мељ ни -
јих ре а ли зо ва них ли ко ва це ло куп не ру -
мун ске књи жев но сти. Јон је кру пан, па -
ме тан, енер ги чан деч ко ко ји па ти због то -
га што је си ро ма шан и ко ји по ред на ве де -
них ква ли те та ве ру је да је спо со бан за
дру га чи ју суд би ну.

За Јо на зе мља зна чи дру штве ну си ту а -
ци ју, људ ско до сто јан ство, мо гућ ност да
се ра ди не што ко ри сно. Јон је сим бол ми -
стич ног зо ва зе мље, сим бол чо ве ка ко ји
по ку ша ва да пре ва зи ђе ста ње бе де, дру -
штве ну и мо рал ну ин фе ри ор ност. За Јо -
на, овог здра вог и мар љи вог мом ка, си ро -
ма штво, од но сно не и ма ње зе мље, је трај -
на пат ња а нај ве ћа бри га је ка ко до ње до -
ћи. Оп сед ну тост зе мљом до во ди до де -
гра да ци је по је ди них ње го вих осо би на:
од лу ка во сти до ин те ли ген ци је, од бе сти -
јал но сти до упор но сти, од по но са до по -
што ва ња и де ху ма ни за ци је-на ње га Ани -
но ве ша ње ни је мно го ути ца ло. Љу бав се
до би ја истим ме то да ма као и зе мља, лу -
кав ством, под ло шћу, љу бав ви ше не зна -
чи спас, већ по ста је са мо те ле сна страст.

Ње го ва смрт у мр клој но ћи от кри ва
чи ње ни цу да ни та да ни је био про све -
тљен, па не мо же би ти по сма тран као
тра ги чан, већ као гро теск ни лик.

Раз вој ли ка је пред ви дљи ва као у тра -
ди ци о нал ном ро ма ну, што је основ на ка -
рак те ри сти ка објек тив ног ро ма на, са
кон струк ци јом за сно ва ном на сна жно на -
гла ше ној узроч но-по сле дич ној ве зи (ту -
ча на по чет ку из ме ђу Јо на и Џор џа ко ја
ан ти ци пи ра Јо но ву смрт / или су коб
оства рен те шким ре чи ма из ме ђу Ва си ла
Ба чи јуа и Јо на од по чет ка ко ји ће се ка -
сни је по но ви ти у ка фа ни ка да је ње гов
све кар од Јо на на пра вио ло по ва, и Јо но ва
ту ча/ или Авра мо во са мо у би ство ко ји
пред ви ђа ју Ани ну смрт).

Ни ко лае Ба ло та24 (у "Од Јо на до Јо а -
ни де", по гла вље "Ре бре а ну или по зив
тра гич ног") ве ру је да Ре бре а ну о ви ро ма -
ни по ка зу ју оп се си ју ка на си љу. На си ље
је за Ре бре а нуа оба ве зна кон стан та или
коб на, тра гич на тр ка у ко ју па да ју сви
ње го ви ли ко ви. Ње го ве фик ци је су илу -
стра ци ја ми та о на си љу док су ли ко ви
умр ља ни кр вљу. Оштре сце не су че сте у
овом ро ма ну ко је на гла ша ва ју фи зич ку
пат њу: ту ча из ме ђу Јо на и Џор џа, из ме ђу
Јо на и Си ми о на, ша ма ри ко ји Ва си ле Ба -
чи ју упу ћу је сво јој труд ној ћер ки до по -
след ње сце не Јо но вог уби ства. Ре бре а ну
има пер цеп ци ју фи зич ке пат ње. Не са мо
по ка зи ва ње бру тал но сти, ту че из ме ђу
про та го ни ста, са ка ће ње бес по моћ не жр -
тве (по пут не срећ не Ане), не са мо прет -
ње, бес ("кад бих знао да де сет го ди на
не ћу по бе ћи из там ни це ја ипак не бих
оти шао док не ви дим ње ну крв"), али и
јед но став не сце не се о ског жи во та пу не
су бу ке и бе са све та пре пу ног пат њи. Јон
је оп сед ну та осо ба, ста ње по сед ну то сти
ка рак те ри ше се као скло ност ка на си љу.
Јон слу ша "глас зе мље" али и "глас љу ба -
ви". Он зна да са мо сна жна, је дин стве на
страст, не по ко ле бљи ва , да је пра ву це ну
жи во та. Али за страст је по треб на крв. 

Сва ко Ре бре а ну о во про зно де ло са др -
жи у свом ну кле у су кр ва ву сце ну. Ње го -

ви ју на ци не мо гу да иза ђу из овог кру га
пре пу ног кр ви. Ро ма но пи сац гра ди сво је
де ло, по пут ста рих тра ги ча ра, око кр ва ве
жр тве. Ов де мо же мо ви де ти ути ца је на -
ту ра ли стич ке шко ле као и по зив за оно
што зо ве мо тра гич ним, што је Ли ви ју Ре -
бре а ну и до ка зао у сво јим ро ма ни ма и
при по вет ка ма.

У ру мун ској књи жев но сти, по чев ши
од бај ки до ре а ли стич ких при ча, од на ту -
ра ли стич ких пси хо ло шких при по ве да ка
до ре а ли стич ког ро ма на, до ми ни ра ју тра -
гич не и бру тал не сце не, што се по мно го
че му раз ли ку је од срп ске књи жев но сти
али и по мно го че му, од са ме ро ман тич не
и не жне ру мун ске по е зи је. 
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Са же так: У ра ду се осве тља ва не ко ли -
ко аспе ка та на си ља кроз са гле да ва ње жи -
во та и де ла са вре ме ног че шког пе сни ка
Ја хи ма То по ла. Је дан сег мент ра да по све -
ћен је ком па ра тив ној ана ли зи по е зи је Ја -
хи ма То по ла и Дра га на Бо шко ви ћа. Уста -
но вље но је да се на да тим при ме ри ма мо -
же го во ри ти о на си љу иде о ло ги је, "ве ли -
ких" кул ту ра над "ма лим", ра ди кал них
др жа ња до нор ми ра ног оде ва ња или по -
вла ђи ва ња мо ди, пи та њу "на си ља" естет -
ског над не е стет ским и ње го вом по тен ци -
јал ном уки да њу (на пла ну му зи ке, па и
по е зи је), аван гард ној по е ти ци и те ма ти за -
ци ји ра та као нај ек спли цит ни је ма ни фе -
ста ци је на си ља. 

Jа хим То пол (рођ. 1962) је дан је од
нај и стак ну ти јих че шких ства ра ла ца,
чи ји је жи вот ни пут усло вио прав це
ње го вих по е тич ких опре де ље ња. Ка ко
на по ми ње Би сер ка Рај чић у по го во ру
"Ја хим То пол од ан дер гра ун да до На -
гра де Ја ро слав Сај ферт", при па да стру -
ји "пост но вем бар ске че шке књи жев но -
сти", сту ди рао је ет но ло ги ју, али је био
при ну ђен да "ра ди као ма га ци о нер, ло -
жач, но сач угља, др во се ча".1 Ње гов пе -
снич ки глас про фи ли сан је и пи са њем
тек сто ва за рок гру пе, али и ути ца јем
му зи ке на ње гов умет нич ки из раз. Дру -
штве не окол но сти и ба ласт вла да ју ће
иде о ло ги је у не гда шњој Че хо сло вач кој
би ле су об лик на си ља над та да мла дим
чо ве ком, бу ду ћи да ни је мо гао да се
сло бод но обра зу је, ни ти да ра ди ин те -
лек ту ал не по сло ве.

Та ко ђе, Ја хим То пол де лу је као лич -
ност сна жног етич ког фор ма та и умет -
нич ког до сто јан ства, јер, ка ко се по ен -
ти ра и у по го во ру срп ског из бо ра из
ње го ве по е зи је, "без об зи ра на сво је ма -
ђар ске прет ке, ни сам ни ис точ но ни за -
пад но е вроп ски већ европ ски пи сац, мо -
жда је ди ни! Праг је Евро па!"2 Ова екс -
кла ма тив на из ја ва ва жна је на ши рем
пла ну, јер би ти европ ски пе сник за пра -
во под ра зу ме ва по глед на Евро пу као
це ли ну, у свим те ри то ри јал ним и на ци -
о нал ним раз ли чи то сти ма. Сво ђе ње
кул ту ре на ре ги о не ства ра опа сност од
хи је рар хи за ци је, ко ја је усло вље на пр -
во сте пе но еко ном ском и по ли тич ком
мо ћи по је ди них зе ма ља, а не зах те ви ма
за ства ра њем вр хун ске умет но сти. Би ти

европ ским пи сцем за То по ла би зна чи -
ло да и он као Чех, мо же да уче ству је у
ства ра њу европ ске кул ту ре, под јед на ко
као и не ки Бри та нац, Не мац или Фран -
цуз, на рав но, под усло вом да ње го во
де ло мо же да про ђе ви ше сте пе не вред -
но сне про ве ре. Већ ова квим ста њем
ства ри им пли ци ра се да та ко зва не "ве -
ли ке" кул ту ре не са мо да мо гу да бу ду
до ми нант не у од но су на "ма ње", већ их
не рет ко у пот пу но сти мо гу ис ти сну ти
из ка но на свет ске књи жев но сти, из у зев
ако се, при ме ра ра ди, не ра ди о но бе -
лов ци ма. 

То пол те ме ље сво је по е ти ке гра ди на
суп тил ној ком би на ци ји и естет ских и
ва не стет ских функ ци ја на ко је тре ба
ра чу на ти, при об ли ко ва њу пе снич ког
или про зног из ра за. Пре ма Ја ну Му кар -
жов ском, "од нос из ме ђу естет ске и ва -
не стет ске обла сти је ди на ми чан и мо же
се ока рак те ри са ти као ди ја лек тич ка ан -
ти но ми ја",3 а То пол успе ва да сво јом
по е зи јом ис ка же упра во ту ан ти но ми ју.
При ме ра ра ди, Му кар жов ски пи ше по -
је ди не огле де из есте ти ке и по е ти ке пре
ис ку ства Дру гог свет ског ра та и ње го -
вих по сле ди ца, али и пре мно гих дру -
штве них, па и кул ту ро ло шких по ја ва
ко ји ма је То пол са вре ме ник. Оту да,
три де се тих го ди на 20. ве ка, мо жда мо -
же да бу де одр жи ва кон ста та ци ја по ко -
јој је "естет ска функ ци ја рад ног оде ла
не у по ре ди во сла би ја од естет ске функ -
ци је све ча ног оде ла".4 Код То по ла ће,
је зи ком ана ло ги је го во ре ћи, и "рад но
оде ло" до би ти естет ску функ ци ју. И не
са мо то. Им пе ра тив од ре ђе ног на чи на
оде ва ња, чак и у сва ко днев ним при ли -
ка ма и из ван окви ра мо де, мо гао је да
бу де узрок на си ља, јер би чо век због
не про пи сног оде ва ња мо гао да бу де
ши ка ни ран, уда љен или пре ту чен. С
дру ге стра не, с овим је уне ко ли ко по ве -
за но и пи та ње удоб но сти, јер би све ча -
ни ји об ли ци оде ва ња под ра зу ме ва ли и
фи зич ко тр пље ње бо ла или, шта ви ше,
под ра зу ме ва ли акро бат ске спо соб но -
сти, ка да је реч о (пре)ви со ким пот пе -
ти ца ма.

По ку ша ће мо да то бли же по ја сни мо
кроз при мер про жи ма ња му зи ке и по е -
зи је. Му ка р жов ски упра во ука зу је на
по зи ци ју му зи ке у кон тек сту са ме ра ва -
ње естет ских и ва не стет ских функ ци ја
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Фу тур (не)естет ски. Над по е зи јом 
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* * *

Vir đi ni ja Po po vić, Phd

Vi o len ce in Ro ma nian li te ra tu re. 
The in flu en ce of na tu ra lism 

on ro ma nian pro se

Sum mary: In Ro ma nian li te ra tu re, from
fa iry ta les to re a li stic sto ri es, from na tu ra li stic
psycho lo gi cal sto ri es to re a li stic no vels, tra -
gic and bru tal sce nes do mi na te, which ma kes
this li te ra tu re dif fe rent in many ways from
Ser bian li te ra tu re, but al so many ways, from
the ro man tic and ten der Ro ma nian po e try it -
self.

* * *

Вир ђи ни ја По по вић (Се ле уш, 1975),
про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
Но вом Са ду. Сту ди ра ла на Фи ло зоф ском
фа кул те ту у Но вом Са ду (1994–2000); ма -
ги стар ске сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул -
те ту у Но вом Са ду (2008); док то рат је од -
бра ни ла 2012. го ди не са те зом из ру мун ске
мо дер не књи жев но сти. 2003. го ди не се за -
по сли ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту где
ра ди и да нас. Члан је Дру штва књи жев ни -
ка Вој во ди не и при дру же ни члан Ру мун ске
ака де ми је на у ка из Бу ку ре шта, Де парт ман
за исто ри ју и фи ло зо фи ју на у ке, од 2014.
го ди не. За пре во ђе ње до би ла је спе ци јал ну
на гра ду на ме ђу на род ном фе сти ва лу по е -
зи је "Ми хај Еми не ску", у Кра јо ви. Аутор
је че ти ри књи ге књи жев не кри ти ке и 3 мо -
но гра фи је. 
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the in ter na ti o nal po e try fe sti val "Mi haj Emi -
ne scu" in Cra i o va. She is the aut hor of fo ur
bo oks of li te rary cri ti cism and 3 mo no graphs.



умет но сти: "ов де се нај ма ње од свих
умет но сти ма ни фе сту ју не по сред ни до -
ди ри са об ла шћу ва ну мет нич ког. То је
услед на ро чи те при ро де ма те ри ја ла му -
зи ке, то на, ко ји – ну жно схва тан као са -
став ни део тон ског си сте ма – већ сам
са др жи естет ску обо је ност".5 Ако је,
да кле, му зи ка per seесте тс ка ка те го ри -
ја, он да се пре во ђе ње из ва не стет ског у
естет ски до мен нај ди рект ни је мо же из -
вр ши ти кроз му зич ко по сре до ва ње. То -
пол, на и ме, ка же да би ти ис точ но е вроп -
ски пи сац не ка ко зна чи би ти панк.6 Ова
ин те ре сант на иде ја, ина че, узгло бље на
је у про ми шља ња о кул ту ри "Цен трал -
не Евро пе", ко ја су за сту па ли Хра бал,
Ха вел, Ми лош, Кон рад, Кун де ра итд,
ка ко би сво је ства ра ла штво де фи ни са -
ли из ван со вјет ских окви ра. И ма да То -
пол сма тра ва жним ова кав вид по зи ци -
о ни ра ња, не не ги ра да је био на дах нут
ру ским пи сци ма по пут Бу њи на, Че хо ва,
Бул га ко ва и Ба бе ља. Ка ко је вре ме ном
панк од мар ги нал не по стао не за о би ла -
зна кул ту ро ло шка по ја ва, о ко јој се про -
ми шља и у ака дем ским кру го ви ма, та ко
би и од ред ни ца "ис точ но е вроп ски" тре -
ба ло да се рав но прав но ин те гри ше под
окри ље европ ске кул ту ре. Нај по сле,
панк је ис пр ва био ва не стет ска ка те го -
ри ја, шта ви ше, пан кер ски стил оде ва ња
укла па се у при мер есте ти ке ру жног7

или сво је вр сног об ли ка на си ља над ле -

пим, али, са мим тим што под ра зу ме ва
му зич ки из раз, по ла ко ула зи у до мен
естет ских ка те го ри ја. 

Кроз ова кав си стем ана ло ги ја, по -
ста је са гле ди ви ја и То по ло ва жи вот на и
ства ра лач ка по зи ци ја. Он сâм је оли че -
ње пан ка, јер "на та ла си ма" му зи ке пре -
ла зи пут "од ан дер гра ун да до На гра де
Ја ро слав Сај ферт", од ва не стет ског ка
естет ском, од ис точ но е вроп ског до
европ ског. Уста ли ло се ми шље ње о
пан ку и ро ку као ре во лу ци о нар ним
жан ро ви ма у му зи ци, а чак је и стил
обла че ња "у ко лаж ма ни ру" ту ма чен
као по бу на про тив "кон фор ми зма, ауто -
ри те та, си сте ма, кла сне хи је рар хи је"8,
због че га има ју но ту аван гард ног. Та ко
су и сти хо ви Ја хи ма То по ла, на ра тив ни,
али и ме ло дич ни, кон ци пи ра ни у "ко -
лаж ма ни ру", на лик на ком би но ва ње
сли ка филм ских ка дро ва, у ко ји ма се
се ћа ња ме ша ју са осе ћа њи ма лир ског
су бјек та. Шта ви ше, и сли ке ра та и оса -
ка ће них те ла у ње го вој по е зи ји, као на -
си ља има ги на тив но по сре до ва ног, чи ни
се да су ком пле мен тар не са пир син гом,
те то ва жа ма и дру гим ви до ви ма пан кер -
ског укра ша ва ња те ла, ако се они схва -
те као ти хе мар ти риј ске ема на ци је су -
бјек то вог уну тра шњег све та: "са пли -
ћем се о кал др му / дуж во ња ју ће Влта -
ве / по ње ној по вр ши ни пло ве зе ле не
очи / чи ји ме сец је на вик нут на сва шта

/ обо јив ши во ду на лик на по то ну ло те -
ло / укра ше но те шким злат ним лан цем"
(Би о ско пи има ју про грам а ти злат ни
ла нац); "од слу ша ћу му зи ку / ње но
умор но по вре ђе но те ло / те то ви ра но је
ту гом" (Х); "да је мо је лу ди ло / ра дост /
да са свим при па да ку ни / чи ју ку но ви -
ну ра до обла чим на го ло те ло" (Ужа сни
сно ви).

У срп ској књи жев но сти има раз ли -
чи тих ви до ва ин те гри са ња му зи ке и
књи жев но сти. Ако из у зме мо об ли ке
син кре тич но сти у на шој на род ној и
гра ђан ској по е зи ји, ис ку ство ро кен ро ла
у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, до при не ло
је ме ђу соб ном про жи ма њу ро кен ро ла и
ху ма ни стич ке ми сли, што се ви ди на
ба рем два ни воа: тре ти ра њу тек сто ва
панк и рок пе са ма као умет нич ки ре ле -
вант них и број ним ре фе рен ци ра њем на
панк и рок му зич ку сце ну у књи жев ним
де ли ма. У до број ме ри је ве ћи на ових
по ја ва до би ла ле ги ти ми тет у пу бли ко -
ва њу број них ан то ло ги ја рок пе сни -
штва или на уч них пу бли ка ци ја, од ко -
јих је јед на од нај са др жај ни јих збор ник
ра до ва Rock’n’roll, ко ји је уре дио Дра -
ган Бо шко вић, про фе сор срп ске књи -
жев но сти на Фи ло ло шко-умет нич ком
фа кул те ту у Кра гу јев цу и пе сник. Ње -
го ву по е зи ју је, ба рем ка да је реч о срп -
ском кон тек сту, нај а де кват ни је упо ре -
ди ти са по е зи јом Ја хи ма То по ла. 

За се бе ка же да је де те "Punk rock-a,
де те блу за, рит ма и блу за, сва ко га зву ка
ко ји је из ла зио из звуч ни ка",9 док је То -
пол пи сао тек сто ве за рок гру пе, а "пре
све га свог мла ђег бра та Фи ли па То по -
ла, чла на гру пе Па сји вој ни ци, а ка сни -
је за се бе и сво ју гру пу На род на ули ца
као и за по зна ту пе ва чи цу Мо ни ку На -
че ву, чла ни цу гру пе Не жна жле зда".10

Обо ји ца су оту да свој ху ма ни стич ки
по глед на свет и по е тич ку па ра диг му
об ли ко ва ли на ло гом му зи ке. То пол је
пан ком де фи ни сао по и ма ње европ ског
пи сца, док је Бо шко вић у ре цент ној пе -
снич кој књи зи Жи вот и ја смо квит!
Vi ber punk по е зи ја (2020) сај бер про сто -
ре од ре дио као нео дво ји ве од пан ка:
"Ком по нен та vi ber по е зи је Дра га на Бо -
шко ви ћа упу ћу је на вир ту ел ност про -
сто ра ко му ни ка ци је, на сва ко дне ви цу,
кул ту ру и умет ност 'гло бал ног екра на',
на ра ди ка лан епи сте мо ло шки за о крет
од пост мо дер ни стич ке Бо дри ја ро ве ме -
та фо ре су пер мар ке та, до post punk, си -
му ла крум ске па ра фра зе на сло ва пе сме
бен да The Clash Lost in the Su per mar ket,
ко ја се код Дра га на Бо шко ви ћа тран -
сфор ми ше у I’m lost in the stic ker mar -
ket, а ко ја све до чи о им пло зи ји, пра -
жње њу, обе сми шља ва њу кла сич ног ху -
ма ни стич ког по и ма ња со ци јал не ин -
тер ак ци је, не по врат но пре тво ре не у
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вир ту ел ни кон структ дру штве но сти, у
'ди ги тал ни рај'".11

Из на ве де ног се мо же евен ту ал но за -
кљу чи ти да панк за че шког и срп ског
пе сни ка функ ци о ни ше као дво стру ка
ме та фо ра – пред у слов је кри тич ког
про ми шља ња ствар но сти, али је ујед но
под ло жан кри ти ци. Панк је при зма
кроз ко ју се са гле да ва ју на ци о нал не,
ре ги о нал не, по ли тич ке и со ци јал не раз -
ли чи то сти, те по ме ра ња на ре ла ци ји
цен тар – мар ги на, али и про ме не на
пла ну ко му ни ка ци је. Пе снич ке сли ке
ини ци ра не ова квим про ми шља њи ма
за пра во су ин ди ви ду ал не про јек ци је,
ко је нам по сре ду ју гла со ви лир ских су -
бје ка та. То по ло ва панк по е ти ка стре ми
ка по тре би за це ли ном европ ске кул ту -
ре, као што Бо шко ви ћев viberpunk јесте
сво је вр сна про јек ци ја "ди ги тал ног ра -
ја". То је су до не кле уто пи стич ке ка те -
го ри је, али се мо же ре ћи да су иза зо ви
ко је је по треб но пре и спи ти ва ти или ис -
тра жи ва ти њи хо ве ху ма ни стич ке по -
тен ци ја ле. 

Дру га тач ка укр шта ња То по ло ве и
Бо шко ви ће ве по е ти ке ти че се афи ни те -
та ко је не гу ју пре ма аван гард ној по е ти -
ци, што се нај ек спи цит ни је ви ди на
пла ну сти ла, фраг мен тар но и мон та жно
ор га ни зо ва них, ка дри ра них или блиц
сти хо ва. Чи ни се, та ко ђе, да је фу ту ри -
зам (по себ но ру ски), као аван гард ни
пра вац, је дан од кључ них мар ке ра за
раз у ме ва ње њи хо ве по е зи је, јер је у не -
ким аспек ти ма у ко ре ла ци ји са пан ком
(на пла ну суб вер зив ног од но са пре ма
тра ди ци ји, анар хи стич ких при зо ра, ди -
на ми зма и кон цеп та бр зи не). И ку бо фу -
ту ри сти су се бе на зи ва ли "бу де тља ни -
ма (они ма ко ји ће тек до ћи, бу дућ ња ци -
ма)".12 Суб вер зив ност аван гар де упра -
во под ра зу ме ва ис по ља ва ње ви ше или
ма ње успе лих и сми сле них об ли ка "на -
си ља" пре ма тра ди ци ји, што се огле да у
ру ше њу уста ље не син так се, стро го
утвр ђе них обра за ца, стал них об ли ка и
сл. 

Ди ја лог са фу ту ри змом ди рект но се
огле да у То по ло вом на зи ву пе сме и
збир ке У уто рак из би ће рат (1995), по
ко ји ма и из бор ње го ве по е зи је на срп -
ском је зи ку но си на слов, али и у Бо -
шко ви ће вој пе сми "Ка да бих био пе -
сник", у ко јој пе сма пра ти су бје кат у
бр зом вре мен ском и про стор ном пре ле -
та њу све та: "Ка да бих био пе сник / ка -
да бих, ка да бих, ка да би и и и их): / Ишао
бих од Кал ку те до Бу дим пе ште, / од
JHVH до Úr Бо га, / од 11. мар та at 11PM
и пе те се зо не Са му ра ја Џе ка, / пре ко
18. и син ге ри це Whi te Ri ot, / па све до
23. Мар та, / ка да је ро ђен Сло бо дан Ко -
тур, ва тро га сац, / ко ји је из ва тре спа -
сио де те, / и ма че је спа сио, / и пао је са

9 ме та ра. / А пе сма би ишла са мном,
ишла би пе сма, / све до ауто дро ма у
Мон ци до Úr-аеро пла ни зма, / као Ни -
сан, Ми цу би ши, Му станг (...) са мо пут
би ме пи сао, са мо Úr, вр то гла во убр за -
ње".13 У То по ло вој пе сми "У уто рак из -
би ће рат" бу дућ ност је са же та у бр зој
сме ни сли ка, а са ма пе сма је пред вод -
ник те ствар но сти ко ја до ла зи: "На ра -
ди ју сви ра ју оми ље ни шла гер / тог да на
/ По след њег ко ња ни ка и при ка зу ју Спо -
ме ни ке / у ка фа ни је хлад но. / С та ва ни -
це с нај ви шег ме ста / глас ми упор но
ша пу ће / за бра ње но је са ра ђи ва ти с би -
ло ко јом / тај ном слу жбом све та / све
ин фор ма ци је тре ба да са чу вам за се бе. /
С Мр твим ор ма ри ћем су 'за бо ра вље не'
фла ше со да во де / док сан дук и лифт за -
кла ња Мар со вац. / Зи до ви пе ћи по дрх -
та ва ју / ма сти ља ве ру ке / по те гле су ка -
мен. Хар ти ја смр ди на ми шољ це". Код
че шког пе сни ка рат је са оп штен пе -
смом као да је вре мен ска прог но за, а
сам на слов де лу је хлад но и ин фор ма -
тив но, као на го ве штај до ла зе ће не ми -
нов но сти, ко ја се од но си на све љу де.
Код Бо шко ви ћа пе сма је тек пра ти лац
аван гард ног лир ског су бјек та, да кле,
де фи ни са на је ње го вом "вр то гла вом"
ин ди ви ду ал но шћу, ко ја је по сле ди ца
гло бал ног убр за ња.

За тим, То пол је ука зао да су на ње га
бит но ути ца ли пи сци по пут Ба бе ља,
док Бо шко вић та ко ђе у пу ћу је на истог
пи сца у пе сми "Тhat’s me in the cor ner":
"Као ма ли обо жа вао сам по че так шко -
ле, / а он да сам же лео да одем на остр -
во, / на оно о ко јем смо пре пет на ест го -
ди на при ча ли, / и по не сем са со бом са -
мо књи ге, де се так њих, / Цр ве ну ко њи -
цу оба ве зно".14 По ме ну та хлад на ин -
фор ма тив ност по је ди них сти хо ва код
То по ла чи ни се да пред ста вља ре флекс
Ба бе љо ве при по ве дач ке по е ти ке, а рат -

на те ма ти ка и тра гич на суд би на пи сца
ко га је по ко сио ста љи ни зам, ли ни је су
до ди ра из ме ђу со вјет ског и че шког пи -
сца. Ка да је реч о срп ском пе сни ку, ње -
го во окре та ње Цр ве ној ко њи ци је сте
јед ним де лом уро ње но у пе ри о де жи во -
та про же те ра том и ко му ни змом, али се
и код ње га осе ћа ду бок лич ни до жи вљај
и сто пље ност са лек ти ром из ко је про -
го ва ра ње го ва пе сма. 

Код Бо шко ви ћа је из ра же на ре фе -
рен ци јал ност на лик и де ло Вла ди ми ра
Ма ја ков ског, по себ но у пе сми "Жи вот и
ја смо квит!". Пе ти Смит је у "јед ној
кул ту ро ло шкој ин вер зи ји Ма ја ков ског
ви де ла као пр ву рок-зве зду", мом ка "с
круп ним кла вир ским зу би ма и mar shall
по ја ча лом угра ђе ном у гру ди".15 Зу би
су, да кле, ин стру мент, она нео п ход на
аку сти ка за ства ра ње по е зи је ко ја би
би ла и му зи ка. Сто га је мо тив зу ба пре -
мре жио чи та ву Бо шко ви ће ву књи гу, од
"ин клу зив них зу ба", "круп них кла вир -
ских зу ба" Maјаковс ког и сти ха "при ја -
те ља ни за под зуб", пре ко ка ри је са и
"ре кла ме за зу бе", па до Ато са као "све -
тог оч ња ка мит ског би ћа", Бо го ро ди це
као "об лач ка над зу бом" и об лач ка над
зу бом у усти ма лир ског су бјек та. Мо -
тив зу ба је она по е тич ка дир ка Дра га на
Бо шко ви ћа ко ја, по пут си нег до хе, са -
жи ма ње гов vi ber punk, кри ти ку со ци -
јал не, дру штве не и по ли тич ке ствар но -
сти са про бле ма ти ком "ди ги тал ног ра -
ја". 

У по е зи ји Ја хи ма То по ла та ко ђе је
при су тан мо тив зу ба као из ра зи то упе -
ча тљив. Са ве ћи ном при ме ра по ве за на
је смрт, би ло да се ра ди о но жу или це -
ви пи што ља ме ђу зу би ма, смр ти ко ја је
"за ри ла зу бе ис под ми шке" и бе шти ја ма
ко је су за ри ле зу бе у "кли ско те ло". Не -
ки при ме ри су по све на ту ра ли стич ни,
као што је цво ко та ње или бе сно шкри -
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па ње зу би ма, ло мље ње бо ле сног зу ба
на кич ме ну кост ри бе, пе сми "Ако би те
бо ле ли зу би", мо ти ву из ва ђе ног зу ба,
џе пу за злат не зу бе или пла ка ту ле пе
же не са зуб ном па стом. Мо же се, да кле,
при ме ти ти да по сто је по ду дар но сти у
се ман ти за ци ји зу ба код обо ји це пе сни -
ка. С јед не стра не мо гућ но је да из во -
ри ште ова кве има ги на ци је мо же би ти
панк, ка ко због спе ци фич не есте ти ке,
та ко и због за ни мљи ве чи ње ни це да
члан гру пе The Sex Pi stols, Џон Лај дон
има на ди мак Rot ten (Тру ли или По ква -
ре ни), јер су му зу би би ли при лич но
по ква ре ни. 

Ме ђу тим, сти хо ви "ко смос је – учи -
ли су Ста ри Гр ци – те ло"16 и "Јед ном си
ре кла: 'То је све, / то је све на ше'. Али
мо же би ти и мо је. / Би ло би то ле по:
цео ко смос. / Уз ја ха ћу као ко ња ник.
Укра си су ко ма ди ста кла, / ре се у бо ји.
/ И го ми ла ку ка ца. Мо жда су те исте но -
ћи ма ло бо ле ли зу би, / јер су се све уда -
ље но сти / од јед ном не при јат но сма њи -
ле" упу ћу ју да мо тив зу ба тре ба кон тек -
сту а ли зо ва ти са по сма тра њем те ла као
про јек ци је све ми ра. Мо жда су у та квој
пер спек ти ви зу би ме та фо ра за чо ве ка и
чо ве чан ство, па је Бо го ро ди ца у об лач -
ку над зу бом код Бо шко ви ћа, за пра во
Бо го ро ди ца над љу ди ма, а обла чак над
зу бом лир ског су бјек та је пе сма ко ја се
из ди же из над ње га по и сто ве ће ног са
зу бом. И при мер То по ло ве пе сме "Ако
би те бо ле ли зу би" ра чу на са ана ло ги -
јом из ме ђу све ми ра/све та са те лом, с
тим да он уво ди као ва жну ком по нен ту
емо ци је. Збли жа ва ње љу ди, тј. сма ње -
ње уда ље но сти из ме ђу за љу бље них,
екви ва лент но је сма ње њу раз ма ка из -
ме ђу зу ба или ти бо лу, ко ји осе ћа ју под -
јед на ко и чо век и ко смос. И пе сма ко ју
би пе ва ла уста пу на и здра вих и по ква -
ре них и из ва ђе них зу ба мо гла би да бу -
де пе сма ко ја пред ста вља чо ве чан ство
она квим ка кво је сте – у ко јем љу ди
уми ру, жи ве, во ле се и збли жа ва ју, мр зе
и по ста ју квар ни.

То нас, ко нач но, до во ди до за кључ ка
да је окре та ње му зи ци и пан ку, те по е -
ти ци аван гар де ви ше сте пе но оправ да -
но ка да је реч и о по е зи ји Ја хи ма То по -
ла, али и Дра га на Бо шко ви ћа, за ко га је
му зи ка об лик "ре во лу ци о нар ног ан га -
жма на", ко ји отва ра про стор "дру штве -
не, ху ма не, ра сне и сек су ал не сло бо де,
да се пре вред ну ју и исто ри ја и он то ло -
ги ја ово га све та, да се раз у ме ег зи стен -
ци јал на по зи ци ја чо ве ка и из но ва раз у -
ме кул ту ра, и уте ме љи нај по зи тив ни је
схва ћен мо дер ни стич ки гра ђан ски кул -
тур ни иден ти тет".17 Пре во ђе ње ва не -
стет ских у естет ске ка те го ри је (панк и
vi ber punk), нај по сле, да је мо гућ ност
мар ги ни да до би је глас, али и да се на

свет гле да као це ли ну. Ме ђу тим, не тре -
ба пре не брег ну ти да ако је цен тар био у
по зи ци ји да по вре ђу је или уни шта ва, а
опо зи ци ја цен тар / мар ги на по ста је ре -
ла ти ви зо ва ни ја, мо же до ћи и до ла зи до
на си ља ко је ис по ља ва мар ги на ко ја то
пре ста је да бу де. 
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Je le na Ma ri će vić Ba lać, PhD

(Non)aest he tic fu tu re ten se. 
On po e try by Jáchym To pol and

Dra gan Bo ško vić

Sum mary: The pa per sheds light on se ve -
ral aspects of vi o len ce by lo o king at the li fe
and work of the con tem po rary Czech po et
Jáchym To pol. One seg ment of the pa per is
de vo ted to a com pa ra ti ve analysis of the po -
e try by Jáchym To pol and Dra gan Bo ško vić.
It has been esta blis hed that the gi ven exam -
ples can be used to talk abo ut the vi o len ce of
ide o logy, "big" cul tu res over "small", ra di cal
at ti tu des to wards stan dar di zed clot hing or
the fol lo wing fas hion, the qu e sti on of "vi o -
len ce" of the aest he tic over the non-aest he tic
and its po ten tial abo li tion (in terms of mu sic,
even po e try ), avant-gar de po e tics and the -
ma ti za tion of war as the most ex pli cit ma ni -
fe sta tion of vi o len ce.

* * *

Је ле на Ђ. Ма ри ће вић Ба лаћ – ро ђе -
на је 1988. го ди не у Кла до ву. Ра ди ла је
као лек тор срп ског је зи ка на Ја ге лон ском
уни вер зи те ту у Кра ко ву. Тре нут но је аси -
стент с док то ра том на Од се ку за срп ску
књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул -
те та у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је 2016.
го ди не са ра дом на те му "Ба рок у бе ле -
три стич ком опу су Ми ло ра да Па ви ћа".
До бит ник је на гра да: Бо ри во је Ма рин ко -
вић за 2014. го ди ну и До си те је во злат но
пе ро 2018. го ди не. У уред ни штву је Ле -
то пи са Ма ти це срп ске. Об ја ви ла је две
струч не књи ге Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли -
зам: пул си ра ње сиг на ли зма (Бе о град
2016),Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске
књи жев но сти: ре не сан сност и ба рок -
ност срп ске књи жев но сти (Но ви Сад
2018) и пе снич ку књи гу Без дла ке на ср цу
(Бе о град 2020).
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Чи та ње 
са бал ко на
Aб со лут
По е зи ја на град ској ули ци

Pе снич ки бал кон се на ла зи на пр вом спра -
ту у јед ној од нај ста ри јих но во сад ских град -
ских ули ца (18. и 19. век) у Змај јо ви ној на бро -
ју 12, при па да Клу бу Аб со лут, ко ји по сто ји од
1995. год. Са ма ули ца је нео у би ча је но ши ро ка
са ве ли ким бро јем ре ла тив но јед но бра зних ку -
ћа, јед но спрат ни ца или дво спрат ни ца са ве ли -
ким бро јем ка фи ћа, те ра са, књи жа ра и про дав -
ни ца. Ули ца у ко јој пре о вла ђу ју гра ђе ви не у ба рок ном,
кла си ци стич ком, ре не сан сном сти лу из гле да као сцен ски
про стор на ко ме се сре ће мно штво при ча у ко ме ша њу
мно гих про ла зни ка, ку па ца, ра до зна ла ца и мла дих ко ји се
при ка зу ју на овој про ми нент ној по зор ни ци сред њо е вроп -
ски об ли ко ва ног Но вог Са да. 

Бал ко ни су ме сто на ко ји ма се су сре ћу при ват но и јав -
но, у по след њој дец ни ји и по ли тич ко са гла со ви ма ко ји су
се oглaшавали за сту па ју ћи по ли тич ке про ме не, а на из ма -
ку ав гу ста већ де сет го ди на усту пи ли су сво ју из дво је ност
је зи ци ма ко ји су до спе ли из ра зних зе ма ља да се обра те
но во сад ској пу бли ци ко ја је ова кав на чин ин сце ни ра ња
по е зи је при хва ти ла ра до зна ло и са ува жа ва њем.

Ме ђу на род ни но во сад ски књижeвни фе сти вал тра жи
раз ли чи те на чи не да пред ста ви по е зи ју и да Но ви Сад
учи ни гра дом књи жевн сти. Уоби ча је но је ста но ви ште да
је књи жев ност, по себ но по е зи ја, умет ност дис тан це и ду -
би не. Иако се че сто од пе ри о да аван гар де слу жи раз ли чи -
тим и екс трем ним сред стви ма да до пре до пу бли ке без по -
вла ђи ва ња, на пу шта ју ћи кла сич ни вер бал ни је зик, је зик
пи сма, ме ња ју ћи соп стве ну мор фо ло ги ју, под ри ва ју ћи чак
и реч, она је у нај ве ћој ме ри умет ност је зи ка, ре чи, го во ра
и пи сма као до ми нат них мо да ли те та. Го во ре ње са бал ко -
на је на сто ја ње да се по е зи ја спу сти на ули цу, да у ма ни -
ру спек та кла се бе учи ни не а ка дем ском и суб вер зив ном, да
се при ла го ди је зи ци ма и на реч ји ма гра да.

Ве ли ки број го сти ју Фе сти ва ла ра до при хва та да го во -
ри са бал ко на. Та да се ви си на при ка зу је као при сност, гор -
њи ра курс као при су ство у кар не ва ли ма град ске ули це на
ко јој све тлу ца ју ре чи, жа мо ри и да хо ви те ла жи во та.

Ове го ди не смо чу ли раз ли чи те је зи ке то ком два по сле -
по дне ва ( по не де љак и сре да) и раз ли чи те аспи ра ци је по -
е зи је, од ан га жо ва ног реч ни ка ви со ке ин то на ци је до за -
тво ре ног је зи ка са ба рок ним ар хи пе ла зи ма ре чи пе сни ка
Аби гејл Пaри (Ен гле ска), Хо се Лу ис Го мес То ре (Шпа ни -
ја); Бра ни слав Жи ва но вић, Сте ван Бра дић (Ср би ја), Жан
Пор тан (Фран цу ска, Лук сем бург), Са ра Езан (Не мач ка),
Ра до мир Уља ре вић (Цр на Го ра),Здрав ко Кр ста но вић, Гој -
ко Бо жо вић, Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ, Ни ку Чо ба ну (Ср -
би ја) до Хри сте Пе тре ског) Се вер на Ма ке до ни ја) итд.

* * *

Му зи ка на фе сти ва лу
U окви ру се дам на е стог ме ђу на род ног но во сад ског књи -
жев ног фе сти ва ла, би ло је пет му зич ких на сту па. На сва -
ком од тих на сту па из ве де но је по но во де ло, од кла сич них
дeла ро ман ти зма до тран скрип ци ја по пу лар них де ла мо -
дер не и по пу лар не му зи ке. 

У окви ру ових на сту па уче ство ва ли су со ли сти и ан -
сам бли, у ра спо ну од ду е та до квар те та. тј. од ви о ли не, ви -
о ле, че ла до ви плон че ла.

Дуо, квар тет и со ло сви ра ли су: Кри сти на Зи ма, Ма ша
Дра гаш, Ста ни сла ва Ћо рић Џон сон; Ка та ри на Бо жић и
Ре на та Зи ма.

Му зич ки про грам је уре ди ла Ве сна Га ра бан тин, му -
зичар.
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