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Pо зна то је да се Иво Ан дрић ба -
вио ак тив но чи та њем фи ло зоф ских
де ла у ви ше на вра та у свом жи во ту.
Фи ло зо фи ја је обе ле жи ла по че так
ње го вог ду го го ди шњег ства ра лач ког
ра да, и тај ра ни пе ри од је био по све -
ћен чи та њу ег зи стен ци ја ли зма док је
сту ди рао фи ло зо фи ју у За гре бу.2 Ње -
го ва ре цеп ци ја ег зи стен ци ја ли стич ке
ми сли је по ду дар на са ње го вим бо га -
тим али те шким жи вот ним ис ку -
ством, те је јед но од сво јих пр вих об -
ја вље них де ла, Еx Pon to, про же то та -
квим фи ло зоф ским мо ти ви ма. Реч је
о афо ри стич ним тек сто ви ма од ко јих
ће на сто ја ти да се огра ди ка сни је у
свом ства ра ла штву, јер су ме ди та тив -
не при ро де, а пред ста вља ју и не ке
лич не сег мен те пи шче вог жи во та.
(Mar tens 2020, 73) Ипак, чи та ју ћи ње -
го ва де ла ми до ла зи мо до за кључ ка
да он ни ка да са свим ни је на пу стио
егзи стен ци ја ли зам, као и то да се слу -
жио ак тив но фе но ме но ло шким ту ма -
че њем, без све сног по ла га ња ра чу на
о дубин ској ме то ди ко јом при сту па
ствар но сти. У при лог то ме нај бо ље
го во ри ње го во де ло Зна ко ви по ред пу -
та. Ово де ло ко је је сам Ан дрић уре -
ђи вао пред крај свог жи во та, пред ста -
вља ри зни цу ње го вих лич них ми сли,
осе ћа ња, се ћа ња, же ља и стре мље ња.
За хва љу ју ћи ње му, ми от кри ва мо не -
ке обри се пи шче ве лич но сти ко ји ни -
су би ли до ступ ни та да шњој јав но сти.
Као не ко ко је ства рао у те шким и
мрач ним вре ме ни ма, Ан дри ће ва лич -
ност нам у ве ли кој ме ри оста је не по -
зна та, јер је ве шти умет ник во дио ра -
чу на ка кве тра го ве оста вља за со бом.
То је по сле ди ца то га што се као јав на
лич ност мо рао чу ва ти опа сно сти у
ко је мо же да упад не је дан пи сац,
ства ра лац и умет ник ко ји ра ди у вре -
ме ни ма су ко ба раз ли чи тих иде о ло ги -
ја и ин те ре са. Код ње га је та ко ђе по -
сто ја ло уве ре ње да за да так умет ни ка
ни је да го во ри лич но о се би, иако се
угао по сма тра ња оно га ко ји је но си -
лац на ра ти ва ну жно ин кор по ри ра у
оно што је ре че но. Он је сма трао да

ни је уло га пи сца да ре флек ту је соп -
стве но де ло, те је по ку шао да об ја сни
ва жност при ча ња уоп ште. Чи ни се да
ис ку ство увек тран сцен ди ра кон крет -
ну при чу, али да нас као чи та о це тре -
ба да за ни ма ода кле чо ве ку са ма по -
тре ба за при ча њем: "На чин и об ли ци
тог при ча ња ми је ња ју се с вре ме ном
и при ли ка ма, али по тре ба за при ча -
њем и при чом3 оста је, а при ча те че и
да ље и при ча њу кра ја не ма." (An drić
2015, 304) За пи сца не ће увек би ти
пре суд но не са мо оно шта је ре че но,
већ и на чин на ко ји се од ре ђе на ствар
из ла же. Та ко ђе, за ту ма че је кључ но и
то КО при ча при чу, или у слу ча ју не -
ких тек сто ва по пут при по вет ке Је ле -
на, же на ко је не ма, ко ћу ти. (Le šić
2012, 53) Ин те ре со ва ње за фи ло зо фи -
ју код пи сца ни ка да ни је је ња ва ло. У
по зни јим го ди на ма, он се по све тио
чи та њу Марк са и Ен гел са, упра во из
прак тич них и по ли тич ких раз ло га.
За ни мљи во је да је пред крај жи во та
чи тао сто и ке, и да се ба вио хе ле ни -
стич ко-рим ском фи ло зо фи јом. По -
сто је за пи си да је у по след њим да ни -
ма у бол ни цу по нео са со бом књи гу
од Мар ка Ауре ли ја, Са мом се би.
(Mar tens 2020, 264) Фи ло зо фи ја је на
од ре ђен на чин обе ле жи ла по че так и
крај ње го вог пи са ња, мо же мо пра ти -
ти ка ко су ег зи стен ци ја ли зам и сто и -
ци зам обе ле жи ли ње го ве нај ра ни је,
али и по зне ства ра лач ке го ди не.

По ред чи та ња и ба вље ња кон крет -
ним ауто ри ма, код пи сца се при ме ћу -
је и лич ни та ле нат за фи ло зоф ско
про ми шља ње ствар но сти. Иако на из -
глед ре а ли стич ни, Ан дри ће ви ро ма ни
и де ла су про же ти фик ци јом и ма -
штом. Они оди шу по ку ша ји ма да се
јед ној од ре ђе ној ства ри при сту пи из
мно штва угло ва, из ста ва јед ног не у -
трал ног по сма тра ча, чи ји је за да так
да у ра зно ли ко сти ва ри ја ци ја по ку ша
да про дре до су шти не са ме ства ри.
Сам пи сац ће да ка же да та су шти на
ни је са мо у њи хо вим по јав ним об ли -
ци ма, већ и у ли ци ма ко је оне скри ва -
ју, као и нео ства ре ној по тен ци ји и
мо гућ но сти ма ко је оцр та ва је дан

људ ски жи вот: "На ше жи вље ње, у
нај при сни јој ве зи са ствар но шћу, као
и на ши уза луд ни по ку ша ји бе жа ња од
ње и на ше вра ћа ње њој – све су то са -
став ни де ло ви ве ли ке људске ствар -
но сти, ко ја кри је у се би ра зно ли ке и
без број не мо гућ но сти и узи ма на се -
бе сто ти ну ви до ва, од ко јих не ки из -
гле да ју пот пу но не ствар но." (An drić
1981, 215) За Ан дри ћа ни шта ни је
очи глед но, ни ти се на пр ви по глед от -
кри ва исти на. Им пе ра тив ње го вог пи -
са ња сли чан је фе но ме но ло шкој мак -
си ми "Zu den Sac hen selbst" (ка са мим
ства ри ма) ко ја кре ће од ви дљи вог ка
оно ме што ни је да то, али је ствар но и
пре суд но кон ституишућe за нас. Пи -
сац ни ка да не пре но си до га ђа је у це -
ли ни, не го са мо аспе кат од ре ђе ног
ис ку ства, ме ђу тим оно што оста је и
тра је и када жи ви до жи вља ји из бле де
је сте при ча, на ра тив (mythos), оно већ
из ре че но, ко ји се пре ма пи шче вом су -
ду опи ре вре ме ни то сти и про ла зно -
сти. (Mi lu ti no vić 2009, 7) Чи та ју ћи
ње го ва де ла сти че мо ути сак да су за
ње га жи вот, смрт и про ла зност не што
са свим јед но став но и да су чак и ве -
ли ке и тра гич не суд би не са мо са став -
ни део те про па дљи ве, вре ме ни те
људ ске при ро де. 

Мо жда би би ла пре ја ка тврд ња ре -
ћи да је Ан дрић био ег зи стен ци ја ли -
ста и фе но ме но лог у сво јој ср жи, али
су мо ти ви ње го вог ства ра ња за и ста
вр ло по ду дар ни са основ ним мо ти ви -
ма та два прав ца, па мо же да се ка же
да је раз личи тим је зи ком на гла ша вао
вр ло слич не и бит не те ме као фи ло зо -
фи ја соп стве ног вре ме на. Као не ко ко
је жи во ту у раз ме ђу кул ту ра, ве ко ва и
иде о ло ги ја, он је мо гао да све до чи
кра ју јед ног ста рог све та и по чет ку
но ве мо дер не ере, па са мим тим и
сме на ма вред но сти ко ја су та вре ме на
но си ла. По че так 20. ве ка је до нео
сум њу у мо дер не иде је про гре са и
же љу за ап со лут но на уч ним нор ми -
ра њем ре ал но сти. Ова сум ња се сва -
ка ко из ра жа ва ла и у фило зоф ском од -
но су пре ма умет но сти. Иде ја је дин -
стве не на уч не те о ри је о умет но сти би
по ње му би ла не мо гу ћа: "Есте ти ка је
под ло жна про ме на ма. То сви зна мо и
ви ди мо. Пре ма то ме, бо ри ти се за по -
бе ду и над моћ јед не од ре ђен есте ти ке
исто је от при ли ке као бо ри ти се за
по бе ду и уста ље ње јед ног од че ти ри
го ди шњег до ба." (An drić 1981, 296)
Он на ви ше ме ста на гла ша ва да "не
тре ба да нас пла ше но ви об ли ци
умет но сти" и да би је дан искрен пи -
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сац мо рао да бу де отво рен за жи вот и
са мим тим за про ме не ко је он но си са
со бом. Мо гли би смо за кљу чи ти да би
он био про тив јед ног мо дер ног про -
јек та за сни ва ња есте ти ке ко ја те жи за
уни вер зал ним струк ту ра ма и им пе ра -
ти ву да се уни форм но при сту пи не че -
му као ле пом. Ан дри ће во пи са ње се,
као но ва фи ло зо фи ја умет но сти,
окре ће ка са мом жи во ту, ње го вом ли -
цу и на лич ју, про бле ми ма уз ви ше них
вред но сти, ди на ми ци ме ђу људ ских
од но са, мно го знач но сти људ ских
суд би на и њи хо вих на ра ти ва, као и
мо гућ но сти мно го стру ког при сту па
ре ал но сти. Вал тер Би мел је на ја вио
да до ла зи но ва епо ха у фи ло зо фи ји
умет но сти, да она не ће са др жа ти тра -
ди ци о нал не иде је и мо ти ве на исти
на чин, и још увек ни је ис цр пље на
мно го стру кост на чи на да се кроз око
ства ра о ца при сту пи од ре ђе ном де лу.
(Bi e mel 1980, vii) 

Ни је лак за да так про дре ти у Ан -
дри ће во ства ра ла штво. Хер ме не у тич -
ки при сту пи ти це ло куп ном ње го вом
опу су био би је дан пре тен ци о зан под -
виг. Због то га ми окви ре овог ра да
же ли мо да огра ни чи мо на не ке мо ти -
ве ко ји ће нам по мо ћи да бо ље раз у -
ме мо ме то до ло ги ју ко јом се пи сац ко -
ри стио. Мо ти ви вре ме на и ства ра ла -
штва (као и дру ги ко ји се по ја вљу ју
у ве зи са овим, по пут иде је са да шњо -
сти, про шло сти, бу дућ но сти, ма ште,
фик ци је, тра ја ња, про па да ња, про ла -
зно сти и др.) су два кључ на мо ти ва
ко ја от кри ва ју фе но ме но ло шко и ег -
зи стен ци ја ли стич ко на лич је ње го вог
ду ха. Вре ме за пи сца ни је ни шта кру -

то, фик сно ни ти сук це сив но, већ оно
у се би скри ва од ре ђе ну исти ну пре
све га ли ко ва, ко ји су ње го ви но си о ци.
Вре ме је за пи сца ви ше знач но и ње -
го ва исти ни тост ни је еви дент на. Иде -
ја ства ра ла штва се та ко ђе мно го стру -
ко по ја вљу је у ње го вим де ли ма. Као
пи сац ко ји је имао за да так да бе ле жи
у по ве сно те шким и уз бур ка ним вре -
ме ни ма, он је сам имао по тре бу да
опи ше, де фи ни ше и озна чи свој рад,
али и по јам ства ра ња уоп ште. Он је
то чи нио по не кад ди рект но и отво ре -
но, по не кад кроз не ке од својих ли ко -
ва. Та ко на при мер ње го во де ло Зна -
ко ви по ред пу та има цео је дан сег ме -
нат ко ји је по све ћен про бле му ства ра -
ла штва уоп ште, и но си под на слов "За
пи сца". У ње му нам ја сно от кри ва да
му ова жи вот на уло га ни је би ла јед -
но став на, али да је обе ле жи ла пот пу -
но ње гов иден ти тет. Он та ко ђе на гла -
ша ва да и по ред ове пле ме ни те уло ге
ко ја му је до де ље на, не ке он нај леп -
ших ства ри у жи во ту мо гу да оста ну
не до ре че не, или уоп ште не ис при ча -
не, и да је рад јед ног умет ни ка кон -
стант но по се за ње за ма штом ка ко би
се уокви ри ли ти фраг мен ти ре ал но -
сти: "Да би се ство ри ло јед но умет -
нич ко де ло по тре бан је огро ман рад
ма ште. И тај на пор не тре ба про су ђи -
ва ти смо на осно ву оно га што је
оства ре но и ус пе ло не го и по оно ме
што је не у спе ло и од ба че но при ли ком
ра да и што ће на ма чи та о ци ма и гле -
да о ци ма за у век оста ти не по зна то.
Кад се по ми сли на све то, чо век се
пи та ка ко пи сац мо же из др жа ти та кав
по зив." (An drić 1981, 171) Јед на од

цен трал них те ма са време не фе но ме -
но ло ги је ће би ти про бле ми ко ји се
ти чу од но са ре ал но сти и има ги на ци -
је. За чет ник фе но ме но ло шке ме то де,
Ед мунд Ху серл, се пи тао о при ро ди
од но са из ме ђу ис ку ства и ма ште и
по ка зао да они не ка да мо гу би ти хар -
мо нич ни и ускла ђе ни, али исто та ко
мо гу не ка да би ти одво је ни, дис па рат -
ни, па чак и су прот ста вље ни, да је
због то га уло га оно га ко ства ра ве о ма
зах те ва јер тра жи од ње га да све те
не са гла сне ства ри др жи у је дин ству.
(Hus serl 1980: 76, § 36, ff. 10).

По што је од лу чио да у пе ри о ду
Дру гог свет ског ра та оста не уз свој
на род, у сво јој зе мљи, и да не ко ри сти
сво је ди пло мат ске кон так те ка ко би
се скло нио, Ан дрић је упра во та да
на пи сао не ке од сво јих нај ве ћих по -
пут: Трав нич ке хро ни ке, Го спо ђи це и
чу ве ног ро ма на На Дри ни ћу при ја.
Ти ме је по ка зао да за да так умет ни ка
и ства ра о ца ни је ме ди та тив на кон -
тем пла ци ја ко ја на ста је у иде ал ним
усло ви ма, већ да је чо век би ће ко је
па сив но сла же и се ди мен ти ра ути ске,
ин фор ма ци је и зна ња, и да он да, мо -
жда баш ка да се то нај ма ње оче ку је,
до ђе вре ме да се све те иде је уокви ре
и пре то че у јед но де ло. Овај рат сва -
ка ко ни је пр во ве ли ко ис ку ше ње за
пи сца, не ке сво је иде је је ове ко ве чио
већ у пе ри о ду Пр вог свет ског ра та по
из ла ску из там ни це на кон оп ту жбе за
уче ство ва ње у атен та ту. Иако не ке
ње го ве при че и ро ма ни на из глед де -
лу ју као љу бав ни за пи си или па три -
от ски опи си јед ног на ро да и ње го ве
оби чај но сти, у сво јој осно ви кри ју
ду бо ке фи ло зоф ске уви де, али и отва -
ра ју мно ге про бле ме и не ре ше на пи -
та ња. Јед но од та квих де ла је за си гур -
но ње го ва при по вет ка Је ле на, же на
ко је не ма, али и дру ги. У на став ку
тек ста ће мо на сто ја ти да ту ма чи мо
скри ве не мо ти ве ње го вих при ча у
при ча ња, ка ко би смо ис та кли сло же -
ност и ду би ну ње го вог при сту па ре -
ал но сти.

Вре ме и љу ди

За ни мљи во је ка ко се слич не иде је
у ис тој епо хи по ја вљу ју у фи ло зо фи -
ји и књи жев но сти, по не кад на раз ли -
чи те на чи не. Про блем раз у ме ва ња
вре ме на је јед на од нај зна чај них апо -
ри ја на те ме љу ко јих се из гра ди ла
фе но мено ло шка ме то да. Пре у зи ма ју -
ћи Ав гу сти нов ци тат: "si ne mo a me
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qu a e rat , scio, si qu a e ren ti ex pli ca re ve -
lim, ne scio", Ху серл по ка зу је ка ко на
јед но од нај че шћих и нај јед но став ни -
јих по ве сних пи та ња, као што је пи -
тање раз у ме ва ња су шти не вре ме на,
ми не ма мо јед но зна чан од говор. (Hus -
serl 2004, 9) Ипак, на ма ни је са мо ра -
зу мљи во за што је ово пи та ње по ста -
вио баш Ав гу стин на је дан та ко екс -
пли ци тан на чин. Де лу је нам да се по -
че так раз уме ва ња фе но ме на вре ме на
до га ђа он да, ка да се де си је дан окрет
ка уну тра, окрет ка соп ству, ка ње го -
вој уну тра шњој ди на ми ци и отво ри
пи та ње о по ре клу и те ме љу струк ту -
ри ра ња су бјек тив но сти ко ја је но си -
лац те ура ња ју ће све сти. Ово је сва -
ка ко по све до чи ла фе но ме но ло шка
ме то до ло ги ја. О про бле му раз у ме ва -
ња вре ме на го во ри и Ан дрић. Код ње -
га се пре пли ћу че сто "објек тив но"
по ве сно вре ме ме ре но ва жним да ту -
ми ма и до га ђа ји ма, јед но сук це сив но
ка лен дар ско ра чу на ње ства ри и "су -
бјек тив но", пси хо ло ги зова но до жи -
вља ва ње све та око се бе. По сто је раз -
ли чи те исто ри о граф ске тврд ње ко ме
је по све ће но ње го во де ло Је ле на, же -
на ко ја не ма. Јед ни твр де да је реч о
пи ја нист ки њи, По ља ки њи Хе ле ни
Ижи ков ској, са ко јом се упо знао при -
ли ком свог бо рав ка у Кра ко ву, и са
ко јом је ду го го ди на био у кон так ту,
док су дру ги ауто ри при кло ње ни ста -
ву да је де ло по све ћен ње го вој ду го -
го ди шњој при ја те љи ци, љу бав ни ци,
али ка сни је и су пру ги Ми ли ци Ба бић.
(Mar tens 2020: 51 и 248) Ако би смо
ту ма чи ли ње гов лич ни жи вот и де ло,
ово пр во је ве ро ват ни је по што је
упра во са Хе ле ном имао ду го го ди-
шњи ис пре ки дан и не раз ја шњен од -
нос, и реч је о јед ној при чи, ко ја ни -
ка да ни је оства ре на, јед ном мо гу ћем
жи воту, ко ји је као та кав про во ци рао
пи сца пи та ју ћи се ка ко би из гле да ла
ње го ва суд би на да је остао у Кра ко ву.
На по кон, нас као фи ло зо фе за ни ма ју
не са мо пси хо ло шки ин те ре си и би о -
гра фи је ко је нам сва ка ко мо гу по мо -
ћи при раз у ме ва њу од ре ђе не про бле -
ма ти ке, не го и ду бља исти на ко ја се
кри ју иза од ре ђе них тек сто ва. Нас та -
ко ђе за ни ма и мно го стру кост зна че ња
ко ја се по ја вљу ју у овом де лу, и сим -
бо ла ко је Је ле на пред ста вља.4

Оно што ово де ло чи ни по себ ним
је сте чи ње ни ца да је по де ље но на три
де ла, три раз ли чи те вре мен ске ета пе:
1. Од са мог по чет ка, 2. На пу то ва њу и
3. До да на да на шњег. Пр во део је на -
стао 1934, дру ги и тре ћи об ја вље ни

су 1958, 1959. и 1961, док до да так за -
вр шној вер зи ји при по вет ке по ти че из
1962. го ди не. На чин на ко ји је де ло
пи са но го во ри у при лог то ме да је са -
зре ва ње иде је за ову крат ку при по -
вет ку тра ја ло не ко ли ко го ди на. Оно
што де ло та кође чи ни ка рак те ри стич -
ним је чи ње ни ца да не ма кла сич ну
рад њу, тра ја ње, са мим тим ни објек -
тив но вре ме у ко је је сме ште но. За
раз ли ку од кла сич ног по и ма ња при че
у ко ме Ари сто тел ин си сти ра на при чи
као глав ном ква ли та тив ном де лу дра -
ме, при чи ко ја мо ра би ти "це ло ви та и
за о кру же на", са вре ме на умет ност от-
кри ва игра ње са струк ту ра ма при ча -
ња, па та ко и Ан дрић тво ри јед но де -
ло ко је не ма ја сну це ли ну, оно не ма
по четак, сре ди ну, ни ти крај. Због то га
иако је свр ста но у при по вет ку ово де -
ло се про ти ви ка рак те ри сти ка ма еп -
ског де ла. На раз ли чи те на чи не мо же
да се при сту пи ње го вим струк ту ра ма.
Пр ви део мо же да се по сма тра као ју -
тро, дру ги под не, а тре ћи ве че. Та ко -
ђе га је мо гу ће по ре ди ти са го ди -
шњим до би ма – про ле ће, ле то и је сен
– од но сно мла дост, зре ло до ба и ста -
рост. Реч је о јед ном кру гу, ко ји има
сво је жи вот не фа зе ко је се сме њу ју и
на ста вља ју јед на на дру гу. Реч је о де -
лу без рад ње, а то зна чи да не ма кон -
крет ног вре ме на и про сто ра у ко је би
на кра ју фа бу ла би ла сме ште на. Ова
при по вет ка пред ста вља по ни ра ње
пи сца у соп стве не до жи вља је и ње гов
спе ци фи чан од нос пре ма Је ле ни. Код
Ан дри ћа је глав ни сег мент овог де ла,
осо ба и њен ка рак тер, ми сао се од но -
си на вре ме ко је ни је це ло ви то, ни је
ни за о кру же но, и са мом сво јом фор -
мом се про ти ви тра ди цио нал ном раз -
у ме ва њу умет но сти. Оно озна ча ва је -
дан рас кид са ста рим по и ма њем од -
но са ре ал но сти и ма ште.

Из са мог тек ста ми не мо же мо да
утвр ди мо да ли је Је ле на би ла ту, при -
сут на и ствар на, па на по слет ку не ста -
ла. Ми не мо же мо ја сно да утвр ди мо
ка да се до го дио по че так њи хо вог од -
но са. Пи шчев од нос са же ном тран -
сцен ди ра оно што је ре че но. Чи ни се
да је она та ко ја у фик ци ји исто вре ме -
но је сте и ни је при сут на. Је ле на је би -
ће ма ште и недо ста ја ња. Али ка ко мо -
же да не до ста је не ко ко ни ка да кон ти -
ну и ра но ни је био ту? Или фе но ме но -
ло шки ре че но: ка ко је мо гу ће ис пу -
ње ње на те ме љу све сти о не при сут -
ним објек ти ма, ка ко је мо гу ће ис пу -
ње ње у не до ста ја њу са др жа ја? Ан -
дрић овај фе но мен об ја шња ва чо ве -

ко вом мо гућ но шћу да се слу жи ма -
штом и фан та зи јом ко ју у овом есе ју
озна ча ва као "уз ви ше ном ре ал но -
шћу", док је за ње га ствар ност са мо
"ре ал ност ни жег ре да": "Уста дох. Не -
си гур ним ко ра ком де те та ко је зна
име на пред ме та око се бе, али не и све
њи хо ве осо би не, про ђох кроз ту
ствар ност ни жег ре да."5 (An drić 2013,
179) Про блем са објек том ко ји ни је
при су тан у тој ви шој ре ал но сти, је сте
што је ње го ва при ро да фра гил на и не -
ис трај на, ис пу ње ње је не пот пу но.
Ху серл је об ја шња ва ју ћи ма шту то
об ја снио по ка зу ју ћи да је реч о објек -
ту ко ји "као да" (als ob) је ту, али због
сво је су шти не ко ју цр пи у ва ри ја ци ји
пер цеп ци је и са да шњег тре нут ка, он
не ка ко стал но бле ди и из ми че. Обје -
кат фан та зи је је за ма гљен и не ис тра -
јан (Hus serl 1980: 70, § 33, ff.20). На
сли чан на чин Ан дри ће ва же на час
по сто ји, час не ста је. Она по ста је
сим бол ме ша ња ре ал но сти и ма ште,
ствар ног и не ствар ног, при сут ног и
оно га што не до ста је. Она је сим бол
на чи на на ко ји опе ри ше на ша сва ко -
днев на свест, ко ја је по сво јој при ро -
ди ура ња ју ћа. 

Је ле на је сим бол уну тра шње, ди -
на мич не вре ме ни то сти јед ног чо ве ка.
Она као да до ла зи не по зва на, а од ла -
зи он да ка да је пи сцу нај по треб ни ја.
Оно што оста је је сте Је ле на, же на као
би ће ма ште, Је ле на, же на ко је не ма.
Андри ћев од нос пре ма Је ле ни го во ри
да по ред објек тив не, сук це сив не вре -
ме ни то сти, сва ка осо ба има сво је
уну тра шње вре ме ме ре но спрам ва -
жним до жи вља ји ма ко је пред ста вља -
ју кључ не тач ке и ко ор ди на те жи во та
јед ног чо века. Ан дрић та ко ђе на го ве -
шта ва мо гућ ност јед ног тре ћег, ду -
бљег ви да вре ме ни то сти, ње го ве уни -
вер зал не структу ре ко ја је уну тра -
шња, и за хва љу ју ћи ко јој чи та лац
има мо гућ ност да се тран спо ну је и
иден ти фи ку је са са држа ји ма и иде ја -
ма ко је су из ло же не у тек сту. На са -
мом кра ју овај текст по ста је ин те ре -
сан тан јер го во ри и о при ро ди се ћа -
ња, ко ја су та ква да бле да и из ми чу
ако нам објект (или у овом слу ча ју
су бјект, Је ле на) ни је дат, ни је при су -
тан, и ни је дао на шег ис ку ства ви ше:
"Одав но сам при ме тио да се Је ле на
ја вља све ре ђе, све не ја сни је, али ду -
го ми је треба ло да при знам се би ту
чи ње ни цу." (An drić 2013, 189) Ко нач -
ни гу би так Је ле не би за пи сца зна чио
не са мо лич ни гу би так, не го ко нач ну
по бе ду суд би не над соп ством, по бе ду
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про ла зно сти над људ ским те жња ма
да ство ри не што веч но. Пи сац на гла -
ша ва да иако Је ле на ви ше ни је до ла -
зи ла та ко че сто, он се тру дио да је
одр жи у "жи во ту сво га се ћа ња", ма -
штом, иш че ку ју ћи је и на да ју ћи се
ње ном пи сму, ко је ни ка ко ни је сти за -
ло. Пи смо ко је не сти же му је обез -
вре ђи ва ло сва дру га ко ја су до ла зи ла
и до во ди ло је у пи та ње сми сао соп -
стве ног жи во та. Али он би че сто
умео да из ме ша сан и ствар ност те да
се пра ви да је оно упра во ту: "Оно
што ни сам успе вао да од го нет нем у
сну ја сам че сто по ку ша вао да про чи -
там на ја ви бу дан. У шет њи или чак
усред раз го во ра са љу ди ма, од јед ном
ис кр сне пре дам ном бе ла хар ти ја пу на
цр них сло ва. И чи там Је ле ни но пи -
смо ко је ни ка да ни сам при мио." (An -
drić 2013, 196)

И дру ги мо ти ви чи не овај текст ин -
те ре сант ним за јед ног фе но ме но ло -
шког по сма тра ча. За Ан дри ћа ни је ва -
жна са мо Је ле на као обје кат, као не ко
ко је фо ку си ран у том не до ста ја њу. За
Ан дри ћа по ста је ва жан и сам пи сац
ко ји не ка ко за хва та ње но ди на мич но
кре та ње. Ва жна је и крај ња ин тен ци -
ја са мог пи сца, јер, ако се она ње му
ни ка да пот пу но не вра ћа, за што се он
вра ћа иде ји Је ле не? Ко је он том свом
тра га њу за њом? Он као пи сац ко га
"ствар ност ву че ви ше не го што би
же лео" се бе и свој иден ти тет ства ра -
о ца по твр ђу је у тој ње ној не при сут -
но сти. Је ле на ни је са мо обје кат за хва -
та ња, ни ти је са мо су бје кат ко ји има
сво је осо би не, Је ле на је ин спи ра ци ја
и сим бол ства ра ња, ми сао и пи са ње
о њој чи не по ку шај да се ове ко ве чи
не што у не пре кид ној стру ји све сти и
ствар но сти, ко ја се ве чи то кре ће из -
ме ђу сва ко днев них бри га и ма ште.
Она се по ја вљу је са мо ка да су све тли
да ни – од ма ја до не вем бра, и не ста је
са та мом. Она је спир ту ал но, флу ди -
но и леб де ће би ће, и пред ста вља при -
вид и сно ви ђе ње. Пи шу ћи о Је ле ни,
Ан дрић го во ри не са мо о објек ти ма
ко је на ша свест за хва та, не го го во ри
и о то ме да је ва жан на чин на ко ји их
ту ма чи мо. Је ле на пред ста вља сре ћу.
(Gro up, 156) Он ту ма чи Је ле ну као
ону ко ја ње гов жи вот па ра док сал но
чи ни леп шим и бо га ти јим иако ни је
ре ал но ту, већ са мо кроз ма шту, на ду
и ве ро ва ње да ће се по ја ви ти и јед ном
са њим и оста ти. У ме ђу вре ме ну она
му по ма же да тмур ну сва ко дне ви цу и
мно го број на ме ста кроз ко ја пу ту је
осли ка и за бе ле жи леп шим не го што

то за и ста је су. Је ле на је као и ма шта
сим бол све тло сти. За ста ре Гр ке су
по јам ма ште и све тло сти би ли у ве о -
ма бли ској ве зи: "Ка ко је вид јед но од
нај ра зви је ни јих чула, сам тер мин
фан та зи ја (ма шта) је фор ми ран од ре -
чи pha os (све тлост), јер ви де ти ни је
мо гу ће без све тла." (Ari sto tle 1984:
51, 429а3–429а)6 Пи сац нам на сли ко -
вит на чин го во ри ка ко ре ал ност не би
би ла мо гу ћа без ма ште, и ка ко од то -
га ка ко ту ма чи мо и "осве тља ва мо" се -
би пут за ви си и то ка ко ће нам се са -
ма ства ри по ја вљи ва ти, а он да на -
кнад но и ка ко ће мо се ми са ми у том
истом од но су сна ла зи ти.

Про блем ту ма че ња је сва ка ко јед на
од основ них мо ти ва ње го вог пи са ња.
Са вре ме на фе но ме но ло ги ја нам от -
кри ва да "не ма објек тив но сти без су -
бјек та". То зна чи да је ин тен ци о нал -
ност оно га ко ји за хва та пред мет ду -
бо ко утка на у оно што по сма тра и да
од ње за ви си на чин на ко ји ће му се
ствар по ја ви ти. Ан дри ће во де ло ко је
нај бо ље го во ри у при лог ва жно сти
ту ма че ња је сте при ча Зна ко ви. Сам
на слов при че упу ћу је на то да ни је
реч о јед но знач ном, већ сим бо лич ком
од но су пре ма пред ме ту. Фе но ме но ло -
шка пер цеп ци ја је сло је ви та и за ви си
од на чи на на ко ји се при сту па пред-
ме ту. У пси хо ло шком при сту пу не ко -
ме објек ту, или ка да је реч о овој при -
чи су бјек ту, глу ми ци Ка та ри ни, глав -
ни ак тер че сто про јек ту је сво је же ље,
на да ња и оче ки ва ња на дру гог. Ова
при ча, слич на прет ход ној го во ри о
то ме ка ко је мо гу ћа ме ша ви на ствар -
но сти и ма ште у јед ном кон крет ном
ис ку ству су бјек та, и да та ме ша ви на
мо же да бу де та ква да сам по је ди нац
ни је у ста њу да раз гра ни чи ја сно та
два. Фе но ме но ло шки ре че но, ва ри ја -
ци је све сти по пут же ље, че жње,
прет по став ке и на да ња мо гу да "по -
му те" на ше фраг мен тар но ис ку ство и
да нас од ве ду на пут ко ји мо жда дру -
ги ма ни је еви ден тан.

Гла ви ак тер при че Зна ко ви, про фе -
сор В, се на осно ву не ко ли ко "сиг на -
ла" ко је му је ле па глу ми ца упу ти ла,
на да да би она мо гла лич но би ти за -
ин те ре со ва на за ње га. Про фе со ров
ко ле га са по сла, на суп ти лан на чин
по твр ђу је да би то ње го во на да ње мо -
гло би ти тач но. Он за кљу чу је, да на
кра ју кра је ва она му је упу ти ла не ке
вр ло ја сне зна ко ве, ко ји у пре ћут ној
ко му ни ка ци ји и оби чај но сти мо гу пи -
ти по зив на дру же ње: "Све хо ћу се би
да об ја сним от куд то ме ни да се де си,

и све ми ја сни је би ва да не мо же би -
ти са мо слу чај ност: и оно на гло за у -
ста вља ње ко ла тач но пре да мном, и
оно са па ке ти ћем, и, на ро чи то, онај
знак очи ма".7 (An drić 1977, 36) Ипак,
про блем на ста је ка да се про фе сор
због сво је ве ли ке же ље да је ње го во
ту ма че ње исти ни то пре те ра но ве же
за оче ки ва ње да ће му сим па ти је би ти
уз вра ће не. Он по чи ње глу ми цу да
тра жи, мо жда би чак могло да се ка -
же и ухо ди, у на ди да ће се из ме ђу
њих раз ви ти од нос. Али он твр ди,
зна ко ви су очи глед но ту, иако же на
ни ка да ни је има ла при ли ку да их ја -
сно по твр ди. Ово је при ча ка ко је мо -
гу ће да се до го ди це ла јед на љу бав на
дра ма из ме ђу два би ћа, али да се у ре -
ал но сти за пра во не до го ди ни шта,
или ско ро ни шта. При ча се за вр ша ва
раз оча ра њем и оча ја њем, јер про фе -
сор на кра ју схва та да је све вре ме
зна ко ве глу ми це по гре шно ту ма чио.
На са мом кра ју оста је јед на ве ли ка
не по зна ни ца шта је би ла ње на крај ња
ин тен ци ја: мо жда са ње не стра не ни -
ка да и ни је по сто ја ло ни шта, мо жда
је све би ло са мо низ слу чај но сти, мо -
жда је она као по зна та глу ми ца же ле -
ла ма ло ви ше додат не па жње али не и
бли ско сти, мо жда јој се за и ста сви део
про фе сор али је из лич них раз ло га
од лу чи ла да оста не уз др жа на... У све -
ту у ко ме од ње ни је до био по твр ду,
за про фе со ра су све оп ци је и да ље
мо гу ће, и ње гов крај њи ути сак по сле
чи ње ни це да је до био при вре ме ну
пен зи ју због сво јих не у ме ре них ре ак -
ци ја, ни је бес, ни ти разо ча ра ност, не -
го збу ње ност под стак ну та са још ма -
ло на де да ни је пот пу но по гре шио, да
она га ји не ке сим па ти је пре ма ње му.
Ан дрић нам ве што и фе но ме но ло шки
го во ри о то ме ка ко ак те ри ње го вих
де ла ни су са мо не ки су бјек ти ко ји но -
се од ре ђе ну рад њу, већ да је реч увек
и о мно го стру ко сти на чи на на ко ји се
њи ма при сту па, да је реч не са мо о
објек тив ној при чи и при ча њу, не го да
је ве о ма ва жан на чин на ко ји се ту ма -
чи од ре ђе на по ја ва. На ша ту ма че ња
во де на ше жи во те. На ра ти ви ко ји по -
ста ју део на шег ка рак те ра прет хо де
чисто ра ци о нал ном од но су пре ма ре -
ал но сти. Оно не те ма ти зо ва но у ви ду
на шег огра ни че ног хо ри зон та, мо же
накнад но да усме ра ва по на ша ње, јер
чо век у са од но ше њу са дру ги ма за и -
ста и не ма ни шта осим суп тил ног је -
зи ка те ла и (не)ја сних зна ко ва ко ји ма
нам се дру ги обра ћа. Та ко при сту па -
мо дру гом чо ве ку по не кад као умет -
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нич ком де лу, као сли ци ко ја ни је из -
ре че на, као Ан дри ће вој Је ле ни, ко ја
ни кад ни је пот пу но при сут на и ко ја
кроз це ло де ло ћу ти, те на ма оста вља
да је ту ма чи мо, као жи во ту ко ји не ма
сво ју ко нач ну свр ху. Уто ли ко се не
би смо сло жили да су ре чи и сли ке то -
ли ко раз ли чи ти као што шпан ски фе -
но ме но лог то твр ди. (Gas set 2018, 55)
Ре чи, и љу ди као и сли ке мо гу да
оста ну тај но ви ти. Због то га би за да -
так чи та о ца и ту ма ча тре бао да бу де
по ку шај рас пли та ња лан ца од но са
из ме ђу оно га што је ми шље но, ре че -
но и ту ма че но ка ко би се до шло до
на чи на на ко ји се ис ку ство ре кон фи -
гу ри са ло у сам из раз или не ки од ре -
ђен лик. (Ri co e ur 1984, 53). 

Умет ник је сум њи во ли це 

под ма ском, иден ти тет је оно 

скри ве но

Још је дан ва жан мо тив код Ан дри -
ћа пред ста вља по јам ства ра ња. Он
се ни ка да не ба ви отво ре ним пи та -
њем шта је ле по и шта ни је ле по. Он
сма тра да је за да так умет ни ка да на -
пра ви де ло ко је је све до чан ство свог
на ро да и вре ме на, си ту а ци ја, ме ста и
љу ди, ма ка кви да су они за и ста. На
много ме ста је хва лио али и ку дио
свој на род, али је ја сно схва тао да је
ње гов лич ни по зив ве зан за пи са ње.

Ди пло матска ка ри је ра му се у то ку
жи во та раз ви ја ла та ко да му је оста ло
вре ме на за ства ра ње, че му ми да нас
има мо мно го да за хва ли мо. Не ке од
при ча ко је се ди рект но ба ве про бле -
мом умет но сти и ства ра ња су: Вук и
Аска, Раз го во ри са Го јом, по ме ну ти
део Зна ко ва по ред пу та, део ње го вог
не за вр ше ног ро ма на Омер Па ша Ла -
тас и др. Не ки ауто ри ће сма тра ти да
се ње го ва фа си ци ра ност од ре ђе ним
исто риј ским ли ко ви ма по пут Фран -
ци ска Го је, или Омер Па ше-Ла та са
ба зи ра на пи шче вој иден ти фи ка ци ји
са овим љу ди ма. (Mar tens 2020) Ове
при че сва ка ко отва ра ју про блем ства -
ра ња у кри зним и те шким вре ме ни -
ма, као и пи та ње раз у ме ва ња мно го -
стру ко сти иден ти те та оних ко ји су
од ра сли у мул ти ет нич ким и рат ним
про сто ри ма. У сва ком од ових мо ти ва
би пи сац мо жда мо гао да про нађе и
сво ју уло гу. Али ве ли чи на ње го вог
де ла ни је у то ме што он пи ше о пар -
ти ку лар ним љу ди ма, већ о њи хо вим
про бле ми ма ко је је мо гу ће по оп шти -
ти и ана ли зи ра ти на је дан фи ло зоф -
ски на чин.

Је дан од пи са ца и фи ло зо фа ко ји
на ја вљу је но ви од нос пре ма ства ра њу
уоп ште, Пол Ва ле ри, је кри ти ко вао
мо дер ни про је кат за сни ва ња есте ти -
ке. Он је сма трао да сам чин ства ра -
ња не ги ра чи сто ра ци о нал но ре флек -
то ва ње умет но сти, јер је са мо ства ра -

ње мно го ви ше од ра зум ског од но са
пре ма пред ме ту. Ка ко он твр ди, пре -
ма ве ћи ни ства ри на све ту смо рав но -
ду шни, и са мо оно што нас афи ци ра и
осе ћај но под у пи ре је вред но то га да
бу де ове ко ве че но: "Ми ипак не мо же -
мо, сра чу на то, да кон сти ту и ше мо јед -
но умет нич ко де ло, као што је то не -
кад хте ла есте ти ка. Осим па то ло шких
или ве штач ких из у зе та ка, ми смо у
ста њу ства ра ња не пре кид не осе ћај -
но сти. А оно што је те шко је сте упра -
во да се зна, не шта је сте та осе ћај -
ност, већ оно што она ни је. На ша
свест се ни јед ног тре нут ка не оглу -
шу је о осе ћај ност. Ту осе ћај ност ко ја
је исто вре ме но до га ђај, тра ја ње, сре -
ди на у ко ју се сме шта до га ђај, сву да
је про на ла зи мо. Ја је у су шти ни са мо
про из вод осе ћај но сти." (Va le ri 2003,
38) Ан дрић ће сам на мно гим ме сти -
ма твр ди ти да му је ства ра лач ки жи -
вот био те го бан и тму ран, иако су му
касни ја де ла до не ла мно го успе ха и
ра до сти. Чо век ко ји сна жно осе ћа
свет око се бе, ко ји је хи пер сен зи ти -
ван, попут на шег пи сца, јед на ко до -
жи вља ва до бре и ло ше до га ђа је, ле пе
и ру жне стра не људ ских ка рак те ра и
при ча, и због то га му је ди на ми ка и
кон траст "до бра" и "зла" те ре ал но -
сти че сто би ва не под но шљи ва. Мо -
жда је то је дан од раз ло га за што је
пи сац био оду ше вљен шпан ским
умет ни ком Фран ци ском Го јом (Fran -
ci sco Jo sé de Goya). Овај, нај ва жни ји
шпан ски умет ник по чет ка 19 ве ка, у
сво јим пор тре ти ма ве што је умео да
пред ста ви ве о ма мрач не аспек те људ -
ских ли ко ва, да се ми сва ка ко мо ра мо
чу ди ти над мо ћи ма ко је је имао да за -
па зи све де та ље и да их вер но пре не -
се на сли ку или гра фи ку.

Ан дрић је у сво јој по се ти Ма дри ду
имао при ли ке да де таљ но ис тра жи
ства ра ла штво овог умет ни ка и из то -
га је про и за шао ме ди та тив ни раз го -
вор ко ји но си на зив Раз го вор са Го -
јом. Сли кар и гра фи чар је сва ка ко
имао кон тро вер зан жи вот, и он је сам
жи вео у на раз ме ђи ве ко ва, те шких
по ли тич ких вре ме на и про ме на и жи -
вео је не кон вен ци о нал но. Због то га у
јед ном де лу раз го во ра пи сац от кри ва
ка кав мо ра да бу де ства ра лац да би
ус пео да се сна ђе, пре жи ви, али и да
успе шно и ак тив но ства ра у уз бур ка -
ној са да шњо сти: "-Ви ди те, умет ник
то је сум њи во ли це, ма ски ран чо век у
су мра ку, пут ник са ла жним па со шем.
Ли це под ма ском је див но, ње гов ранг
је мно го ви ше не го што па сош бе ше,
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али шта то ма ри? Љу ди не во ле ту не -
из ре ци вост ни ту за ку куље ност и за -
то га зо ву сум њи вим и дво лич ним. А
сум ња кад се јед ном ро ди не по зна је
гра ни це. Све и кад би умет ник мо гао
не ка ко да об ја ви све ту сво ју пра ву
лич ност и сво је по зва ње, ко би му ве -
ро вао да је то ње го ва по след ња реч?
.... Умет ни ко ва суд би на је да па да из
јед не не ис кре но сти у дру гу и да ве зу -
је про тив реч ност за про тив реч ност. И
они мир ни и срећ ни код ко јих се то
нај ма ње ви ди и осе ћа, и они се у се би
стал но ко ле ба ју и са ста вља ју без пре -
стан ка два кра ја ко ја се ни кад са ста -
ви ти не да ју." (An drić 2011, 25) У на -
став ку из ма шта ног ди ја ло га Ан дрић
у уста умет ни ка ста вља и по на вља
иде ју ко ја се по ја вљу је и у при по ве ци
без дра ме: свет је ме ша ви на фан та зи -
је и ре ал но сти и јед но што чо век за и -
ста има ствар но и што је ње го во то су
ми сли (An drić 2011, 37) Го ја га је фа -
сци ни рао јер је по сма тра ју ћи љу де,
сли као оно што ви ди у њи ма, њи хо ве
стра хо ве, љут ње, же ље и те жње, раз -
ли чи те афек те ко је су се скри ва ле иза
не чи јег ви дљи вог ли ка. Фе но ме но ло -
шка ме то да се ба зи ра на то ме да се
по ђе од онога што је су бјек ту нај е ви -
дент ни је, од нај жи вљег ис ку ства са -
да шњо сти, али у умет но сти тај пут
во ди до нај ра зли чи ти јих на чи на ка ко
оно ви ђе но мо же би ти пред ста вље но.
На сли чан на чин су Го ји не гра фи ке
кроз не чи ји лик, кроз оно што је до -
ступ но све ту и дру ги ма, кроз оте ло -
тво ре ње не чи је уну тра шњо сти из ра -
жа ва ле це лу ди на мич ку струк ту ру
од ре ђе не лич но сти. На ли ци ма осо бе
сва ка ко мо гу да се про чи та ју ње на
ду го го ди шња ис ку ства, на ви ке али и
од ре ђе ни ста во ви и по глед на свет.
Због то га у се ри ји од 80 гра фи ка под
име ном "Ка при ци" (Los ca pric hos)
умет ник ди рект но сли ка ју ћи ли ко ве
кроз ка ри ка ту ре ко је је сам об ли ко -
вао, кри ти ку је оно што ти ли ко ви
предста вља ју као но си о ци од ре ђе не
по ли тич ке, дру штве не и ре ли гиј ске
дог ме. Ис кри вље ни ли ко ви но се са
со бом по гре шне вред но сти ко је за -
сту па ју.

За раз ли ку од тра ге ди је ко ја сли ка
про сеч не или уз ви ше ни је ка рак те ре и
при че, Ари сто тел је по ка зао да оно
ко мич но на ста је ка да се по дра жа ва ју
ло ше људ ске осо би не. (Ари сто тел
2002, 63) На сли чан на чин Го ји не ка -
ри ка ту ре су ис ти ца ле оно нај ни же у
људ ској при ро ди, стра хо ве хи пер бо -
ли са не и до ве де не до пла хо ви то сти,

по жу ду, по хле пу, бес... Је дан аспе кат
лич но сти је за ње га био пре су дан, и
као та кав от кри ва ју ћи за ка рак тер од -
ре ђене осо бе. Умет ност као та ква ду -
жна је да сли ка не са мо оно што нам
се на пр ви по глед до па да, не го и оно
што је на изглед од бој но и ру жно. Ми
су де ћи на кра ју о то ме као уз ви ше ном
умет нич ком де лу, ње му да је мо диг -
ни тет при хва та ња ствар но сти она кве
ка ква је сте, љу ди она квих ка кви је су,
Ни че о вим реч ни ком, оног "од ви ше
људ ског у љу ди ма". Та ко умет ност
мо же да пре тво ри оно што је ру жно у
оно што је ле по, оно што је про ла зно
у оно што је веч но, оно што је обич -
но у аспе кат уз ви ше ног, оно што је
бол но у оно што би мо гло би ти при -
хва тљи во. Ни че је по ка зао да он да ка -
да се из умет но сти од стра ни мо ра ли -
зо ва ње оста је чи ста страст пре то че на
у де ло, је дан из раз ко ји иако на из глед
"ру жан" мо же да ве ли ча са му во љу за
жи во том. (Ni če 1982, 28) На тај на чин
за да так умет ни ка ни је пу ко по дра жа -
ва ње ре ал но сти, јер са мим тим што
би ра је дан аспе кат при сту па оде ђе ној
те ми, умет ник у њу угра ђу је су бјек -
тив ни став, свој од нос пре ма са мом
ра ду. Ху серл би ре као фо то граф ако је
до бар из ра жа ва са му осо бу кроз
аспект пред ста вљен на де лу. (Hus serl
s. 52, ff. 10.) Ари сто тел је та ко ђе сма -
трао да је уло га умет ни ка мно го ви ша
од пу ког по дра жа ва ња ствар но сти.
Умет ник "до да је" при ро ди оно што
она са ма у се би не ма као иде ал но.
Умет нич ка иде ја се ин кор по ри ра у
ре ал ност. Де ло ни је са мо пу ки од раз
ствар но сти, уз ви ше на ми сао кроз
умет ност по ста је део све та. Са вре ме -
на умет ност от кри ва да у са мо де ло
мо гу да се уне су раз ли чи те иде је, не
са мо ти по ло шки, не го и иде ал ни об -
ли ци, али оно ху ма ни стич ко и "уз ви -
ше но" пред ста вља он то ло шко на лич -
је ду ха, на су прот пу ко кон вен ци о нал -
ном мо ра ли зи ра њу, те у њи ма чи ни
упра во ин те р су бјек ти ван вред но сни
став ко ји је уткан пре ма жи во ту, став
ко јим зра чи од ре ђе но де ло. Би ло да ј
реч о кри ти ци кон крет ног до га ђа ја,
по пут Го ји них "Ужа са ра та" (Los de -
sa stres de la gu er ra) или ге не рал ном
од но су пре ма ра ту, по ли ти ци и љу ди -
ма, умет ност из ра жа ва ја сне вред но -
сти кроз ли ко ве ко је пред ста вља. Та -
ко она мо же да спа ја оно не спо ји во,
ста ре вред но сти и но ве до га ђа је, али
и да бу де кри ти ка са дашњо сти ко ја
мо же не-ху ма ни стич ки да при сту па
дру гом. (Про ле 2018, 89)

Да ли су тач не тврд ње да се Ан -
дрић иден ти фи ко вао са Го јом? Оно
што би мо гле би ти слич но сти из ме ђу
ова два ве ли кана ко ја су во ди ла тај за -
ми шље ни ди ја лог да ка ко је су те шка
вре ме на у ко ји ма су ства ра ли, те шке
те ме и ка ракте ри ко је су би ра ли да
пред ста ве, али и спо соб ност да оп -
ста ну у раз ли чи тим по ли тич ким
окру же њи ма. На и ме, шпан ски сли кар
је сли као на дво ру и пре жи вео је вла -
да ви ну Кар ло са IV, На по ле о но ву ин -
ва зи ју на Шпа ни ју, али и пе ри од ре -
сти ту ци је и по врат ка кра ља Фер ди -
нан да VII. По след њи краљ је од лу чио
да га по ми лу је, иако је слу жио фран -
цу ским оку па то ри ма јер је ње го ва ве -
шти на сли ка ња би ла од не про це њи -
вог зна ча ја, и од лу чи ли су да је умет -
ник вред ни ји жив и при су тан, не го
санк ци о ни сан и прог нан. Ан дрић ће
слич ну суд би ну до жи ве ти на кон Дру -
гог свет ског ра та и сту па ња ко му ни -
ста на власт. Ду го се пре и спи ти ва ла
мо гућ ност ње го ве уло ге у но вом дру -
штве ном-по ли тич ком жи во ту и оче -
ки ва ла цен зу ра по пи та њу од ре ђе них
ста во ва и уве ре ња и за хвал ност но -
вом си сте му. Мо жда је пи шче во
искре но ве ро ва ње у иде ју ју го сло вен -
ства, ко је се ја ви ло још мла до сти и
пе ри о ду ак ти ви зма у окви ру ор га ни -
за ци је Мла да Бо сна, би ло ја че од сва -
ког по себ ног об ли ка уре ђе ња др жа ве
оно што га је одр жа ло не по ко ле бљи -
вим кроз све го ди не ства ра ња. Ње гов
од нос пре ма но вој др жа ви је у свим
аспек ти ма био, ка да се до не се крај њи
суд, афир ма ти ван, јер је иде ја ју го -
сло вен ства би ла за ње га из раз сло бо -
де, она је по бе ди ла прет ход не об ли ке
по тла че но сти Осман ској и Хаб збур -
шкој им пе ри ји. Сло бо да је са ју го сло -
вен ством до би ла сво је име. Си гур но
је и да је ње гов та ле нат оно што је би -
ло пре суд но да ње го ва де ла тра ју. Ја -
сно је је би ло мно го фак то ра ко ји су
до при не ли пи шче вом успе ху.

Ан дрић на не ко ли ко ме ста за кљу -
чу је да се од умет ни ка оче ку је да
ства ра, а од до брог умет ни ка ви ше
не го од дру гих, јер пу бли ка же ље но
иш че ку је ње го ве сле де ће ра до ве. Ан -
дрић ме та фо рич но о то ме пи ше у де -
лу Аска и вук. На и ме, ма ла Аска на
кра ју при че пре жи вља ва јер је ву ко ва
же ља да чу је и ви ди њен пре ле пи та -
ле нат пле са, би ла ја ча од ње го ве при -
род не, крв нич ке по тре бе да је уби је и
по је де. Аска је сво јим та лен том ку по -
ва ла вре ме за соп стве ни жи вот и рад,
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и по ка за ла да умет ност мо же да вас
од ве де у нај о па сни је со ка ке, али исто
та ко вам да је кри ла и спо соб ност да
се из њих из ву че те бо га ти ји за још
јед но но во ис ку ство: "И да нас, по сле
то ли ко го ди на, игра се тај њен чу ве ни
ба лет у ком умет ност и во ља за от по -
ром по бе ђу ју сва ко зло, па и са му
смрт." (An drić 2018, 16) Умет ност се
слу жи је зи ком ко ји ни је јед но зна чан
и због то га се опи ре стро гом су ду и
кла си фи ка ци ји. Си гур но да је Ан -
дрић ба ве ћи се ге не рал но иде јом
ства ра ла штва по ма ло пи сао и о се би,
и свом од но су пре ма пи са њу. 

На по след њем ме сту, мо же мо да
ана ли зи ра мо и Ан дри ћев по след њи
ро ман, ко ји ни ка да ни је до вр шен. Реч
је о ро ма ну Омер Па ша-Ла тас. За -
што је пи сац имао пред крај жи во та
да се ба ви овим тур ским вој ско во ђом,
и ње го вим жи во том? Про блем иден -
ти те та је сва ка ко јед на од те ма ко ја се
про вла чи кроз чи тав пи шчев опус и
ко ја се отво ра ка да се ана ли зи ра ово
де ло. Па ша је по по ре клу био Ср бин
ко ји је по стао по ту ри ца и до сег нув -
ши ви сок чин у су леј ма но вој во сци,
вр ло бр зо по стао нај го ри крв ник и
освет ник над раз ли чи тим по бу ње ним
на ро ди ма про тив тур ске вла сти. Ме -
ђу тим, па шу је то ком це лог жи во та
му чи ло пи та ње ко је он за и ста, по ро -
ђе њу Ср бин, Ми ћо, син аустриј ског
офи ци ра, а по свом жи во ту и "за слу -
га ма" тур ски при пад ник и чи нов ник
нај ви шег ре да. Пи та ња о по ре клу и
соп стве ном иден ти те ту су мучи ла и
на шег пи ца, као и ве ћи ну љу ди та да -
шње Ју го сла ви је ко ја је кроз са мо је -
дан век про ме ни ла ра зна уре ђе ња и
об ли ке, и у ко јој су раз не ет нич ке
гру пе од пот пу не раз ли чи то сти до -
шле до иде је да при па да ју је дин стве -
ном ју го сло вен ском ду ху. У ро ма ну
Ан дрић опи су је пе ри од у ко ме је па -
ша ре ша вао про блем по бу ње ног на -
ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. У по -
гла вљу ко је го во ри о умет но сти мо -
же мо на ћи од ре ђе не иде је ка ква је
уло га ства ра оца у од но су на по ли ти -
ку и те шка вре ме на. Он је сли ка ра ко -
ји је био за ду жен да сли ка вој ско во ђу
пред ста вио као чо ве ка ко ји је у "трај -
ној за ва ди са ствар но шћу" (Ан дрић
2019, 106) на гла ша ва ју ћи ка ко се пи -
сца и умет ни ка не ти чу ди рект но по -
ли тич ке стру је, ути ли тар ни од но си,
част, власт, ни ти бо гат ство, али ка ко у
свом ства ра лач ком жи во ту и те ка ко
за ви си од њих. Сли кар је пред ста -
вљен као не ко ко је "из гу бљен и за не -

сен" ко ји је то ли ко фо ку си ран на сам
рад да му по ста је не ва жно ко га има
пред со бом, уз ви ше ног ли ка или
обич ног чо ве ка. Сли ка ру (умет ни ку)
је нај ви ше ста ло до са мог де ла. (Ан -
дрић 2019, 134) Ипак, оно што је по -
сред но при ка за но у овој при чи је су и
мо мен ти у ко ји ма па ша сто ји крут, за -
ми шљен и уто нуо у сво је ми сли пре -
и спи ту ју ћи соп стве ну по вест, и пре -
тре са јући пи та ње о по ре клу свог
иден ти те та. Пи сац нам ве што по ка зу -
је да не по сто ји та ко не што што је
ста лан и ко на чан, ри ги дан људ ски ка -
рак тер, и да је људ ске ли ко ве за ни -
мљи во сли ка ти и опи си ва ти упра во
због про мен љи во сти њи хо вих на чи на
жи во та, на ви ка и стре мље ња. 

Фе но ме но ло шка ме то да ће сва ка ко
да се пи та о по ре клу људ ске при ро де,
и по ка за ће да ни је мо гу ће ја сно де фи-
ни са ти и озна чи ти те мељ чо ве ко вог
ка рак те ра и иден ти те та. Ја сно је да
по сто ји кру жни од нос из ме ђу по је -
дин ца и оп штих то ко ва у ко ји ма жи -
ви, али та оп штост је ре вер зи бил на,
то зна чи да је сло бо да сво је вр сан ca -
u sa sui, те да је чо век је увек већ не -
ка ко усме рен на дру ге и са дру ги ма
кре и ра сми сао и за јед ни цу у ко јој се
нор ми ра ју од ре ђе не вред но сти. Фе -
но ме но лог Пол Ри кер је по ка зао да
сам ка рак тер ни је ни шта фик сно,
кру то и ри гид но. Оно је са мо скуп на -
ви ка ко је се по на вља ју, али це ло ку -
пан иден ти тет је мно го ви ше од то га.
(Ri co e ur 1992, 128) Пи та ње је да ли

ика да мо же мо пот пу но раз у ме ти не -
чи ји иден ти тет, не чи је соп ство и да
ли ика да мо же мо дру ге до кра ја упо -
зна ти. Фе но ме но лог по ка зје да чак и
ка да са зна мо "обе јек ти ван ла нац ин -
тер су бјек тив них ре ла ци ја" оста је она
уну тра шњост лич но сти ко ја ни је у
то та ли те ту објек ти ви ра на, ни ти је ла -
ко до ступ на. Дру ги чо век ни је скуп
су ђе ња ни ти из ри ца ња ко је ми има мо
о ње му. Баш за то што се слу жи "соп -
стве ним вре ме ном" и соп стве ном ма -
штом и се ћа њи ма, а не на про сто ре -
флек си јом чи ње нич ног ис ку ства, чо -
век је би ће ко је по зајм љу је од има ги -
на ци је и на аутен ти чан на чин пре -
пли ће соп стве но вре ме са "пра вим"
вре ме ном и та ја њем. За Ан дри ћа су
упра во због то га дру ги љу ди и ка рак -
те ри би ли не ис црп на ин спи ра ци ја за
ства ра ње и пи са ње, па је сто га и при -
ча о Омер Па ши-Ла та су по ку шај да
се про дре у про блем раз у ме ва ња не -
чи јег иден ти те та, у од но су на ње го во
уну тра шње вре ме и до жи вља је, ко ји
се сва ка ко од и гра ва ју у јед ној од ре ђе -
ној по ве сној кор ди на ти. 

Умет ник и фи ло зоф, раз ли чи ти

ли ко ви ко ји те же истом

Ве за из ме ђу фи ло зо фи је, умет но -
сти и по ли ти ке се ис пи ту је још од
нај ра ни јих фи ло зоф ских ре флек си ја.
Пла тон је био пр ви ми сли лац ко ји је
не ка ко по ку ша вао да пре и спи та овај
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од нос. На са мом кра ју Др жа ве он ка -
же да је он иако фи ло зоф имао по тре -
бу да по сту па као умет ник: да ис при -
ча јед ну при чу (mythos), јер је при ча -
ње при ча оно што нас во ди ка бе -
смрт но сти, оно што спа ша ва ду шу од
Ле те, ре ке за бо ра ва. (Pla ton, 324,
621c) Ху серл се ни ка да ни је ди рект но
ба вио по ли тич ком фи ло зо фи јом, али
је то по сле ди ца ње го вог уче ња у вре -
ме ну кри зе у ко ме је сма трао да без
ду бин ске ре фор ме чо ве ка, ње го вог
на чи на ми шље ња и те мељ ног ста ва
пре ма све ту ни је мо гу ће су штин ско
ме ња ње све та око се бе, јер ће ри гид -
ни си сте ми су бјек тив но сти увек те -
жи ти да фор ми ра ју спо ља шњост ко ја
ће би ти од раз те уну тра шње струк ту -
ре. Ни је слу чај но да је у јед ном пе ри -
о ду свог ства ра ла штва уло гу фан та -
зи је Ху серл по и сто ве ћи вао са ме то -
до ло шким ко ра ком епо хе-ом. На и ме,
уло га фан та зи је је сте да на пра ви пре -
кид у ли не ар ној вре ме ни то сти, у кон -
ти ну и те ту и сук це сив но сти спо ља -
шњег све та ко ји нас при ти ска. Тек
на кон епо хе-а мо гу ћа је сло бо да као
аутен тич но де ло ва ње, јер чо век ви ше
не по сту па ре ак тив но, во ђен на ив ним
пред ста ва ма и ста во ви ма, већ сло бод -
но би ра пут у окви ру да тих мо гућ но -
сти, не све стан увек по сле ди ца ко је
тај пут но си. Ан дрић ће на сли чан на -
чин твр ди ти да оства ре ње сло бо де
ни ка да ни је пот пу но мо гу ће иако смо
ду жни да му веч но те жи мо. Фи ло зо -
фи ја и умет ност мо гу има ти вред ност
тек ако ство ре соп стве ни ре жим, је -
зик и об лик ко јим ће да ко му ни ци ра -
ју не за ви сно од вла да ју ћих по ли тич -
ких си сте ма. Умет ност оства ру је сво -
ју сло бод ну свр ху тек ако се еман ци -
пу је од де ка дент не ре ал но сти. (Про ле
2020: 89) Ма шта и ре ал ност не мо ра -
ју би ти увек у за ва ди, али су фи ло зоф
и умет ник ду жни да се пи та ју о мо гу -
ћим све то ви ма, да стре ме тој "уз ви -
ше ној ре ал но сти" о ко јој нам ве што
Ан дрић го во ри, по себ но он да ка да је
са да шњост по љу ља на и у кри зи. Но -
бе ло вац ко ји је ства рао у ве о ма пре -
вр тљи вим вре ме ни ма, ус пео је ту
уло гу успе шно да оства ри и да је пре -
то чи на свој на чин у ре чи. Фе но ме но -
ло шки при сту пи ти ту ма че њу ње га
ни је је дан спо ља шњи под виг, већ је
та ме то до ло ги ја из раз са ме ствар но -
сти, жи вог ме са ко је је об ли ко ва ло
20. век. Са том ме то до ло ги јом, као и
без ње, ми смо осу ђе ни на ту ма че ње,
по ку ша ва мо да да мо сво ју реч ко ја
си гур но не ће би ти по след ња. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Ори ги нал ни из во ри:

An drić, Ivo (2018) Aska i vuk, Sa ra je vo: Bo -
san ska ri ječ.

An drić, Ivo (1977) Zna ko vi, Sa ra je vo: Svi je -
tlost.

An drić Ivo (1981) Zna ko vi po red pu ta, Be o -
grad: Pro sve ta.

An drić, Ivo (2013) Je le na – že na ko je ne ma,
Be o grad: Pro sve ta.

Ан дрић, Иво (2019) Омер Па ша-Ла тас, Бе о -
град: Вул кан. 

An drić, Ivo (2015) "O pri či i pri ča nju", u: Ivo
An drić – svug da šnji, Za greb: Na pre dak.

Аndrić Ivo (2011) Raz go vor sa Go jom, Be o -
grad: Slu žbe ni gla snik.

Се кун дар ни из во ри:

Ari sto tle (1984), "On the Soul", in J. Ba nes
(ed.), Com ple te Works of Ari sto tle, New
Jer sey: Prin ce ton Uni ver sity Press.

Ari sto tel (2002) O pe snič koj umet no sti, Be o -
grad: De re ta.

Bi e mel, W. (1980) Fi lo zo fij ske ana li ze mo der -
ne umjet no sti, (Kaf ka/Pro ust/Pi cas so), Za -
greb: Pro sve ta, 1980.

Do ubt, K., & Tripp, G. (2012). The me a ning -
ful ness of Je le na in the work of Ivo An drić,
New Ze a land Sla vo nic Jo ur nal, 46,
109–118.

Gas set, Ho se y Or te ga (2018) Sli kar, glu vo ne -
ma fi gu ra, Bo grad: IFDT.

Go ru pin R.: Vu ci nich, W. S. Wo men in An -
drić’s Wri ting (1995). Ivo An dric Re vi si ted:
The Brid ge Still Stands. Re se arch Se ri es.

Hus serl, Ed mund (2004) Pre da va nja o fe no me -
no lo gi ji unu tra šnje vre men ske svi je sti,
Srem ski Kar lov ci-No vi Sad: Iz da vač ka
knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća.

Hus serl, Ed mund (1980), Phan ta sie, Bild be -
wusstse in, Erin ne rung. Zur Phä no me no lo -
gie der an scha u lic hen Ver ge gen wär ti gun -
gen, The Ha gue – Bo ston – Lon don: Mar ti -
nus Nij hoff Pu blis hers.

Le šić, Zden ko(2012) "Pri po ve dač Ivo An drić",
u: Ivo An drić – 50 go di na ka sni je, Sa ra je vo:
Aka de mi ja na u ka i umjet no sti BIH.

Mar tens, M. (2020). U po ža ru sve to va: Ivo An -
drić-je dan evrop ski ži vot: bi o gra fi ja. Be o -
grad: La gu na.

Mi lu ti no vic, Z. (2009). 'The Wis dom Ef fect:
Ivo An dric the Storytel ler'. Cen tral Euro -
pean Uni ver sity Press.

Ni če, F., Jev tić, B., & Mar ko vić, V. (1982). Su -
mrak ido la. Be o grad: Gra fos.

Pla ton (2002) Dr ža va, Be o grad: BIGZ.
Ri co e ur, Paul (1992) One self as Anot her, Chi -

ca go-Lon don: Uni ver sity of Chi ca go Press.
Ri co e ur, Paul (1984) Ti me and Na ra ti ve, Vol.

1, Chi ca go-Lon don: Uni ver sity of Chi ca go
Press.

Pro le, D. (2018) "Sa vre me nost pri mi tiv nog i
pri mi tiv nost sa vre me nog", u: Го ди шњак
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду,
43(1), 143–155.

Pro le, D. (2020) "Što je to tru ba dur ska ra -
dost?", u: Fi lo zof ska is tra ži va nja, 40(2),
369–380.

Va le ri, Pol (2003) Pre da va nja o po e ti ci, Be o -
grad: NNK In ter na ci o nal.

*

Та ња То до ро вић, 2011. го ди не за вр -
ши ла гим на зи ју Јо ван Јо ва но вић Змај,
дру штве но-је зич ко оде ље ње. У то ку гим -
на зи је се ба ви ла ре то ри ком и во ди ла Про -
се фест. Исте го ди не упи са ла Фи ло зоф -
ски фа кул тет у Но вом Са ду, Од сек за фи -
ло зо фи ју. 2015. го ди не ди пло ми ра ла на
ФФУНС на те му "Ху сер лов по јам кри зе".
У то ку сту ди ја се ба ви ла сту дент ским ор -
га ни зо ва њем и би ла Сти пен ди ста Фон да
за сти пен ди ра ње и под сти ца ње на пре до -
ва ња да ро ви тих сту де на та и мла дих на уч -
них рад ни ка и умет ни ка Уни вер зи те та у
Но вом Са ду као и Сти пен ди ста фон да за
мла де та лен те Ре пу бли ке Ср би је – До си -
те ја. 2014/15. годи не до би ја на гра ду Нај -
бо љи сту дент фа кул те та за 2014/15. школ -
ску го ди ну и На гра ду за ду жбин ског фон -
да Ма ти це срп ске у Но вом Са ду за нај бо -
љег сту ден та за вр шне го ди не Фи ло зоф -
ског фа кул те та у Но вом Са ду. 2016. го ди -
не по че ла је да ра ди на Од се ку за фи ло зо -
фи ју на ФФУНС-у, где је тре нут но за по -
сле на као аси стент. 2017. ма сте ри ра ла на
те му "Фи ло зоф ско по ре кло те о ри је дру -
штве ног уго во ра". Исте го ди не је упи са ла
док тор ске сту ди је на Од се ку за фи ло зо -
фи ју.2019. го ди не про ве ла је ме сец да на у
ју ну на ис тра жи вач ком бо рав ку на Карл-
Фран зенс-Университäт-у у Гра цу. На пи -
са ла је не ко ли ци ну ра до ва, при ка за и пре -
во да и уче ство ва ла на раз ли чи тим на уч -
них кон фе рен ци ја ма. Ком плет на би о гра -
фи ја мо же се про на ћи на: http://www.ff.
uns.ac.rs/sr/fa kul tet/od se ci/fi lo zo fi ja/za po -
sle ni/ta nja-to do ro vic. 

Ужа по ља ин те ре со ва ња су јој: фе но -
ме но ло ги ја, прак тич ка фи ло зо фи ја, фи ло -
зо фи ја умет но сти, по е ти ка. Тре нут но је
на за вр шној го ди ни док тор ских сту ди ја и
чла ни ца The So ci ety for the Study of Wo men
in Phe no me no logy и Cen tro de Estu di os Fi -
lo só fi cos-Cul tu ra les, Me xi co, цен тра  при
ко ме ис тра жу је по јам фан та зи је у са вре -
ме ној фи ло зо фи ји и умет но сти. Од у век је
за ни мао спој фи ло зо фи је у те о ри ји и
прак си. По ред ре дов них ак тив но сти тре -
нут но пи ше крат ке ко лум не за "По ли -
тички пре глед" (http://www.po li tic ki-pre -
gled.rs/)
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Radivoj [ajtinac

БЕЗ ОДГОВОРА ИКАД
(Са зве жђе во до но ше ) 

Ка ко си ја је два до че ка на 
ча ша во де
као стр пље ње ко је се про ви ди
жеђ ко ја се не пам ти
му ка ко ја пре ћу ти

део опо стан ка
чи је су сли ке без број не
као гу тља ји и раз ло зи

она ко
ка ко се
по при чи
про па ти из на ви ке
по не ста лој же ђи
сит ни ца ста кла

све док бо лест
не по чи сти бо га ти део жи во та
сјај са мо ће ко ју ни сам не пре по знаш
не дрх тиш 
али и не хва лиш се
све док она си ја
пит ко

БЕСКУЋНИШТВО 
СТАНАРИЦЕ
(Вра би ца ца ри ца)

Лак ше је,под но шљи ви је
са мо гле да ти а не чу ти
То ма ло обр та ња и дрх та ња
чи шће ња и ви ва ња све те то
и чу ва и оба си па

жи ва си, ко нач но
по кре тљи ва ру па
у кро шњи ном те сту од ма гле
ипак ћеш се ис кљу ца ти
исто бој на с при гу ше ним не ми ца њем
са мо обло зр но гла ве и кљун
а кри ла и кан џи це
да ле ко, да ле ко

а не мо же се не бо
ни пра зни не облач ност
ни го ре, ни до ле, ни из ме ђу
отре сти
не дрх ти не при мај 
људ ску по зај ми цу

чак пре овог по гле да
док од о здо ико нео д ле тив
стре пи од цвр ку та ко ји се спо ти че

ДОВДЕ
(Жив не ли ср це жи ви но)

До ових су за
сти го смо стр мом стра ном сли ка
пре ма се би не по вер љи ви
и сва ка нас је реч опе кла

Увек слу ша ње со по стве ног гла са
бе ше уз нео през и тре му
као да ни смо ту
и је два че ка мо да нам не ко до ђе
ма кар ћу тао, ма кар про шао

за то је та ко су зно све што је пре бли ско
а од ду го трај ног по гле да
оста ну та јац и тру ње ко ји бле де
као да се не што за бо ра ви кад врат утр не

ипак 
у ди са њу не што све тли, збо ри и сен чи
оно што ко жи и те лу
на ја ви опе ко ти не
а су зе од јед ном из би ју
из пре ћу та ног што во ле смо
и пре гла сног
што ће мо тек ви де ти

Poezija
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Ἡ ἀτιμία φιλοσοφία διὰ ταῦτα προσπέπτωκεν,
ὅτι οὐ κατ᾽ ἁξίαν αὐτῆς ἅπτονται· οὐ γὰρ νό
ϑους ἔδει ἅπτεσϑαι, ἀλλὰ γνησίους.

[Презир је по го дио фи ло зо фи ју, за то што 
се ви ше не ба ве њо ме ка ко би тре ба ло да 
од го ва ра ње ном до сто јан ству; јер не би 
тре ба ло њо ме да се ба ве при вид ни 
фи ло зо фи, не го они пра ви.]

Пла тон, Др жа ва, VII.

Oд то га да се из у ча ва на уни вер зи те ти ма, фи ло зо фи ја
сва ка ко има ви ше стру ку ко рист. Ти ме ње на ег зи стен ци ја
по ста је јав на и њен бар јак је по ста вљен пред очи ма љу ди;
ти ме се увек из но ва до во ди у свест и по ста је при мет но
ње но по сто ја ње. Глав ни до би так ода тле би ће тај да ће по -
не ки мла ди и спо соб ни ум да се упо зна с њом и да бу де
под стак нут на ње но про у ча ва ње. Ме ђу тим, мо ра мо при -
зна ти да би онај ко је спо со бан за њу, а сто га за то има и
по тре бу за њом, мо гао да је про на ђе и упо зна и на дру ги
на чин. Јер оно што се ме ђу соб но во ли и што је ро ђе но јед -
но за дру го ла ко на ђе јед но дру го: срод не ду ше по здра -
вља ју се већ из да ле ка. На и ме, јед ног та квог ће сва ка књи -
га би ло ког пра вог фи ло зо фа, ко ја му пад не у ша ке, моћ -
ни је и ефект ни је ин спи ри са ти не го што би то мо гло из ла -
га ње не ког ор ди нар ног ка те дар ског фи ло зо фа. А у гим на -
зи ја ма тре ба ло би мар љи во чи та ти Пла то на ко ји је нај де -
ло твор ни је сред ство за по бу ђи ва ње фи ло зоф ског ду ха.
Ме ђу тим, вре ме ном се код ме не уста ли ло ми шље ње да
над спо ме ну том ко ри шћу ка те дар ске фи ло зо фи је пре ва гу
од но си ште та што је фи ло зо фи ја као про фе си ја до но си
фи ло зо фи ји као сло бод ном ис тра жи ва њу исти не, или пак
фи ло зо фи ја у слу жби вла де фи ло зо фи ји у слу жби при ро -
де и чо ве чан ства.

На и ме, као пр во, вла да не ће пла ћа ти љу де ко ји ће да
про тив ре че оно ме што хи ља ду све ште ни ка или ве ро у чи -
те ља, ко је она за по шља ва, об зна њу ју у про по ве да о ни ца ма
у ње но име, би ло ди рект но или ин ди рект но; а та кво не -
што, у оној ме ри у ко јој де лу је, мо ра ло би да су зби је деј -
ство оног пр вог де ша ва ња.Јер по зна то је да се су до ви ме -
ђу соб но не уки да ју са мо кроз кон тра дик тор ну, већ и кроз
пу ку кон трар ну су прот ност: нпр. су ду "Ру жа је цр ве на" не
про тив ре чи са мо онај "Она ни је цр ве на", не го већ и овај
"Она је жу та", што ов де има исти, шта ви ше, мо жда и ја чи
учи нак. Оту да на че ло im pro bas se cus do cen tes2 [Одбацују
се они ко ји на у ча ва ју не што друго]. Али услед те окол но -
сти уни вер зи тет ски фи ло зо фи до спе ва ју у пот пу но нео би -
чан по ло жај о чи јој јав ној тај ни ов де ва ља про збо ри ти.
Елем, у свим дру гим на у ка ма про фе со ри ко ји их пре да ју
има ју са мо ду жност да у скла ду са сво јим мо ћи ма и мо -
гућ но сти ма на у ча ва ју оно што је исти ни то и ис прав но.

Ис кљу чи во код про фе со ра фи ло зо фи је ствар ва ља раз у ме -
ти cum gra no sa lis [с по треб ном задрш ком]. На и ме, ов де
ства ри сто је са свим дру га чи је, што по чи ва на то ме да је
про блем њи хо ве на у ке исто оно о че му, на њој свој ствен
начин, свој суд да је ре ли ги ја; због то га сам ову на звао ме -
та фи зи ка про стог пу ка. Пре ма то ме, и про фе со ри фи ло зо -
фи је тре ба да под у ча ва ју шта је исти ни то и ис прав но: али
упра во то, у су шти ни ства ри, мо ра да бу де исто оно че му
та ко ђе под у ча ва др жав на ре ли ги ја ко ја је исто та ко исти -
ни та и ис прав на. Ода тле је про из и шла она на ив на из ја ва
јед ног при лич но углед ног про фе со ра фи ло зо фи је из 1840.
го ди не, што сам је ко ри стио већ у мо јој кри ти ци Кан то ве
фи ло зо фи је: "уко ли ко не ка фи ло зо фи ја по ри че глав не
иде је хри шћан ства, он да је она или по гре шна или, ако је
ипак исти ни та, он да је она не у по тре бљи ва." (Ви ди Свет
као во ља и пред ста ва, II том, стр. 625 [немачко из да ње –
на по ме на преводиоца]) Из то га се ви ди да исти на у уни -
вер зи тет ској фи ло зо фи ји за у зи ма са мо се кун дар но ме сто
и, ако се то зах те ва, мо ра да се скло ни, ка ко би пре пу сти -
ла ме сто не кој дру гој ин стан ци. – Ето, то је оно по че му се
фи ло зо фи ја на уни вер зи те ти ма раз ли ку је од свих оста лих
ка те дар ских на у ка што их ту има мо.

Као по сле ди ца то га ће на уни вер зи те ти ма, до кле год
бу де по сто ја ла цр ква, увек би ти под у ча ва на са мо та ква
фи ло зо фи ја ко ја, спра вље на уз до след но по што ва ње др -
жав не ре ли ги је [напомена пре во ди о ца: Lan de sre li gon –
ми сли се на ре ли ги ју ко ја је би ла при хва ће на као во де ћа у
од ре ђе ној др жа ви(ци) он да шњег Не мач ког савеза], углав -
ном па ра лел но сту па уз ову и оту да од у век – у нај бо љем
слу ча ју збр ка но фи гу ри ра на, нео бич но из де ко ри са на и
ти ме учи ње на те шко ра зу мљи вом – у осно ви и су шти ни
ства ри не пред ста вља ни шта дру го до па ра фра зу и апо ло -
ги ју др жав не ре ли ги је. На став ни ци ма, ко ји под тим огра -
ни че њи ма тре ба да под у ча ва ју, не пре о ста је ни шта дру го
не го да тра же но ве фра зе и фор ме у окви ру ко јих ће да по -
ста ве ап стракт ним из ра зи ма за ма ски ран и та ко бљу та вим
на пра вљен са др жај др жав не ре ли ги је ко ји ће он да да се
зо ве фи ло зо фи ја. Но ако овај или онај по ред то га хо ће не -
што да ура ди,он да ће се он или пре ба ци ти на дру ге пред -
ме те или ће уто чи ште на ћи у сва ко ја ким бе за зле ним ла кр -
ди ја ма, као, на при мер, пра ви ти те шке ана ли тич ке про ра -
чу не екви ли бри ја пред ста ва у људ ској гла ви и слич не ко -
је шта ри је. У ме ђу вре ме ну до те ме ре огра ни че ни уни вер -
зи тет ски фи ло зо фи оста ју да ље до бро рас по ло же ни у са -
мој ства ри; за то што њи хо ва су штин ска озбиљ ност ле жи у
то ме да ча сно за ра де ва ља ну пла ту за се бе, сво ју же ну и
де те, та ко ђе и да ужи ва ју од ре ђен углед ме ђу љу ди ма; на -
су прот че му они ду бо ко узру јан дух пра вог фи ло зо фа, чи -
ја чи та ва и ве ли ка озбиљ ност ле жи у про на ла же њу кљу ча
за на ше, ка ко за го нет но, та ко и муч но по сто ја ње, убра ја ју
у ми то ло шка би ћа; је ди но ако им се онај ко је ти ме оп те -
ре ћен не учи ни као да је оп сед нут мо но ма ни јом, уко ли ко
би се икад по ја вио пред њи ма. Јер да с фи ло зо фи јом мо же
да бу де по ве за на та ква су штин ска, гор ка озбиљ ност, по
пра ви лу не мо же се би ни у сну да пред ста ви ни ко ма ње од
ње ног до цен та; исто као кад се чи ни да је па па нај не вер -
ни ји хри шћа нин. Оту да у нај ре ђе слу ча је ве спа да онај да
је не ки пра ви фи ло зоф ујед но био до цент фи ло зо фи је.3 Да
упра во Кант пред ста вља тај из у зет ни слу чај, обра зло жио
сам већ у дру гом то му мог глав ног де ла, К. 17, стр. 162
[оригинално из да ње Све та као во ље и представе], укљу -
чу ју ћи раз ло ге и кон се квен це из са ме ства ри. Ина че, до каз
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го ре раз от кри ве не усло вље но сти ег зи стен ци је уни вер зи -
тет ске фи ло зо фи је да  је  чу ве на Фих те о ва суд би на; ма да је
овај у су шти ни био оби чан со фи ста, а не пра ви фи ло зоф.
На и ме, он се од ва жио да при ли ком свог фи ло зо фи ра ња
иг но ри ше уче ња др жав не ре ли ги је; по сле ди ца то га би ло
је ње го во от пу шта ње из слу жбе, а при де га је из ру жи ла
ру ља. Ка зна је та ко ђе ути ца ла на ње га, та ко што се, по сле
ње го вог ка сни јег за по сле ња у Бер ли ну, ап со лут но Ја са -
свим по кор но пре тво ри ло у ми лог бо га и уоп ште чи та во
ње го во уче ње по при ми ло при лич но хри шћан ске цр те; о
че му по себ но све до чи Упут ство за бла же ни жи вот. У
ње го вом слу ча ју па жњу за вре ђу је и окол ност да му је као
глав ни пре кр шај пре ба чен став да бог ни је ни шта дру го до
мо рал ни по ре дак све та као та кав; иако се тај став са мо ма -
ло раз ли ку је од из ре ке је ван ђе ли сте Јо ва на: Бог је љу бав.
Исту суд би ну је 1853. до жи вео при ват ни до цент [Куно]
Фи ше р у Хај дел бер гу ко јем је од у зет ju s le gen di [право да
др жи предавања] за то што је под у ча вао пан те и зам. Да кле,
де ви за гла си: "Жде ри свој пу динг, ро бе, и сма трај ју деј ску
ми то ло ги ју фи ло зо фи јом!" – Но оно што је сме шно у це -
лој ства ри је сте то што ти љу ди се бе на зи ва ју фи ло зо фи -
ма, као та кви су де и о ме ни, и то са из ра зом су пер и ор но -
сти, шта ви ше, спрам ме не се пра ве ва жни и че тр де сет го -
ди на се ни су удо сто ји ли да ба це по глед на ме не, не сма -
тра ју ћи ме ни ма ло вред ним па жње. – Али др жа ва мо ра и
да бра ни сво је при ста ли це, па би тре ба ло да из да за кон ко -
ји би за бра нио да се исме ва ју про фе со ри фи ло зо фи је.

Сто га се ла ко дā уви де ти да, у ова квим окол но сти ма,
ка те дар ска фи ло зо фи ја не мо же да из бег не да по сту па

"По пут цврч ка ду го но гог,
Што ва зда ле ти и ско ко ве пра ви –
А по том пе сми цу сво ју пе ва у тра ви."

[Гете, Фа уст I, стих 288–290.]

Оно што је за раз ми сли ти у це лој ства ри је сте са мо мо -
гућ ност ко ју ва ља узе ти у об зир, на и ме да се крај њи у ви -
ду при ро ду ства ри, ње го ву соп стве ну на рав и су шти ну
све та, ко ји је до сту пан чо ве ку, баш не мо же ускла ди ти са
уче њи ма што су се де ли мич но об зна ни ла не ка да шњем је -
вреј ском на рот чи ћу, а де ли мич но по ја ви ла пре 1800. го ди -
на у Је ру са ли му. Ка ко би се та сум ња су зби ла јед ним удар -
цем, про фе сор фи ло зо фи је Хе гел из ми слио је из раз "ап со -
лут на ре ли ги ја" ко јим је, нај зад, ис пу нио сво ју свр ху; по -
што је по зна вао сво ју пу бли ку: а она је и за ка те дар ску фи -
ло зо фи ју ствар но и у сва ком сми слу ап со лут на, тј. та ква
да тре ба и мо ра би ти ап со лут но и на про сто исти ни та, ина -
че – – – – – ! – Дру ги, пак, од тих ис тра жи ва ча исти не, ста -
па ју фи ло зо фи ју и ре ли ги ју у кен та у ра ко јем да ју име фи -
ло зо фи ја ре ли ги је; та ко ђе под у ча ва ју да су ре ли ги ја и фи -
ло зо фи ја у ства ри исто; ме ђу тим, чи ни се да је тај став
исти нит са мо у оном сми слу у ко јем је Фра њо I, узев ши у
об зир свој од нос пре ма Кар лу V, на вод но вр ло по мир љи -
во ре као: "шта мој брат Кар ло хо ће, то хо ћу и ја" – на и ме
Ми ла но. Опет дру ги не око ли шу то ли ко не го без ус те за ња
го во ре о хри шћан ској фи ло зо фи ји; што от при ли ке ис па да
као кад би тре ба ло да бу де реч о хри шћан ској арит ме ти ци
у ко јој би се ства ри узи ма ле про из вољ но. Та кви епи те ти
по зајм ље ни од вер ских уче ња, уз то, очи глед но не при ста -
ју фи ло зо фи ји, по што се она сма тра по ку ша јем ума да
про блем по сто ја ња ре ши соп стве ним сред стви ма и не за -
ви сно од би ло ког ауто ри те та. Као на у ка она ни по што не -

ма по сла са оним у шта сме, или тре ба, или мо ра да се ве -
ру је; не го са мо са оним што се мо же зна ти. Уко ли ко се
пак то по ка же као не што са свим дру го од оног у шта тре -
ба ве ро ва ти, он да се ни ти ме ве ри не би на не ла ште та: јер
она је ве ра за то што са др жи оно што се не мо же зна ти. А
ка да би се то мо гло и зна ти, он да би се ве ра ту на шла као
не што по све бес ко ри сно, па чак и сме шно; као ка да би се
о пред ме ти ма ма те ма ти ке по сту ли ра ло не ко вер ско уче ње.
Али онај ко је убе ђен у то да је сва исти на овог све та са -
др жа на и сро че на у др жав ној ре ли ги ји; па до бро, не ка се
др жи то га и оста не ус кра ћен за сва ку вр сту фи ло зо фи ра -
ња. Али не ка се не ко не др жи за не што што ни је. То бо жње
из но ше ње не при стра сног ис тра жи ва ња исти не с на ме ром
да се од др жав не ре ли ги је на пра ви ре зул тат, па чак и ме -
ри ло и кон тро ла истог је не под но шљи во, а та ква фи ло зо -
фи ја, ко ја је при ко ва на за др жав ну ре ли ги ју по пут пса
лан цем за зид пред ста вља на о па ку ка ри ка ту ру нај ви шег и
нај пле ме ни ти јег стре мље ња чо ве чан ства. У ме ђу вре ме ну
је члан глав ног па ра гра фа уни вер зи тет ских фи ло зо фа по -
ста ла упра во фи ло зо фи ја ре ли ги је, го ре озна че на као кен -
та ур, ко ја у ства ри во ди к јед ној вр сти гно зе, а из гле да та -
ко ђе и ка оном фи ло зо фи ра њу под из ве сним оми ље ним
прет по став ка ма ко је  ни по што ни су по твр ђе не. Та ко ђе и
про грам ски на сло ви по пут de ve rae phi lo sop hi ae er ga re li -
gi o nem pi e ta te [О стра хо по што ва њу истин ске фи ло зо фи -
је пред религијом], са свим од го ва ра ју ћи нат пис над јед ним
ова квим фи ло зоф ским то ром за ов це, вр ло ја сно озна ча ва -
ју тен ден ци ју и мо ти ве ка те дар ске фи ло зо фи је. Исти на,
та ко при пи то мље ни фи ло зо фи по вре ме но узи ма ју за лет
ко ји де лу је опа сно: али ствар мо же мо на ми ру да са че ка -
мо, уве ре ни да ће ипак до сти ћи јед ном за  сваг да за цр та ни
циљ. Шта ви ше, кат кад мо же мо да осе ти мо ис ку ше ње да
по ве ру је мо да су сво ја озбиљ но кон ци пи ра на фи ло зоф ска
ис тра жи ва ња пред у зе ли већ пре сво је два на е сте го ди не и
да су у том до бу за у век уста но ви ли свој по глед на су шти -
ну све та и оно што спа да у то; за то што, по сле свих фи ло -
зоф ских ди ску си ја и вра то лом них стран пу ти ца, под па ли -
цом пре тен ци о зних во ђа, до сти жу увек оно што нам се у
том ста ро сном до бу обич но пред ста вља као ве ро до стој но,
а то из гле да чак узи ма ју за кри те ри јум исти ни то сти.Чи ни
им се да сва хе те ро док сна фи ло зоф ска уче ња с ко ји ма су
се у ме ђу вре ме ну, то ком свог жи во та, мо ра ли ба ви ти, по -
сто је са мо за то да би би ла опо врг ну та, ка ко би она пр ва
би ла уто ли ко ја че ета бли ра на. Чак им се мо ра мо ди ви ти
ка ко су уме ли да очу ва ју чи стом сво ју уну тра шњу фи ло -
зоф ску чед ност, иако су чи тав свој жи вот про ве ли с то ли -
ко опа ком је ре си.

Ко ме је, по сле све га ре че ног,пре о стао тру нак сум ње у
дух и свр ху уни вер зи тет ске фи ло зо фи је, не ка раз мо три
суд би ну Хе ге ло ве на дри му др о сти. Елем, да ли јој је шко -
ди ло то што је ње на глав на за ми сао нај ап сурд ни ја иде ја,
да је то био на гла вач ке окре ну ти свет, фи ло зоф ска ла кр ди -
ја,4 а њен са др жај нај и спра зни је на гва жда ње без ика квог
сми сла ко је ни кад то ли ко за до вољ ства ни је пра ви ло пра -
зно глав ци ма, те да је ње но из ла га ње у де ли ма са мог ауто -
ра нај од врат ни ји и нај бе сми сле ни ји га ли ма ти јас, под се ћа -
ју ћи нас, шта ви ше, на де ли ри је лу да ка? О не, ни ма ло! На -
про тив – она је два де се так го ди на цве та ла као нај сјај ни ја
ка те дар ска фи ло зо фи ја ко ја је икад до не ла пла ту и хо но -
рар, и та ко се уто ви ла; на и ме, у це лој Не мач кој је у сто ти -
на ма књи га про гла ша ва на за ко нач но до стиг нут врх људ -
ске му дро сти и за фи ло зо фи ју над фи ло зо фи ја ма, чак је и
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уз ди за на до не ба: сту ден ти су по ла га ли ис пи те из ње, а
про фе со ри до би ја ли по сао због ње; ко ни је хтео да уче -
ству је у то ме про гла ша ван је"лу дом на соп стве ну ру ку"
[Гетеов ци тат из пе сме "Ори ги нал ни ма"] од  ре пе тен та ње -
ног ка ко кон форм ног та ко и не ду хо ви тог ауто ра, ко ји је
на у чен да бу де др зак, док је не ко ли ци на оних ко ји су се
усу ди ли да не ја ко опо ни ра ју тим бу да ла шти на ма на сту па -
ла с том опо зи ци јом са мо сти дљи во, при зна ју ћи "ве ли ки
дух и нај ег зал ти ра ни ји ге ниј" – оног бљу та вог на дри фи -
ло зо фа. До каз за све ов де ре че но да је чи та ва ли те ра ту ра
целe те ха ла бу ке ко ја се, као од сад за кљу чен до ку мент,
кре ће кроз пре двор је [наших] су се да ко ји [нам] се по дру -
гљи во сме ју,ка оном су ду на ко јем ће мо се по но во ви де ти,
ка три бу на лу бу ду ћих на ра шта ја ме ђу чи јим ин стру мен -
ти ма се на ла зи и сра мот но зво но [Schand gloc ke] ко је мо же
чак од зва ња ти кроз чи та ве ве ко ве. – Али шта је то он да
ко нач но би ло што је из не на да окон ча ло ону сла ву, што је
оборило bestia tri un fan te [тријумфалну звер: пре ма Ђор да -
ну Бруну] и рас ту ри ло чи та ву ар ми ју ње них пла ће ни ка и
бу ква на осим пар от пад ни ка ко ји су као за о ста ли вој ни ци
и ма ро де ри, шћу ћу ре ни под за ста вом Ха ле ов ских го ди -
шња ка, још из ве сно вре ме пра ви ли не ред, иза зи ва ју ћи
скан да ле у јав но сти, као и не ко ли ци на бед них ту па на ко -
ји још и да нас ве ру ју у оно што им је у мла ђим го ди на ма
уту вље но у гла ву и с чи ме тор ба ре по бе лом све ту? – Ни -
шта дру го не го да је не ко ме на па мет па ла злоб на иде ја да
по ка же ка ко је то јед на уни вер зи тет ска фи ло зо фи ја ко ја се
са мо при вид но и са мо по сло ву по ду да ра са др жав ном ре -
ли ги јом, а не ствар но и у пра вом сми слу. Та при мед ба је у
пот пу но сти би ла оправ да на; јер то је доц ни је до ка зао нео -
ка то ли ци зам. На и ме, не мач ки или но ви ка то ли ци зам ни -
је ни шта дру го до по пу ла ри зо ва на хе ге ли јан шти на [He ge -
le i]. По пут ове, он оста вља свет нео бја шње ним, он сто ји
ту, без да љњих ин фор ма ци ја о ње му. Са мо што му се да је
име бог, а чо ве чан ству име Исус Христ. И јед но и дру го је
"са мом се би свр ха", тј. ваљ да су ов де за то ка ко би се ужи -
ва ло док тра је овај крат ки жи вот. Ga u de a mus igi tur! [Ве -
селимо се!] А Хе ге ло ва апо те о за др жа ве на ста вља се да ље
до ко му ни зма. Вр ло те ме љан при каз нео ка то ли ци зма у
овом сми слу да је Ф. Кам пе, Исто ри ја ре ли ги о зног по кре -
та у но ви јем вре ме ну, 3. том, 1846. [F. Kam pe, Geschic hte
der re li gi ö sen Be we gung ne u e rer Ze it, Bd. 3, 1856.]

Али да је ова ква при мед ба мо гла да бу де Ахи ло ва пе та
јед ног до ми нант ног фи ло зоф ског си сте ма по ка зу је нам

"ко је ту свој ство
Пре ва гу да је, уз ди же чој ство."

[Фауст I, 2099/10],

од но сно шта је пра ви кри те риј исти не и сна ге ва же ња јед -
не фи ло зо фи је на не мач ким уни вер зи те ти ма и у че му ле -
жи глав на ствар; ма да се та кав на пад, чак и без пре зри во -
сти сва ког је ре ти зо ва ња, мо гао крат ко из ве сти с оним
ουδεν προς Διονυσον [то не ма ни ка кве ве зе с Дионисом].

Онај ко ме су још по треб ни да љи до ка зи за ова кав увид
не ка раз мо три епи лог ве ли ке хе ге лов ске фар се, на и ме, од -
мах на ред на, на шем вре ме ну та ко при ме ре на кон вер зи ја
го спо ди на фон Ше лин га из спи но зи зма у фа ри сеј ство
због че га је сле ди ло ње го во пре ме шта ње из Мин хе на у
Бер лин, уз звук фан фа ра свих но ви на, по чи јим на го ве -
шта ји ма се мо гло по ве ро ва ти да ће та мо у свом џе пу лич -
но од не ти са мог бо га за ко јим се та ко жу де ло; због че га је

при лив сту де на та би ло то ли ко ве лик да су чак кроз про зор
упа да ли у са лу за пре да ва ње; за тим, на кра ју кур са, по слу -
жна пре да ја ве ли ке ди пло ме од стра не јед ног бро ја уни -
вер зи тет ских про фе со ра ко ји су би ли ње го ви слу ша о ци, и
уоп ште чи та ва, вр ло сјај на и ни шта ма ње лу кра тив на уло -
га исто га у Бер ли ну ко ју је од и грао не цр ве не ћи се ни ма -
ло од сти да; и то у та ко ви со кој ста ро сти ка да бри га о спо -
ме ну што га не ко оста вља иза се бе, ма кар у слу ча ју пле -
ме ни ти јег ка рак те ра, од но си пре ва гу над сва ком дру гом
бри гом. Не ко би мо гао по ста ти при лич но се тан код ова -
квих ства ри; шта ви ше, мо гао би ско ро да по ми сли да би
про фе со ри мо ра ли да по цр ве не од сти да: ме ђу тим, то је
за не се ња штво. Али ако се не ко ме по сле раз ма тра ња ова -
квог жи вот ног би лан са не отво ре очи за оно шта пред ста -
вља ка те дар ска фи ло зо фи ја са сво ји м ју на ци ма, то ме  се
ви ше не мо же по мо ћи.

С не мач ког пре вео Да мир Сми ља нић
Из вор ник пре во да:

Art hur Scho pen ha u ers säm tlic he Wer ke. Vi er ter Band, 
he ra us ge ge ben von Paul De us sen: Art hur Scho pen ha u er,

Pa rer ga und Pa ra li po me na. Kle i ne phi lo sop hische Schrif ten, 
Er ster Band, R. Pi per & Co., Mün chen 1913.

(Одломак)

НАПОМЕНЕ:

1 Из вор ник пре во да: Art hur Scho pen ha u er, "Ueber die Uni ver si täts-Phi -
lo sop hie", у: Art hur Scho pen ha u er, Pa rer ga und Pa ra li po me na. Kle i ne
phi lo sop hische Schrif ten, Er ster Band, R. Pi per & Co., Mün chen 1913,
стр. 159–221.

2 На по ме на пре во ди о ца: При ли ком пре во ђе ња из ра за и ци та та са
дру гих је зи ка пре во ди лац се слу жио пре во ди ма да тим у ци ри шком
из да њу Шо пен ха у е ро вог де ла (исто риј ско-кри тич ко из да ње Ар ту ра
Хиб ше ра). Упор. Art hur Scho pen ha u er, "Ueber die Uni ver si täts-Phi lo -
sop hie", у: Art hur Scho pen ha u er, Pa rer ga und Pa ra li po me na. Kle i ne
phi lo sop hische Schrif ten. Er ster Band. Er ster Te il band, Di o ge nes, Zü -
rich 1977, стр. 155–218.

3 Пот пу но је при род но да што ви ше бо го бо ја жљи во сти се од јед ног
про фе со ра тра жи, то ће ма ње да се тра жи уче ност од ње га; – као
што је, ре ци мо, за вре ме Ал тен штај на би ло до вољ но да не ко при -
хва ти Хе ге ло ве бе сми сли це. Али от кад при ли ком пре у зи ма ња про -
фе сор ских ме ста бо го бо ја жљи вост мо же да за ме ни уче ност, го спо -
да се ни су пре тр гла по пи та њу ове. – Тар ти фи би пре тре ба ло да
при па зе и да се за пи та ју: "Ко ће да нам ве ру је да у то ве ру је мо?" –
Да су та го спо да про фе со ри ти че се оних ко ји су их на пра ви ли њи -
ма: ја их по зна јем са мо као ло ше пи сце чи јем се ути ца ју опи рем. –
Ја сам тра жио исти ну, а не про фе сор ско ме сто: у крај њој ин стан ци,
на то ме по чи ва раз ли ка из ме ђу ме не и та ко зва них по сле кан тов ских
фи ло зо фа. То ће, вре ме ном, све ви ше по ста ти ви дљи во.

4 Ви ди мо ју кри ти ку Кан то ве фи ло зо фи је, 2. из да ње, стр. 572 [ори -
гинално из да ње Све та као во ље и представе].

Mi{qewe
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Luiz Glik

АХИЛОВ ТРИЈУМФ

ФАН ТА ЗИ ЈА

Ре ћи ћу ти не што: сва ко га да на
љу ди уми ру. А то је тек по че так.
Сва ко га да на, у ку ћа ма по кој ни ка, 
но ве удо ви це се ра ђа ју. 
Но ва си ро чад 
се де пре кр ште них ру ку, 
по ку ша ва ју ћи да од лу че шта ће са но вим жи во том.

Он да су на гро бљу, не ке од њих
по пр ви пут. Упла ше не су пла ка њем,
по не кад не пла ка њем. Не ко се наг не,
ка же им шта да ура де сле де ће. Шта би то мо гло зна чи ти
да би тре бало да ка жу не ко ли ко ре чи, или по не кад
да ба це по не ки гру мен у отво рен гроб.

По сле то га, сви хи та ју ка ку ћи
ко ја је од јед ном пу на по се ти ла ца.
Удо ви ца се ди на ка у чу, ве о ма све ча но,
љу ди ста ју у ред и при ла зе јој је дан по је дан, 
по не кад је узму за ру ку, по не кад за гр ле.
На ђе при клад ну реч
за сва ког од њих,
за хва љу је им, за хва љу је им као шта би то же ле ли.

Ду бо ко у ср цу, же ли да оду,
же ли да се вра ти на зад на гро бље,
на зад до бо ле сни ка
у со бу, у бол ни цу. Зна да
то ни је мо гу ће. Али то је ње на је ди на на да, 

да се вра ти на траг. 
И то са мо ма ло, Не та ко да ле ко до вен ча ња, 

ни ти до пр вог по љуп ца.

КИР КИ НА МОЋ 

Ни ка да ни сам ни ко га пре тво ри ла у сви њу.
Не ки љу ди су сви ње; Ја са мо учи ним
да из гле да ју као сви ње.

Му ка ми је од тог све та
ко ји до зво ља ва да спо ља шњост пре ру ши уну тра шњост.
Тво ји људи ни су би ли ло ши љу ди;
Неди сци пли но ван жи вот
учи нио им је то. Као сви ње,

уз мо ју не гу
и не гу мо јих да ма, они су
по ста ли умил ни, ка ко тре ба.

Он да сам по ни шти ла чи ни, 
по ка зу ју ћи и сво ју до бро ту
као и сво ју моћ. Ви де ла сам да

мо же мо би ти срећ ни ов де,
као му шкар ци и же не
ка да су им по тре бе јед но став не. 
у истом тре ну,

Пре жи ве ла сам твој од ла зак,
тво ји љу ди су уз мо ју по моћ пр ко си ли
мо ру ко је ур ла и бе сни. Ми сле
да ме је не ко ли ко су за уз не ми ри ло? 

При ја те љу мој, сва ка ча роб ни ца је праг ма ти чар у ср цу; 
не ви чи су шти ну, као онај ко се не мо же 
су сре сти са огра ни че њем. 
Да сам хте ла са мо да те др жим
др жа ла бих те као за тво ре ни ка.

КИР КИ НА ЖА ЛОСТ

На кра ју. Об зна ни ла сам се
тво јој же ни она ко ка ко би
не ко од бо го ва то учи нио, у ње ној ку ћи, на
Ита ци, глас
без те ла: за у ста ви ла је
тка ње, окре та ла гла ву
пр во на ле во, он да на де сно
ма да је би ло уза луд но на рав но
пра ти ти глас до би ло ка квог
ствар ног из во ра: сум њам
да ће се вра ти ти раз бо ју
са оним што са да зна. Ка да је
по но во ви диш ре ци јој
да ова ко бо го ви ка жу збо гом:
ако сам у ње ној гла ви за у век
та да сам у твом жи во ту за у век.

СНЕГ

Ка сни де цем бар. Мој отац и ја
иде мо у Њу јорк, у цир кус.
но си ме
на сво јим ра ме ни ма по оштром ве тру:
ко ма ди ћи бе лог па пи ра
па да ју пре ко пра го ва из ме ђу ши на.

Poezija
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Мој отац је во лео
да сто ји ова ко, да ме но си
та ко да не мо же да ме ви ди.
Се ћам се
ка ко сам зу ри ла пра во на пред
у свет ко ји је мој отац ви део;
тру ди ла сам се
да гу там ње го ву пра зни ну,
те жак снег
ко ји ни је па дао, већ кру жио око нас.

АХИ ЛОВ ТРИ ЈУМФ

У при чи о Па тро клу
ни ко не пре жи вља ва, чак ни Ахил
ко ји је био ско ро бог.
Па тро кле је ли чио на ње га; но си ли су
исти оклоп.

Увек у ова квим при ја тељ стви ма
је дан слу жи дру го ме, је дан је ни жи од дру гог:
хи је рар хи ја је
увек очи глед на, ма да се ле ген да ма
не мо же ве ро ва ти
оне по ти чу
од пре жи ве лог,
оног ко ји је био на пу штен.

Шта су су грч ки бро до ви у пла ме ну
на спрам овог гу бит ка?

У свом ша то ру, Ахил је
жа лио це лим сво јим би ћем
и бо го ви су ви де ли
да је он чо век већ мр тав. Жр тва
оног де ла се бе ко ји је не ког во лео,
де ла ко ји је био смр тан.

*

Лу јиз Ели са бет Глик (Glück) ро ђе на 22. апри ла 1943. Аме рич ка
је пе сни ки ња и есе ји ста. До бит ни ца је Но бе ло ве на гра де за књи жев -
ност 2020. Го ди не. Кри ти ка је уочи ла "њен не по гре ши ви по ет ски
глас ко ји стро гом ле по том чи ни ин ди ви ду ал но по сто ја ње уни вер -
зал ним". Ње не оста ле на гра де укљу чу ју Пу ли це ро ву, На ци о нал ну
ме да љу за ху ма ни стич ке на у ке, На ци о нал ну на гра ду за књи гу, На -
гра ду На ци о нал ног кру га кри ти ча ра књи ге и Бо лин ген ску на гра ду.
Од 2003. до 2004. би ла је пе снич ки ла у ре ат Сје ди ње них Др жа ва.

Глик је ро ђе на у Њу јор ку, а од ра сла је на Лонг Ај лен ду. По че ла је
да бо лу је од ано рек си је док је би ла у сред њој шко ли и ка сни је је пре -
бо ле ла. По ха ђа ла је Sa rah La vren ce Col le ge и Ко лум биј ски уни вер зи -
тет, али ни је сте кла ди пло му. По ред то га што је аутор, пре да ва ла је
по е зи ју на не ко ли ко ака дем ских ин сти ту ци ја.

Глик се че сто опи су је као ауто би о граф ска пе сни ки ња; њен рад је
по знат по емо ци о нал ном ин тен зи те ту и по че стом осла ња њу на ми -
то ло ги ју или сли ке при ро де ка ко би ме ди ти ра ла о лич ним ис ку стви -
ма и мо дер ном жи во ту. Те мат ски, ње не пе сме осве тља ва ју аспек те
тра у ме, же ље и при ро де. При то ме је по ста ла по зна та по искре ним
из ра зи ма ту ге и изо ло ва но сти. Кри ти ча ри су се фо ку си ра ли на из -
град њу ње не по ет ске лич но сти и од нос, у ње ним пе сма ма, из ме ђу
ауто би о гра фи је и кла сич ног ми та.

Са ен гле ског пре вео Ни ко ла Жи ва но вић

Goran Jovi}

ТИ СИ ЖИВЕО...

Ти си жи вео свих сво јих хи ља ду 
про чи та них књи га:

С би блиј ским стар ци ма и де цом лу тао
до ли на ма Еуфра та и Ни ла;
Још пун ди вље ња пре ма би ци клу Јо зе фа 
Ко вал ског тр чао на плес с ма дам Шо ша;
Пом но ослу шки вао бруј та ла са 
Шек спи ро ве Бу ре да би уз Бор хе са ка сни је 
тра гао за пра вим иден ти те том 
ве ли ког пе сни ка (Evert hing and not hing);
Ка жеш: Ја сам Вин сен ту дик ти рао она пи сма,
дра ги мој Тео;
Ја, Три на е сти апо стол и уби ца ста ре 
пе тро град ске ли хвар ке;
Љу ба ка ју ћи се с Кон станс Че тер ли,
упо знао Бе ду Фол ти на, ко ме ди ја ша Чар но је ви ћа
и др жао мач су ро вог и не срећ ног Ми ха е ла Кол ха а са
у ње го вој мах ни тој жуд њи за искон ском прав дом...
Био си све то и још мно го то га;
Али увек си био је ди но онај чо век на чи јем је
про зо ру бде ло уса мље но све тло 
у но ћи по гу бље ња Јо зе фа К.;
За пам тио си и при чаш, не ма ко да чу је

СВАКЕ ВЕЧЕРИ...

Сва ке ве че ри на ви јаш очев сат
Ста ру Оме гу да не ста не
Да одр жи ве зу с оно стра ним и не по врат ним
Ко не ки ре зер вни ехо-кар ди о грам
(С не дељ ним за о стат ком од два ми ну та).
На ви јаш очев ста ри сат
Из чи стог и очи глед ног су је вер ја

*

Го ран Јо вић, ро ђен је у Зре ња ни ну, 1962. го ди не. Ди пло ми рао
на Прав ном фа кул те ту у Но вом Са ду. 

Још као млад об ја вљи вао у књи жев ним ча со пи си ма "По ља" и
"Сун ча ник", по е зи ју и крат ку про зу. Уче сник фи нал них ве че ри по -
ет ских фе сти ва ла у Кња жев цу, Гор њем Ми ла нов цу, Жи ти шту, Би је -
лом По љу и Бе о гра ду, ви ше пу та. Аутор три са мо стал не књи ге сти -
хо ва, "Мо нах ули це", "Ар ле ки но блуз", "Љу ба ви јед ног мо на ха", као
и књи ге крат ке про зе "Тре ну ци про зир ног".

Од 2017. члан Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не. Жи ви у Бач кој
Па лан ци као са мо стал ни умет ник, књи жев ник. 

ZLATNA
GREDA©
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Dве уто пи је су обе ле жи ле жи вот ну
и ства ра лач ку аван ту ру Вас ка По пе.
Обе уто пи је су те жи ле про ме ни све та,
не ког од мо гу ћих или ствар них све то -
ва, али је ис ход тих про ме на пот пу но
раз ли чит. Обе уто пи је су би ле из раз
ду ха мо дер ни за ци је и сна жне во ље за
про ме ном. 

Јед но је уто пи ја ко ја је те жи ла да
про ме ни по е зи ју и да кон сти ту и ше
пе сму као кључ ни сми сао све та. Или
ба рем као је дан од кључ них сми сло ва
све та. Дру го је уто пи ја ре во лу ци о -
нар не про ме не дру штва и све та.

Јед на уто пи ја је пе снич ка и по е -
тич ка. Дру га уто пи ја је иде о ло шка.
Обе уто пи је су по сто ја ле у исто вре -
ме у истом чо ве ку, до ду ше, не увек у
ис тој сра зме ри у ди на мич кој уну тра -
шњој ди ја лек ти ци ко ја је обе ле жа ва -
ла ње го во дру штве но и кул тур но би -
ће. Не ка да је пре вла да ва ла јед на, не -
ка да дру га уто пи ја. Не ка да су се те
две уто пи је, као из ра зи моћ них стру -
ја ко ји сто је иза њих, на ла зи ле у при -
лич ној рав но те жи. Од од но са две ју
уто пи ја за ви си ла је при ро да По пи не
по е зи је, као и пре вла ђу ју ћи тон у ње -
го вим ауто по е тич ким тек сто ви ма.

Об ја ва уто пи је у по е зи ји ни је ни -
ка кво из не на ђе ње, по го то ву не у по е -
зи ји ко ја у мо дер ни за ци ји књи жев ног
го во ра ви ди свој пре су дан из раз. Та ко
је и код пе сни ка Ко ре. По па је нај пре
ис тра жи вач и тво рац но вих све то ва,
пе сник ко ји је у игри от кри вао нај -
сло же ни је ства ри све та, у до ступ ној
пред мет но сти из во ре нај ду бљег фи -
ло зоф ског ми шље ња, у ма лим ку ти ја -
ма по сто ја ња бес ко нач не све то ве
људ ске ег зи стен ци је и људ ског ми -
шље ња без ко га ег зи стен ци ја гу би на
сми слу и ра до сти от кри ћа, док је у
основ ним еле мен ти ма тра ди ци је пре -
по зна вао те ме ље мо дер ни стич ког пе -
ва ња и ми шље ња. Окре нут мо дер ни -
за ци ји пе снич ког је зи ка и по ступ ка,
сим бо ло ги је и пе снич ке еко но ми је,
По па не окре ће гла ву пред ге о ло -
шким сло је ви ма тра ди ци је и ис ку -
ства. На про тив: они су још јед на моћ -
на ствар ност од ко је ће По па об ли ко -
ва ти не ке од нај ва жни јих сту бо ваа
сво је пе снич ке гра ђе ви не. У та ко
схва ће ној мо дер ни за ци ји, ко ја те че у

оба ди ја хро ниј ска сме ра, и пре ма
про шло сти ко ја не ма кра ја, и пре ма
бу дућ но сти ко ја је, у ен ту зи ја стич кој
про јек ци ји По пи ног дру штве ног, па и
књи жев ног вре ме на тек по че ла, су -
срет по е зи је и уто пи је је при род на
по сле ди ца у ди ја ло гу два об ли ка ми -
шље ња.

У не пре ста ном до ди ру са уто пи -
јом, по е зи ја је и са ма уто пиј ско ми -
шље ње. Она се до ти че све та и об ја -
вљу је се у кон крет ном све ту сво га на -
стан ка, али сво јим је згром тај свет
пре ва зи ла зи и усме ра ва се и пре ма
дру гим мо гућ но сти ма ми шље ња и
ег зи стен ци је од оних ко ји су у јед ном
вре ме ну и у јед ном про сто ру мо гу ћи
и за ми сли ви. Из ме ште на из пред ви -
дљи вог и сте ре о тип ног ви ђе ња ствар -
но сти, по е зи ја у уто пи ји до жи вља ва
про стор над ра ци о нал ног, над ло гич -
ног, над ствар ног, па ако хо ће те и на -
дег зи стен ци јал ног. Ако је то још по е -
зи ја сто пље на са уто пи јом мо дер ни -
за ци је, би ло уме ре не и по сте пе не, би -
ло екс пан зив не и ре во лу ци о нар но за -
о штре не, он да се нит ко ја по ве зу је
уто пи ју и по е зи ју по ка зу је као још
не у по ре ди во зна чај ни ја не го ка да би
би ла реч о по е зи ји ко ја се уте ме љу је
у тра ди ци о нал ном ис ку ству. Тра ди -
ци о нал но ис ку ство, од ко јег год вр сте
оно би ло, већ је по твр ђе но и при хва -
ће но у ис ку ству, па је са мим тим и
по ста ло са став ни део ствар но сти на
ко ју се од но си и у ко јој се об ја вљу је.

Оста ни мо код по е зи је као уто пи -
је.У сво јим кључ ним пе снич ким
књи га ма, од Ко ре до Вуч је со ли, ко ји
се по вред но сти мо же при дру жи ти
ци клус "Ма ла ку ти ја" и је дан број пе -
са ма из за о став шти не, По па не об ја -
вљу је ни јед ну дру гу уто пи ју. Ње го во
пе снич ко ми шље ње, у зна ку ви со ког
мо дер ни зма, кре ће се у не ко ли ко до
по след њег де та ља сре за них, кон цен -
трич них кру го ва. У исто ри ји срп ске
по е зи је ни је би ло пе сни ка ко ји је та -
ко па жљи во об ли ко вао сво је пе снич -
ке књи ге и ко ји је раз вој ни пут сво је
по е зи је имао пред со бом као ло ги чан
низ и до сле дан план. Пра те ћи тај те -
мат ски и уну тра шњи раз вој По пи не
по е зи је, ла ко ви ди мо ка ко сва ка на -
ред на књи ге је сте је дан са вр шен круг
у ко ме иза бра на те ма би ва за о кру же -

на, док по сво јој при ро ди оли ча ва
про ши ре ње до та да шње те мат ске и
по е тич ке осно ве овог пе сни штва.
Уто ли ко се мо же го во ри ти о По пи
игре, по том о По пи ној по е зи ји ко ја
ис тра жу је по ље је зи ка и ап сур да, он -
да о По пи ко смо го ни је ко ји ће у Ус -
прав ној зе мљи и Вуч јој со ли по ста ти
По па ми то ло ги је и По па кул тур но и -
сто риј ског пам ће ња.

Али у за вр шне три књи ге, у Жи вом
ме су, Ку ћи на сред дру ма и Ре зу, ја вља
се од јед ном дру штве ни По па, пе сник
ка кав ни је оче ки ван из пер спек ти ве
ње го вих до та да шњих сти хо ва. При
то ме, струк ту ра и ри там ње го вог сти -
ха ни су про ме ње ни, али су те мат ски
про стор ових сти хо ва и њи хо ви по е -
тич ки из во ри пот пу но дру га чи ји.
Уто пи ја по е зи је сре ла се у овим књи -
га ма с дру гом По пи ном уто пи јом, са
уто пи јом ре во лу ци о нар не про ме не
све та.

Док је ис пи си вао ве ли ка кон цен -
трич на је згра свог пе сни штва, у две
ве ли ке де це ни је сво је по е зи је, од
1953. до 1975. го ди не, По па је нај ин -
тен зив ни је пи сао и ауто по е тич ке тек -
сто ве, од ко јих је ве ћи на по об ли ку
бли жа пе снич ком не го кла сич ном
есе ји стич ком го во ру. По пи на ауто по -
е ти ка го во ри пе снич ким је зи ком, по -
ма ло за там ње но и са свим у ду ху пе -
сни ко вих сти хо ва, јер ве ру је да по е -
зи ја го во ри са ма со бом. Као што је
Ан дрић го во рио да "пи сац го во ри
сво јим де лом", та ко и По па ве ру је да
ауто по е ти ка тре ба да оста не у ду ху
пе сни штва из ко га је по те кла и ко га
ви ше об ја шња ва сво јих ду хом и об -
ли ком не го не дво сми сле ним об ја ва ма
и са др жа јем. Об ја ве су са ме пе сме, а
ауто по е тич ки тек сто ви тре ба ло је да,
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по По пи ној ви дљи вој за ми сли, бу ду
не ка вр ста из но ва пре ђе ног пу та кроз
еле мен те не сва ки да шње ства ра лач ке
аван ту ре.

Ве ћи на По пи них ауто по е тич ких
тек сто ва, ка ко по ка зу је Ка лем, за вр -
ше на књи га оста ла у за о став шти ни,
на ста ла је пе де се тих и ше зде се тих
го ди на, да кле, на По пи ним пе снич -
ким вр хун ци ма. Док об ли ку је пе -
снич ки свет, По па у ауто по е тич ким
тек сто ви ма про ве ра ва и са ме ње го ве
осно ве. По е зи ја се осла ња на ауто по -
е ти ку и про ду жа ва у њој. У се дам де -
се тим и осам де се тим го ди на ма на -
ста је све га не ко ли ко пе сни ко вих
ауто по е тич ких тек сто ва. Не ке од пе -
са ма ко је има ју ауто по е тич ки са др жај
и ко је су на ста ле у тим де це ни ја ма
По па ће об ја ви ти у Жи вом ме су, Ку ћи
на сред дру ма или у Ре зу, док ће не ке
оста ти у за о став шти ни, ме ђу за ми -
шље ним и нео ства ре ним пе снич ким
ци клу си ма и књи га ма. Док у По пи -
ном све ту пре о вла ђу је уто пи ја по е зи -
је, на ста ју ње го ви ње го ви нај ва жни ји
и нај број ни ји ауто по е тич ки тек сто ви.
Ка да пре вла да уто пи ја ре во лу ци о -
нар не про ме не све та, ауто по е ти ка ће
се по ву ћи на ру бо ве По пи ног ин те ре -
со ва ња, док ће иде о ло шка про јек ци ја
дру штва, вид на у пе сни ко вим по зним
сти хо ви ма, по ста ти за ме на за ауто по -
е тич ка пре и спи ти ва ња ко ја сва ка ко
не би мо гла да оста ну огра ни че на са -
мо на пи та ња по е зи је већ би ну жно,
из ова кве по зи ци је, мо ра ла да се по -
све те и не ким пи та њи ма дру штва.
Ако је као гра ђа ним био са пут ник
дру штве ног по рет ка ре ал ног со ци ја -
ли зма и ње го ве иде о ло шке фор ма ци -
је, не из ра жа ва ју ћи то у вла сти том
пе сни штву у сво јим те мељ ним књи -
га ма, По па је у сво јим за вр шним
књи га ма, ко је сва ка ко ни су на ни воу
ње го ве ве ли ке епо хе, по стао отво рен
за дру гу уто пи ју свог жи во та, због
че га пе сме по ста ју про же те ви ше или
ма ње тран спо но ва ним иде о ло шким
са др жа јем.

Ства ри ни ка да ни су јед но став не,
па та ко ни су ни у слу ча ју По пи не
иде о ло шке ево лу ци је, још пре ци зни -
је, у слу ча ју ево лу ци је По пи ног иде -
о ло шког из ра за. Тра го ви су сре та две
иде о ло ги је мо гу се, мо жда баш због
раз ли ка у при ро ди два го во ра, ко ја ни
код По пе ни је са свим на пу ште на,
пра ти ти у ду жем вре мен ском пе ри о -
ду у пе сни ко вим ауто по е тич ким тек -
сто ви ма не го у ње го вој по е зи ји.У
пред го во ру за пе снич ки збор ник Од

зла та ја бу ка из 1958. го ди не По па пи -
ше: "За то нам се нај ве ћи пе сни ци, из
де це ни ју у де це ни ју, из ве ка у век, и
вра ћа ју жи вим, ве чи то жи вим из во -
ри ма на род не по е зи је. Ду бо ко ту у
пе снич ком тлу на шег је зи ка (ван ко га
се не мо же учи ни ти ни је дан кри ла ти
ко рак у по е зи ји) ле же, че сто за пре та -
ни под ма хо ви ном и пе ском за бо ра ва,
из во ри на ших ве ли ких, про шлих и
бу ду ћих, пе снич ких то ко ва." Хва ле ћи
"ве чи то жи ве из во ре на род не по е зи -
је", у че му мо же мо ви де ти и на ја ву
пе сни ко вог окре та ња кул тур но-исто -
риј ском пам ће њу као сле де ћем ве ли -
ком из во ру сво је по е зи је, По па од мах
по том на гла ша ва усло ве под ко ји ма
ће ти из во ри оста ти "ве чи то жи ви":
"Са мо се жи ва во да из тих из во ра не
мо же за хва ти ти иду ћи на тра шке по
ута ба ним ста за ма ско ро је вић ког тра -
ди ци о на ли зма. Је ди на све тла, истин -
ска тра ди ци ја на ше на род не по е зи је
је не пре кид на ин вен ци ја и не пре кид -
но от кри ва ње. При све тло сти те не у -
га си ве тра ди ци је мо ра се ићи на пред,
мо ра се про се ца ти но ва, соп стве на
ста за у ка ме ну сво га до ба. Вр лет на
ста за под јед на ко опа сна по бе смрт -
ност као и по смрт оно га ко ји њо ме
за ко ра чи." Не ко би у тим усло ви ма
про чи тао и иде о ло шку но ту По пи ног
вре ме на. Пре ма ни је у опо зи ци ји с
њом, пре би се ре кло да је реч о по е -
тич ком зах те ву за мо дер ни за ци јом
књи жев но сти, што је са свим у ду ху
По пи не по е зи је у ко јој ва жно ме сто
има и кри те ри јум но ви не, и "не пре -
кид на ин вен ци ја и не пре кид но от -
кри ва ње", и от кри ће но вих са др жа ја
у то ко ви ма на сле ђе ног ис ку ства.

У пред го во ру Ур не бе сни ку, збор -
ни ку пе снич ког ху мо ра, две го ди не
ка сни је, По па, го во ре ћи о ста ро сти
ху мо ра и ње го вом пре би ва њу у те ме -
љи ма по е зи је, по ми ње ка ко је по е зи ја
"из гу би ла све тост да би из во је ва ла
чо веч ност". Жр тво ва ње јед ног ква ли -
те та да би се сте као дру ги, и то упра -
во у та квом хро но ло шком ни зу (не -
ста нак све тост у ко рист чо веч но сти)
и у на гла ше ној опре ци све тог и чо -
веч ног, отва ра из но ва дво сми сле ност
у ауто по е тич ком ис ка зу пе сни ка, по -
го то ву ако има мо у ви ду уто пиј ску
удво је ност у ње го вом ства ра лач ком и
људ ском би ћу. Гу би так све то сти био
је услов да се из во ју је чо веч ност и
об ја ви по вра так чо веч но сти и у иде о -
ло шком про кла ма ци ја ма пе сни ко вог
до ба, али је то и по е тич ки зах тев са -
свим ра зу мљив у окви ри ма ви со ког

мо дер ни зма ко ји у јед ном ва жном то -
ку, ко ме при па да и сам По па, у не пре -
ста ној ин вен ци ји ви ди ну жан услов
вла сти те об но ве и ко нач но оп стан ка.
На сли чан на чин По па ће и у крат ком
есе ју "По глед Сте ри ји них очи ју", из
1981. го ди не, ка за ти ка ко је Сте ри ји -
на кри ти ка на ста ја ла у име чо веч но -
сти. Та чо веч ност, ме ђу тим, ни је би -
ло ко је вр сте, већ је, да се по слу жи мо
ко ва ни цом бли ској пе сни ко вој иде о -
ло шкој ствар но сти, од по себ ног ко ва:
осло бо ђе на "око ре лих ве ков них
пред ра су да".

Али у крат кој на по ме ни уз из бор из
До мен ти ја но вог пе сни штва, об ја -
вљен 1963. го ди не, ви ше не ма про -
сто ра ни за ка кву дво сми сле ност.
Ниг де као у том крат ком по го во ру, ко -
ји, што је вр ло за ни мљи во, ни је унео
ме ђу тек сто ве из вор ног Ка ле ма, По -
па ни је та ко иде о ло шки из ри чит и за -
о штрен. Упра во је иде о ло ги ја чи ји је
По па са пут ник оквир из ко јег пе сник
са гле да ва и раз у ме До мен ти ја но во
пе сни штво, па са мим тим и књи жев -
ност на ста лу у сред њем ве ку. То ни је
оквир из ко га на ста ју Ус прав на зе мља
или Вуч ја со, ни ти би на тој око сни ци
би ла мо гу ћа та ква по е зи ја. По пи на
крат ка на по ме на уз из бор из До мен -
ти ја на, прем да се по свом пре о вла ђу -
ју ћем то ну раз ли ку је од пе сни ко вих
пред го во ра уз пе снич ке збор ни ке или
од тек сто ва о ве ли ким пе сни ци ма ко -
је је иза брао из срп ске пе снич ке тра -
ди ци је, од Сте ри је, пре ко Ла зе Ко сти -
ћа, до На ста си је ви ћа, зна чај на је као
све до чан ство о ње го вој по е тич кој,
кул тур но-исто риј ској, па и иде о ло -
шкој ево лу ци ји. Пред ста вља ју ћи "по -
ку шај да се из обим ног ха ги о граф -
ског де ла До мен ти ја но ва, уда ље ног
се дам ве ко ва од нас, из дво је и са вре -
ме ном чи та о цу при бли же не ко ли ке
стра ни це оза ре не древ ном по е зи јом",
По па из ри чи то ка же: "Скром ни су то
при ме ри на шег сред њо ве ков ног ду -
хов ног пе сни штва, ства ра ног у су ро -
вој сен ци де ка дент не ви зан тиј ске цр -
кве не бе сед нич ке ве шти не и из ве -
шта че но сти, ко ја је пе сни ку на ме та ла
стро го цен зу ри са не ка та ло ге до зво -
ље них ре чи, сли ка и сим во ла. Рет ки
су то и дра го це ни пе снич ки тре ну ци
јед ног ста рог срп ског спи са те ља,
при мо ра ног да у ду гим ча со ви ма сво -
га књи жев ног под ви жни штва бри не
углав ном не пе снич ке бри ге и да удо -
во љи зах те ви ма сво јих фе у дал них на -
ред бо да ва ца из кра љев ске и ар хи е пи -
скоп ске двор ске кан це ла ри је." Ако би
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став да је реч о скром ним при -
ме ри ма пе сни штва мо гао да бу -
де вред но сно гле ди ште, иако не
баш оче ки ва но из угла ва жног
де ла По пи ног пе сни штва, на -
ста вак је пот пу но иде о ло шко
чи та ње сред њо ве ков ног и ви -
зан тиј ског ства ра ла штва. Из
пер спек ти ве те иде о ло ги је, ве -
шти на, чак и ка да је де ли мич но
при зна та, мо ра би ти де ка дент -
на, из ве шта че ност је њен са -
став ни део, док цен зу ра те мељ -
но огра ни ча ва свет сред њо ве -
ков ног пе сни ка, при мо ра ва ју ћи
га да се ко ри сти оскуд ним пе -
снич ким сред стви ма и, још ви -
ше, да по ста не гла сно го вор ник
"сво јих фе у дал них на ред бо да ва -
ца из кра љев ске и ар хи е пи скоп -
ске двор ске кан це ла ри је". Ни ма ло за -
хвал на и ни ма ло слав на уло га за пе -
сни ке јед не епо хе, па са мим тим и за
пе сни штво ко је на ста је у та квим
окол но сти ма и ко је са мо у рет ким
тре ну ци ма из ми че су ро вој цен зу ри и
за да тим зах те ви ма вла сти тог до ба и
ње го вих моћ ни ка. По пи на сли ка
сред њо ве ков ног пе сни штва озра че на
је вре ме ном у ко ме на ста је и иде о ло -
шком бо јом и зах те ви ма тог вре ме на.
Та кве бо је и зах те ва не ма у дру гим
ауто по е тич ким тек сто ви ма овог пе -
сни ка у пе де се тим и ше зде се тим го -
ди на ма, због че га је и би ло мо гу ће да
у том пе ри о ду на ста ну три пе снич ка
збор ни ка у ко ји ма По па ре ин тер пре -
ти ра три то ка пе снич ке тра ди ци је
(на род не умо тво ри не, пе снич ки ху -
мор и пе снич ка сно ви ђе ња), а да се
по том окре не и кул тур но-исто риј -
ским из во ри ма пам ће ња. Из ри чи тост
крат ког за пи са уз До мен ти ја но во пе -
сни штво де лу је не са мо као По пин
иде о ло шки став већ и као об лик
оправ да ња за по ду хват от кри ва ња пе -
снич ког на сле ђа по те клог из сред њег
ве ка. Та кво оправ да ње ни је ни ма ло
из не на ђу ју ће у кон тек сту иде о ло шког
вре ме на јед но пар тиј ског ко му ни зма
за ко ји тре ну так ре во лу ци је ни је са мо
оби чан тре ну так у исто ри ји ка квих је
би ло и ка квих ће би ти, већ пре лом на
тач ка исто риј ског зби ва ња.

Ми то ло ги ја и кул тур но-исто риј ско
пам ће ње, свет нај сло же ни јих ига ра и
ко смо го ниј ских про сто ра по вла че се
пред кон крет ним, ово зе маљ ским све -
том. То је свет По пи не са вре ме но сти
и дру штве них ре ла ци ја, ства ра ња но -
вог чо ве ка и но вог дру штва. Об ја вље -
не у дру гој по ло ви ни се дам де се тих и

по чет ком осам де се тих го ди на, три
књи ге у ко ји ма се ука зу је дру штве ни
По па, Жи во ме со, Ку ћа на сред дру ма
и Рез, на ста ју у вре ме ка да у европ -
ској по е зи ји, чи ја је По па у том тре -
нут ку јед на од нај ва жни јих фи гу ра,
тра је до ми на ци ја кри тич ке ин то на ци -
је со ци јал ног ве ри зма. Ни је дру га чи -
је ни у срп ској по е зи ји тог вре ме на.
Окре ћу ћи се са вре ме но сти, пе сни -
штво пре и спи ту је ње не из ра зе и огра -
ни че ња, уно си сум њу у ње не фор ма -
тив не при че, кри тич ки про ве ра ва за -
но се и уз ле те. Ствар ни свет по ста је
пре те жни са др жај по е зи је, а кри тич -
ки дух пре те жни по е тич ки из раз. Ма -
да при па да со ци јал ном ве ри зму по
то ме што у сво ју по е зи ју на та ко жив,
не по сре дан и по не кад го то во ко ло -
кви ја лан на чи ну во ди кон крет ну дру -
штве ну ствар ност, По пи на основ на
ин то на ци ја уоп ште ни је кри тич ка. Он
при ка зу је дру штве ну ствар ност, али,
уме сто раз ло га за кри ти ку, у њој от -
кри ва раз ло ге за оп ти ми зам. Ње го ва
сли ка дру штве ног све та је не кри тич -
ка, не кон фликт на и не про бле ма ти зо -
ва на. Чак и ка да ни је у све му хар мо -
нич на, она је прак тич но увек ен ту зи -
ја стич ка, окре ну та пре ма не ком ес ха -
то ло шком тре нут ку бу дућ но сти у ко -
ме ће се оства ри ти иде о ло шке об ја ве
и дру штве не те жње. Ако га евен ту ал -
но још ни је на шло, дру штво ће – и
сва ки чо век у ње му – сва ка ко на ћи
свој сми сао. По го то ву се то мо же ре -
ћи за пе сме из књи га Ку ћа на сред
дру ма и Рез. Не ке од пе са ма из Ку ће
на сред дру ма на ста ја ле су пе де се тих
и ше зде се тих го ди на, упо ре до с пе -
сма ма из глав ног то ка По пи не по е зи -
је. Али се ни су на шле у ко нач ном из -

да њу тих пе сни ко вих књи га, већ
у књи зи ко ја оку пља не са свим
ујед на че не пе сме из ра зних вре -
ме на с не дво сми сле ном иде о ло -
шком осно вом.

По гле дај мо две пе сме из ове
књи ге. Пр ва од њих, "Пи смо
при ја те љу из ино стран ства", на -
ста ла 1950, по чи ње сти хо ви ма:

Ну ди ли ти
Очи њи хо вих но ви на
Ну ди ли ти
По зла ће но ср це лут ка на.

Не дво сми сле не су у овим
сти хо ви ма сли ке све та пу ног
опа сно сти. То је свет дру гих
вред но сти дру га чи је иде о ло ги -
је, па оту да и на сто ји да про ме -

ни ду шу и свест љу ди. Дру га пе сма,
"Но ви Сад у цве ту", по ти че из 1980.
Од ње ног де кла ра тив ног и хим нич -
ног на сло ва тра је по хва ла но вом све -
ту пу ном ра да и ства ра ња. Нај пре у
увод ним сти хо ви ма пе сме:

Из ра стао је из дла но ва рад ни ка
Ко ји да нас вој во ду ју
У рав ни ци.

Та квих при ме ра у Ре зу је још мно -
го ви ше. Док се у Ку ћи на сред дру ма
при зи ва ем фа тич ност не ког исто риј -
ског тре нут ка, дра ма тич ног ча са соп -
стве ног рат но ги ску ства или су пе сме
при год но на ста ле за не ки спо ме ник,
сти хо ви у Ре зу су нај не по сред ни је са -
жи вље ни са све том обич не дру штве -
не сва ко дне ви це. У та квој сва ко дне -
ви ци По па тра жи епи фа ни је вла сти те
иде о ло ги је. То је уто пи ја ре во лу ци о -
нар не про ме не све та. Та ко се у пе сми
"Пе снич ко ве че за га стар бај те ре" пе -
сник и рад ни ци за ве ту ју да ће "за јед -
но ство ри ти" вре ме за по е зи ју. О
ства ра њу, али ства ра њу но вог чо ве ка
реч је и у пе сми "Зи да ње". Док се у
пе сми "Ле пи бо го мр зац" лир ски су -
бјект обра ћа ка фа ни и све ту:

Бо го ве смо по ко па ли
Са да су на ре ду лут ка ни
Ко ји се игра ју бо го ва.

Јед на ре во лу ци о нар на про ме на се
већ до го ди ла, оли че на у сме ни бо го -
ва, на ре ду је не пре ста ни ре во лу ци о -
нар ни пре о бра жај дру штва ко је ће се,
у ду ху иде о ло шких про кла ма ци ја,
осло бо ди ти би ро крат ских и тех но -
крат ских из об ли че ња, о че му го во ри
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Kао што ће про блем аутор ства Ес -
хи ло вог епи та фа ве ро ват но за у век
оста ти тај на и из да шно пру жа ти фи -
ло ло зи ма ма те ри јал за ду хо ви те по -
ле ми ке, та ко ће и са др жи на та че ти ри
сти ха мо ћи увек да обез бе ди по вод за
ни шта ма ње ин те ре сант на и суп тил -
на али ни шта плод ни ја раз ми шља ња
и на уч ни ка и ла и ка о веч ном рас ко лу
(по тен ци јал ном или ствар ном, хо ти -
мич ном или слу чај ном, ла ко уоч љи -
вом или при кри ве ном) из ме ђу на ме ре
и из ја ве. Тре ба ли по но сно ис ти ца ње
рат них вр ли на и за слу га а пот пу но
пре ћут ки ва ње ве ли ких по зо ри шних
успе ха и пе снич ке сла ве атин ског
тра ги ча ра про ту ма чи ти као из ван ред -
ну скром ност ге ни ја, или, на про тив,
као не из мер ну гор дост, мно го ве ћу и
са мо све сни ју (иако сво јом до сто јан -
стве но шћу мо жда уз ви ше ни ју) од
раз ме тљи вог "exe gi mo nu men tum" –
оста је сва ком по је дин цу да раш чи сти
сам са со бом, по свом лич ном зна њу
и на хо ђе њу, сход но сво јим вла сти тим
скло но сти ма, уве ре њи ма и пред ра су -
да ма. До ћи при том до па ра док сал ног
за кључ ка да се Ес хил – све стан вред -
но сти свог де ла ко је је, бу ду ћи чвр -
шће не са мо од ту ча и ви ше не са мо
од пи ра ми да већ и од Хо ра ци је ва спо -
ме ни ка, ка дро да го во ри са мо за се бе
– из гор де са мо у ве ре но сти играо
скром но сти пе сни ка пу тем са мо хва ле
рат ни ка, вр ло је при влач но, али и
про бле ма тич но јер нео спор но де лу је
као до ста на тег ну то. Не тре ба, ме ђу -
тим, ни од већ пре на гље но од ба ци ти
ова кву или слич ну те зу, бу ду ћи да је
упра во ње на па ра док сал ност при лич -
но у скла ду с Ес хи ло вим на чи ном,
или бар с она квим на чи ном ка кав се
Ес хи лу при пи су је у овом огле ду.

Има ипак на трај но сти за о став -
шти не овог пе сни ка, чак и кад се пре -
жа ли јад но ста ње у ко јем је она до -
шла до на ших да на, јед на сен ка ко ја
би мо гла иза зва ти се ту, да има у ко ме.
Ес хи лом се, на и ме, као и оста лим ње -
го вим са вре ме ни ци ма, ба ве углав ном
фи ло ло зи: они ана ли зи ра ју ње го ва
де ла и утвр ђу ју њи хо ву не сум њи ву
умет нич ку вред ност и про на ла зе но -
ве, до та да не у о че не (или се бар та ко
њи ма чи ни) ле по те. Та ко пе сни ко ва

сла ва вре ме ном, ако не до би ја, из ве -
сно ни шта не гу би и круг по све ће них
струч ња ка не ма раз ло га за се ту. Што
се пак ти че по пу лар но сти код ши ре
пу бли ке, ту ства ри сто је не што друк -
чи је: Ес хил се ма ло чи та, ма ње при -
ка зу је, још ма ње гле да. Овај ши ро ки
круг има још ма ње по во да за за бри -
ну тост, бар на из глед, јер Ес хи ла зна
углав ном по чу ве њу као не при ко сно -
ве ног, али не баш осо би то за ни мљи -
вог кла си ка.

За сво ју ре ла тив ну рав но ду шност
да на шња пу бли ка и ма, исти на, из ве -
сно оправ да ње, ако јој је оно уоп ште
по треб но, у чи ње ни ци да дру го ва ње с
Ес хи лом зах те ва од ре ђен на пор што,
да ствар бу де још го ра, ни је чак увек
ни очи глед но. Ње гов текст мо же, на и -
ме, из гле да ти на пр ви по глед не са мо
са вр ше но чи так, што се мо же сма тра -
ти вр ли ном, не го и оби чан до ба нал -
но сти, што се већ не би мо гло ока рак -
те ри са ти на исти на чин. Дра ма тур -
шка сред ства ко ја он упо тре бља ва су,
за на ше да на шње пој мо ве, крај ње јед -
но став на и ар ха ич на, а пе снич ка по -
ру ка ко ју нам упу ћу је на из глед је
при лич но ја сна и уне ко ли ко стра на
оче ки ва њи ма са вре ме ног чо ве ка. Тек
бо ље и при сни је по зна ва ње Ес хи ло -
вог де ла от кри ва ко ли ко су ови пр ви
ути сци по вр шни и не по у зда ни. 

Пре све га, уме сно би би ло под се -
ти ти на чи ње ни цу да зна че ње јед не
пе снич ке по ру ке ни је не по сред но да -
то у екс пли цит ним ис ка зи ма, по го то -
ву не у ре пли ка ма ли ца ка да је реч о
дра ми, већ у њи хо вим кон тек сту ал -
ним им пли ка ци ја ма, од но сно у
струк ту ри де ла као це ли не, те га та мо
ва ља и тра жи ти. Но и то је до ста не -
за хвал на ра бо та ако јој се при сту пи с
пре ду бе ђе њем да се та ко зва на пе -
снич ка по ру ка, од но сно став пи сца
пре ма од ре ђе ном про бле му или ком -
плек су про бле ма, мо же из лу чи ти из
струк ту ре де ла без остат ка и без гу -
бит ка пре то чи ти у не ку дру гу вр сту
дис кур са – кри тич ког, на уч ног, фи ло -
зоф ског или ко јег му дра го. Ово ва жи
за сва ко умет нич ко де ло до стој но тог
име на, па на рав но и за Ес хи ло ву тра -
ге ди ју. Ес хил је до ду ше, као и ве ћи на
ње го вих са вре ме ни ка и мо жда ви ше
од и ко јег ме ђу њи ма, био оно што би
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и пе сма "Снов но вас пи та ње". "Пе сма
на ви ди ку" и "Оли ста ла ста рост"
пред ста вља ју пе снич ке кро ки је у ко -
ји ма се лич ни до жи вљај ре во лу ци је
пре о де ва у оства ре ње ре во лу ци о нар -
них иде а ла у са вре ме ном дру штву. У
јед но став ним ре ла ци ја ма про шло сти
и са да шњо сти, иде а ла и ствар но сти
све де лу је пред ви дљи во и за ко но мер -
но.

Мо гу ћи вр ху нац овог то ка По пи не
по е зи је је сте пе са ма "Са мо у пра вља -
чи". Ико но гра фи ја и сим бо ло ги ја пе -
сме су јед но став ни, пред ви дљи ви и
све де ни. На сце ни је не ка да шњи пар -
ти зан ко ји је вр шњак сво јих слу ша ла -
ца. Он им го во ри о ствар но сти њи хо -
вог ис ку ства, али ту ствар ност обе ле -
жа ва и пот кре пљу је при ме ри ма из
свог рат ног ис ку ства. Ме ђу тим, ње -
гов го вор је у зна ку је зи ка иде о ло -
шког тре нут ка, а са ма пе сма је је два у
пе снич ки текст за о гр нут иде о ло шки
је зик са мо у прав ног со ци ја ли зма:

У ра ту смо удру же ни
Де ли ли ви шак смр ти

За што да у ми ру
Опет удру же ни не про из во ди мо
Ви шак жи во та.

Удру жи ва ње и про из вод ња су не ке
од нај че шћих ре чи са мо у прав ног со -
ци ја ли зма. Из угла те ре то ри ке ожи -
вља ва се пам ће ње на рат ("ви шак
смр ти"), али се из ван тог иде о ло шког
хо ри зон та, чак ни у пе сми, не мо же
за ми сли ти ни сли ка са вре ме ног тре -
нут ка ("ви шак жи во та"). Ре во лу ци ја,
ка ко је и у По пи ном вре ме ну, оста је
трај ни из вор ле ги ти ми те та дру штве -
не ствар но сти и иде о ло шких ар ти ку -
ла ци ја.

Су сре ћу ћи се на ова кав на чин, две
По пи не уто пи је, уто пи је по е зи је и
уто пи ја ре во лу ци о нар не про ме не
све та, по ка зу ју се као две си ле од ко -
јих је сва ка до вољ но моћ на за је дан
људ ски жи вот. Али ка да се на ђе у
истом чо ве ку, оне тра же и сво је вре -
ме и свој про стор. Оту да је сва ка од
њих и у пе сни штву Вас ка По пе об ли -
ко ва ла вла сти ти про стор и че ка ла
соп стве ни тре ну так. Ве ли ки тре ну -
так По пи ног пе сни штва (1953–1975)
сме њен је по том три ма књи га ма у ко -
ји ма дру га пе сни ко ва уто пи ја тра жи
свој глас. И нај че шће га до би ја. Ма да
се по не кад по вла чи пред по е зи јом,
чак и у Ре зу, као у за вр шној пе сми
књи ге, у "Ве ле град ској пе сми".

Милан Буњевац

Есхиловска ретардација



се да нас на зва ло ан га жо ва ним пе сни -
ком. На ма сум ње да се у ње го вим де -
ли ма мо гу на зре ти до ста ја сне фи ло -
зоф ске, иде о ло шке, по ли тич ке, етич -
ке па и про све ти тељ ске на ме ре, али
би би ла нео пр о сти ва бр зо пле тост
при пи са ти му ис кри ста ли са не ста во -
ве. Ње го ве тра ге ди је ни су ни фи ло -
зоф ски, ни те о ло шки, ни по ли тич ки
трак та ти, не го пе снич ка и по зо ри шна
де ла. У ње го вој основ ној, и кроз све
са чу ва не дра ме до след но спро ве де -
ној иде ји, да се у при вид но сло бод -
ном људ ском де ла њу у ства ри о чи ту је
не у мит на во ља суд би не као из раз бо -
жан ске про ми сли, не тре ба тра жи ти
су ви ше до след но сти. Ако се и при -
бли жио хе но те и стич ком схва та њу вр -
хов ног бо га Ди ва или Зев са, ипак ни -
је ство рио те о го ни ју; ако се у ње го вој
сли ци све та и на зи ру три ин стан це –
чо век, бог, суд би на – оне су вр ло да -
ле ко од то га да бу ду ја сно раз гра ни -
че не, а још да ље од то га да обра зу ју
це ло ви ту ко смо го ни ју. Нај тач ни је је
ову стра ну Ес хи ло ве умет нич ке лич -
но сти ока рак те ри сао Кро а зе јед ном
је ди ном ре че ни цом: "Оно што је чи -
сто људ ско, за ње га је су ви ше ма ле -
но; али, с дру ге стра не, оно што ни је
људ ско, стра но је ње го вој умет но -
сти". Да ље од ово га не мо же се ићи,
Ес хил је сво је иде је из но сио пе снич -
ким сред стви ма и оне те шко да би
мо гле пре ћи из обла сти умет но сти у
област фи ло зо фи је. 

Што се пак ти че дра ма тур шких
сред ста ва ко ја је пре у зео од сво јих
прет ход ни ка и ко ји ма се, при ла го ђа -
ва ју ћи их соп стве ним по тре ба ма,
слу жио из ван ред но уме шно, ва ља
има ти у ви ду да су она упра во због
сво је јед но став но сти у са вр ше ном
скла ду с ње го вом мо ну мен тал ном
кон цеп ци јом тра ге ди је. 

По гле дај мо, при ме ра ра ди, две
упа дљи ве осо бе но сти ко је из два ја ју
ан тич ку тра ге ди ју од сва ке дру ге и
чи ји би спрег, по свим ме ри ли ма
оних вр ста дра ма тур ги је на ко је су
углав ном на ви кли да на шњи чи та о ци
и гле да о ци, тре ба ло да до ве де тра гич -
ког пе сни ка у крај ње не за вид ну си ту -
а ци ју. С јед не стра не је хор чи је при -
су ство не из бе жно до во ди до ста тич -
но сти сце не, са мо не знат но, ви зу ел но
и по вр шин ски убла же не ње го вим
пле сом. С дру ге је стра не чи ње ни ца
да се си жеи цр пе из ми то ло шких за -
ли ха што у прин ци пу ис кљу чу је мо -
гућ ност упо тре бе ефек та из не на ђе ња,
то ли ко дра гог мно гим ка сни јим дра -

ма ти ча ри ма, по чев ши већ од Ага то на.
Ове осо бе но сти, ме ђу тим, за Ес хи ла
ни су то ли ко на мет ну те те а тар ске кон -
вен ци је ко ли ко функ ци о нал ни еле -
мен ти ње го ве ком по зи ци је у са вр ше -
ном скла ду с ње го вим дра ма тур шким
ин тен ци ја ма. 

Хор, ко ме тра ге ди ја ду гу је по ста -
нак и од ко га се, за раз ли ку од ко ме -
ди је, ни кад ни је осло бо ди ла, под врг -
нут је код Ес хи ла из ве сним нео п ход -
ним про ме на ма: од глав ног ли ца у
дра ми – што је из гле да био код Те -
спи да, Фри ни ха и дру гих, па и код са -
мог Ес хи ла у Хи ке ти да ма – по стао
је, по сте пе ним сма њи ва њем ње го вих
де о ни ца и де ли мич ном из ме ном ње -
го вог ка рак те ра, онај кла сич ни тип
тра гич ког хо ра ко ји Шле гел на зи ва
"иде ал ном пу бли ком" и ко ји је на ро -
чи то ка рак те ри сти чан за Со фо кла,
али се по ја вљу је већ у Ес хи ло вој
Оре сти ји, а де ли мич но и пре ње.
Глав ни за да так ова квог хо ра ни је да
стр пљи во слу ша ти ра де глу ма ца, као
оне без лич не си лу е те из по зни јих ве -
ко ва, на ро чи то из до ба кла си ци зма,
ко је се на зи ва ју "le scon fi dents", ни ти
да бу де са мо не по сре дан ин тер пре та -
тор ауто ро вих иде ја. Као ко лек тив но
те ло, он је иде а лан ме ди јум за објект -
ивaцију при ка за них зби ва ња, за да ва -
ње оп штег зна ча ја рад њи и ли ко ви ма
ко ји у њој уче ству ју као и за ди рект -
но обра ћа ње њи хо вим по кре тач ким

си ла ма. Мит ски си жеи та ко ђе су до -
бро до шли јер при ка зи ва њем из у зет -
них љу ди и до га ђа ја обез бе ђу ју нео п -
ход ну дис тан цу од сва ки да шње ре ал -
но сти, док сво јим ка рак те ром и рас -
про стра ње но шћу да ју те ми оп шти
зна чај.

Што се пак ти че ефек та из не на ђе -
ња, он Ес хи лу уоп ште ни је по тре бан.
Сли чан сли ка ру ко ји је из ра зи ти ко -
ло ри ста и ко ме су нео п ход не не у сит -
ње не по вр ши не да би бо ја има ла по -
тре бан ин тен зи тет и ко ји се за то од -
ри че и ми ну ци о зног ор на мен та и ва -
лер ских ис тан ча но сти, пи сац Оре -
сти је тра жи про стор за сво је мо ну -
мен тал не тво ре ви не. Ње го вом ду ху у
пот пу но сти од го ва ра об лик та ко зва не
јед но став не тра ге ди је ко ју је при мио
од сво јих прет ход ни ка и ко ја но си ја -
сне тра го ве пр во бит не ту жаљ ке. Од
ове се ту жаљ ке, по све му су де ћи, у
по чет ку са сто ја ла це ла дра ма, с тим
што су по вре ме ни из ве шта ји је ди ног
глум ца уно си ли у њу но ве еле мен те и
да ва ли јој ка рак тер му зич ких ва ри ја -
ци ја у ко ји ма ипак до ми ни ра јед но
основ но осе ћа ње.

Ова ква тра ге ди ја не са мо да не ма
"окре та" и "пре по зна ва ња", због че га
ју је Ари сто тел и одво јио од "пре пле -
те не", већ те шко да мо же има ти би ло
ка кву драм ску рад њу у стро жем сми -
слу ре чи. Чак и по сле уво ђе ња дру гог,
а ка сни је и тре ћег глум ца, основ но
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дра ма тур шко сред ство у ес хи лов ској
јед но став ној тра ге ди ји је ре тар да ци ја
за сно ва на на гра да ци ји ефе ка та и по -
не кад на ан ти те зи. Но ти ме је ипак
ис пу њен основ ни услов за по сти за ње
тен зи је бу ду ћи да глав ни ин те рес
дра ме ни је у оно ме шта ће се де си ти
већ ка ко ће се де си ти.

Ес хил се су спен зи јом оби ла то ко -
ри сти да сво ју ви зи ју бо жан ске прав -
де, нај че шће из ра же не у од ма зди,
сна жно су ге ри ше ат мос фе ром слут -
ње и иш че ки ва ња ко ја кул ми ни ра
обич но у сце на ма с про ро штвом.
Осим то га, он је јед ном, за ње го ве са -
вре ме ни ке ве ли ком ино ва ци јом, за о -
штрио на пе тост до па рок си зма: увео
је два срод на а ипак опреч на основ на
осе ћа ња (нај че шће су то на да и зеб -
ња) ко ја сво јим сме њи ва њем чи не ри -
там мно го жи вљим и да ју ком по зи ци -
ји ка рак тер фу ге, а ипак су то ли ко
про же та јед но дру гим да не на ру ша -
ва ју је дин стве ност ефек та ре тар да -
ције.

Ти пи чан при мер ова кве дра ме су
Пер си јан ци, је ди но са чу ва но од и
ина че ма ло број них де ла са исто риј -
ском те ма ти ком. У њи ма је рад ња, ако
ту уоп ште има не што што би се мо гло
на зва ти тим име ном, пра во ли ниј ска и
без ичег нео че ки ва ног, али Ес хил уме
ра зним сред стви ма да на те ра гле да о -
це да и оно што им је до бро по зна то с
је зом иш че ку ју. Од пр вих не ја сних
зеб њи хо ра ко је се као не хо ти це от ки -
да ју ис под оп ти ми стич ког опи си ва ња
огром не пер сиј ске вој не си ле, па пре -
ко Ато си ног сна ко ји те зеб ње умно -
жа ва и кон кре ти зу је, те гла сни ко вог
из ве шта ја у ко јем се оне об и сти њу ју,
све до ду го при пре ма ног до ла ска жи -
вог оли че ња по ра за, са мог Ксерк са
чи ји се до чек пре тва ра у раз ре шни за -
вр шни кре шчен до ори јен тал но ем фа -
тич ног тре но са, ат мос фе ра се на го ве -
шта ји ма згу шња ва у све бр жем тем пу
ко ји пот пу но за о ку пља па жњу у јед -
ној ина че, стро го узев, не за ни мљи вој
си ту а ци ји.

Иста пра ва и не пре ки ну та уз ла зна
ли ни ја у Ага мем но ну ком пли ко ва на је
с јед не стра не тра гич ком иро ни јом –
ко ја је као еле мент "пре пле те не" дра -
ме ви ше ка рак те ри стич на за Со фо кла
– а с дру ге стра не пу тем два ти пич но
ес хи лов ска по ступ ка.

Пре све га, кон цеп ци ја фу ге спро -
ве де на је кроз це лу тра ге ди ју мно го
до след ни је не го у Пер си јан ци ма. Пр -
ви на го ве шта ји, да ти већ у про ло гу
од стра не стра жа ра не по сред но по сле

ње го вог бур ног из ли ва ра до сти због
по бе де, раз ви је ни су ка сни је др жа -
њем Кли тем не стре и гла сни ка, а на -
ро чи то ре ак ци ја ма хо ра у чи јим пе -
сма ма ри там зло слут них асо ци ја ци ја
кроз по бед нич ко сла вље при пре ма
не ми нов ну ка та стро фу. Њен до ла зак
по ста је ло ги чан и очи гле дан а да ни
јед ном је ди ном реч ју ни је екс пли цит -
но ан ти ци пи ран. На том ме сту је мо -
жда нај у оч љи ви ји оми ље ни Ес хи лов
дра ма тур шки по сту пак по сти за ња
же ље ног ути ска и су ге ри са ња од ре -
ђе них за кљу ча ка као по про стом пра -
ви лу трој ном, обич ном јук ста по зи ци -
јом два ју хи бри са: Па рис је пре кр -
шио бо жан ске за ко не – Па рис је ка -
жњен; Ага мем нон се огре шио о бо -
жан ске за ко не – знак пи та ња. Хор не
да је од го вор, хор чак ни је ни са свим
све стан чи ње ни це да је по ста вио јед -
но ова кво пи та ње, али за гле да о ца
пред сто је ћа ка та стро фа по при ма све
кон крет ни је об ли ке за хва љу ју ћи
овом фу ги о зном про го ње њу уз др жа -
не ра до сти и зле слут ње.

Дру ги еле мент ти пи чан за Ес хи ло -
ву дра ма тур ги ју, опет јед на вр ста су -
спен зи је, упо тре бљен је у тре нут ку
ка да је пом пе зним до ла ском Ага мем -
но на и ње го вим ула же њем у двор
пре ко ан ти ци па тив но пур пур них
про стир ки (је дан од из ван ред них по -
те за тра гич ке иро ни је) фу ги о зна гра -
да ци ја до ве де на до кли мак са. Сва ки
дру ги дра ма ти чар дао би ов де рас -
плет или би се не по врат но су но вра -
тио у ан ти кли макс. Но Ес хил ни је
оби чан дра ма ти чар, он има још мно -
го да ка же и то упра во оно нај ва жни -
је, и за то он не при зна је ан ти кли макс
– он ства ра Ка сан дри ну сце ну.

Ме ђу сред ства због чи је су му упо -
тре бе већ у ан ти ци мно ги за ме ра ли
осу ђу ју ћи их као ар ха ич на и не дра ма -
тич на, спа да и "не ми бол" или тра -
гич ко ћу та ње као по се бан об лик су -
спен зи је. Исти ни за во љу, ако је ве ро -
ва ти ано ним ном са ста вља чу ње го ве
би о гра фи је или Ари сто фа ну, умео је
да пре те ра са овим сред ством, као у
Ни о би и у Хек то ро вом от ку пу. Но то
још ни ка ко не зна чи да је оно за од ба -
ци ва ње. Ни је пре те ра но ре ћи да се, у
не што убла же ном и ма ње или ви ше
при ла го ђе ном об ли ку, њи ме слу же
го то во сви дра ма ти ча ри јер је у из ве -
сним при ли ка ма и пси хо ло шки
оправ да но и умет нич ки ефи ка сно бу -
ду ћи да, у по год ном тре нут ку ве што
упо тре бље но, ка зу је ви ше но ма ка -
кве ре чи. Оно је вр ло су ге стив но, на

при мер у Со фо кло вом Фи лок те ту
где у два ма ха из ра жа ва Нео п то ле мо -
ву крај њу ди ле му, или у дру гој сце ни
пр вог чи на Шек спи ро вог Ха мле та
где ода је кра ље ви ће во не ис ка за но
гну ша ње.

Те шко је за ми сли ти по тез до сто -
јан стве ни ји и упе ча тљи ви ји у сво јој
јед но став но сти и ви ше у скла ду са
Ес хи ло вим схва та њи ма и за ми сли ма.
Ни је за то ни ка кво чу до што се њи ме
слу жио ра до и че сто, па чак и он да
кад за то ни је имао ни ка квог ва ља ног
оправ да ња у пси хо ло ги ји ли ко ва. Јер
ако Ато са за не ми од бо ла кад чу је
вест о про па сти пер сиј ске вој ске, или
ако Про ме теј ћу ти за све вре ме док га
оки ва ју, он да се за та кво по на ша ње,
ма ко ли ко оно би ло као по зо ри шно
сред ство у су шти ни ар ха ич но и у ко -
ли зи ји са зах те ви ма сце не, мо гу на ћи
пси хо ло шка оправ да ња, али ко ли ко
се Ес хил о њи ма ма ло ста рао по ка зу -
ју при ме ри у ко ји ма та квог оправ да -
ња ни ти има ни ти мо же би ти и где је
је ди на функ ци ја тра гич ког ћу та ња да,
као и у оста лим слу ча је ви ма, при пре -
ми и кон тра стом ис так не зна чај ре чи
ко је се оче ку ју – та кво је, на при мер,
ћу та ње Кли тем не стре ка да јој се хор
обра ти у по чет ку Ага мем но на. Исти
ефе кат Ес хил уме да по стиг не и, у из -
ве сном сми слу, обр ну тим пу тем. Од
Кли тем не стре, по што је осло вље на,
оче ку је се да го во ри; од Пи ла да у Хо -
е фо ра ма, то ни ко не оче ку је. По што
је кроз ви ше од че ти ри пе ти не тра ге -
ди је скром но као сен ка пра тио свог
при ја те ља, не у па дљив у то ли кој ме ри
да се ње го во при су ство ви ше под ра -
зу ме ва но осе ћа а гле да лац се без ика -
квих те шко ћа на ви као да га др жи за
ста ти сту док га је чи та лац ја мач но
већ и за бо ра вио, Пи лад од јед ном из -
ба цу је три сти ха ко ји, та ко бар из гле -
да, ре ша ва ју це лу тра ге ди ју. Ње го ва
је ре пли ка мо ра ла зву ча ти Ати ња ни -
ма као глас ви шњих. 

У Ка сан дри ној сце ни Ес хил је над -
ма шио не са мо све оста ле већ и са мо -
га се бе. Ћу та ње, чи је је пси хо ло шко
оправ да ва ње ко ли ко мо гућ ност то ли -
ко и оче вид на стран пу ти ца, ов де је,
ако се та ко мо же ре ћи, "дво стру ко".
Крај ње је вре ме да Ка сан дра, по што
је прет ход но би ла не ма и не по мич на
не са мо то ком це ле сце не из ме ђу Ага -
мем но на и Кли тем не стре не го и тре -
ћег ста си мо на ко ји је усле дио, на по -
кон про го во ри. Хор је, уоста лом, на
то и по зи ва. Али уза луд. Као Кли тем -
не стра у по чет ку, она оста је на из глед
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ин ди фе рент на и оглу шу је се на сва
на ва љи ва ња. И кад је том упор но -
шћу сце на, а са мим тим и це ла тра ге -
ди ја, до ве де на до иви це ап сур да, и
кад смо се већ по ми ри ли с тим да јој
не ће мо чу ти гла са, на јед ном – "Пи -
ла дов ефе кат". И, са свим ра зу мљи во,
из ње не про го ва ра Ага мем но но ва
ро би ња већ про ро чи ца ко ја у јед ној
ко шмар ној ви зи ји от кри ва про шлост
и бу дућ ност. 

За што је био по тре бан овај ефе кат
ре тар да ци је и уоста лом це ла ова вр -
ло ду гач ка сце на по сле прет ход не
ко ја је већ пред ста вља ла вр ху нац и
по сле ко је је сва ко ме ја сно шта и за -
што пред сто ји? По што је са сце не
ис пра тио људ ске уче сни ке тра ге ди је,
Ес хил, уме сто да у оном крат ком ин -
тер ва лу ко ји је пре о стао до са мрт ног
кри ка жр тве осла би тен зи ју не ко ли -
ким си ту а ци ји не до ра слим сти хо ви -
ма хо ра или чак це лом хор ском пе -
смом, ко ри сти пре лом ни тре ну так
ис так нут прет ход ним Ка сан дри ним
ћу та њем да кон кре ти зу је бо жан ске
по кре тач ке прин ци пе чи је се при су -
ство до тле са мо нео д ре ђе но и ин ди -
рект но на слу ћи ва ло. А као што је
иза брао тре ну так, та ко је иза брао и
пра ву лич ност. Не за до во ља ва ју ћи се
са мо ти ме да из ве де Ага мем но на на
сце ну, про на шао је Ка сан дру, жи ви
кра љев хи брис, оли че ње ње го ве
"пре пу не мје ши не гри је ха", сим бол
ње го ве не за ја жљи ве ду ше гуп ске ам -
би ци је. Ује ди њу ју ћи та ко, као на ка -
квој ол тар ској ком по зи ци ји шпан -
ског ба ро ка, у јед ном им по зант ном
ви ђе њу два у ства ри раз ли чи та пла на
од ко јих је онај до њи са мо са зна тљи -
ви екс по нат гор њег, овај при зор пред -
ста вља раз ре шну до ми нан ту де ла ко -
ја сво јом ва жно шћу ис ти че ре тар да -
ци ју, као што је vi ce ver sa и са ма по -
тен ци ра на сме ло шћу су спен зи је.

Ана лог ним по ступ ком у Сед мо ри -
ци про тив Те бе, Ес хил је до крај њих
гра ни ца ис ко ри стио мо гућ но сти ре -
тар да ци је ко ја ов де са за ди вљу ју ћом
сме ло шћу пре ла зи у јед ну нео бич ну
и фа сци нант ну про леп су. Рад ња је
опет пра во ли ниј ска и без ичег нео че -
ки ва ног: Ар гив ци спре ма ју на пад на
Те бу на чи јој акро по ли хор де во ја ка
у јед ном ек ста тич ном па ро до су стра -
ху је за суд би ну сво ју и сво га гра да, а
за тим, кад до њих до пре ту тањ ко пи -
та, ври сак ко ња и тре сак шти то ва у
ме те жу за по че тог окр ша ја, уда ра у
кук ња ву и пре кли ње бо го ве за спас.

И са да Ес хил чи ни нео че ки ва но и
јед ним по те зом про сто вра ћа рад њу
уна зад при ка зу ју ћи оно што је по
свим за ко ни ма здра вог ра зу ма мо ра -
ло до ћи ра ни је и та ко ства ра јед ну
огром ну хи сте ро ло ги ју од не ко ли ко
сто ти на сти хо ва. При том је пре лаз
до вољ но уоч љив да по стиг не же ље -
ни ефе кат, а у исти мах до вољ но по -
сте пен да не по вре ди гле да о че сми -
сао за ло ги ку: до ла зак Ете о кла ко ји
ко ри де вој ке због по мет ње иза зва не
њи хо вим за по ма га њем мо же се на -
чел но ста ви ти у би ло ко ју фа зу бор -
бе и то гле да о ца "пре во ди жед ног
пре ко во де" јер ап стракт ност стра хо -
ва ња из ра же них у пр вој ста ја ћој пе -
сми знат ним од у да ра њем од жи ве и
буч не ула зне пе сме не на ме тљи во
утвр ђу је ан те ри о ри тет те сце не. А
он да до ла зи гран ди о зни при зор на -
бра ја ња ју на ка сли чан те и хо ско пи ји
у тре ћем пе ва њу Или ја де или гле да -
њу с је ле у на шој на род ној пе сми
Же нид ба од За дра То до ра, са мо што
је ов де гра да ци ја по ја ча на ан ти те -
зом: ухо да оп шир но опи су је ар гив -
ске во ђе јед ног по јед ног, а Ете о кле
од мах сва ком од ре ђу је про тив ни ка,
све до сед мог и по след њег, ко ји ни је
ни ко дру ги до ње гов ро ђе ни брат По -
ли ник и ко ме ће про тив ник, на рав но,
би ти он сам.

Овим по ступ ком, ко ји у се би об је -
ди њу је ефек те за др жа не екс по зи ци је
и су спен зи је, Ес хил не у па дљи во а
вр ло ефи ка сно "по ви ша ва тем пе ра -
ту ру" ства ра ју ћи илу зи ју да се це ла
сце на од и гра ва у бес крај но крат ком
ин тер ва лу из ме ђу по чет ка ју ри ша и
си ло ви тог су да ра под са мим бе де ми -
ма, те та ко "раз вла че њем" тог кри -
тич ног тре нут ка да је не ве ро ва тан
ин тен зи тет и из у зе тан сми сао сва кој
ре чи, од но сно, упра во пу тем "оду го -
вла че ња", тог нај ве ћег не при ја те ља
дра ме по оп ште при хва ће ном ми -
шље њу, по сти же вр ху нац дра ма тич -
но сти. У та ко по ста вље ној сце ни и
ан ти те за и гра да ци ја осо би на вој ско -
во ђа по ја ча ва ју ути сак да се до га ђа
не што нео бич но и ве ли ко и сво јим
за хук та лим рит мом пред ска зу је не -
ми нов ност ка та стро фе. Ути сак не чег
из у зет ног, нат при род ног или, мо жда
би бо ље би ло ре ћи, оп ште при род ног,
ко змич ког, у глав ним по лу га ма тра -
гич ног зби ва ња, иза зван је код гле да -
о ца у пот пу но сти, а то је ја мач но Ес -
хи лу, и ов де као и дру где, био циљ.

(1962)
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ШКОЉКА

Про шла ме је сва ка бољ ка
Сад сам на дну мо ра
За бо ра вље на шкољ ка
Ћу тим и би се ре сво је бру сим

Ни шта ви ше не мо же
Да ме сна ђе
Осим да ме по кри ју ал ге
Или не ко слу чај но на ђе

ДЕТАЉ

Из ста рог др ве та из би ја лист
То ни је жуд ња за про ле ћем
Већ страх од на го те

ПЛАЗ

Бо же
Са мо је ме ни ста ло
Да се поп нем на врх сте не
И од о зго гле дам
Оно
Што сам мо гао ви де ти
Од о здо

ГАВРАН

Свој жи вот сам по тро шио
У по ку ша ју да на пра вим фик ци ју
Из ме ђу не ба и ни шта
Ко ја ни јед ном Бо гу
Ни је до са да успје ла

Кад од ле тим са гра не
На ко јој сам оста рио
Мо ја де ца за бо ра ви ће
Да сам би ло шта чи нио
Јер ће у ру ка ма има ти цир кус
Зва ни мо бил ни

ДРУМСКИ ПАС

Све ви ше ли чим 
На ста рог друм ског пса
Кост од ко је ћу умре ти
Чу вам у гр лу



Pро шло је ско ро три де це ни је од ка да је на срп ском је -
зи ку об ја вљен из бор из са вре ме не че шке жен ске при че
под на зи вом Ко ко шка у ку лу бу (Про све та, 1994). Та да су у
пре во ду Сла ви це Ма рин ко вић пред ста вље не при че шест
че шких аутор ки (Еда Кри се о ва, Лен ка Про ха ско ва, Вје ра
Лин хар то ва, Те ре за Бо уч ко ва, Зде на Са ли ва ро ва и Јин дри -
шка Сме та но ва) ко је су нај ин тен зив ни је пи са ле 70-их и
80-их го ди на про шлог ве ка и спа да ју у гру пу ди си дент -
ских или ег зил них пи са ца.Њи хо ве при че оди са ле су ат -
мос фе ром оча ја и по бу не про тив то та ли тар ног дру штва,
оту ђе но сти, стра ха и за блу да ко је су их гу ши ле у вре ме
тзв.нор ма ли за ци је у со ци ја ли стич кој Че хо сло вач кој. По -
след њих го ди на при ме ћу је се ве ћи ин тен зи тет об ја вљи ва -
ња пре во да са че шког, а ме ђу тим из да њи ма пре о вла ђу ју
пре во ди књи га че шких аутор ки. Та ко је срп ским чи та о ци -
ма већ по зна та пр о за Пе тре Ху ло ве, Мар ке те Хеј ка ло ве,
Рат ке Де не мар ко ве, Бјан ке Бе ло ве, Пе тре Со у ку по ве, Зу -
за не Браб цо ве, До ре Ка пра ло ве, Ане Бо ла ве и Ире не До у -
ско ве, дра ме и по е зи ја Ка тар жи не Руд чен ко ве, по е зи ја
Лен ке Дањ хе ло ве, као и књи ге за де цу Иве Про ха ско ве,
Иво не Бже зи но ве, Ми ха е ле Бур до ве и Ка тер жи не Туч ко -
ве.Реч је о спи са те љи ца ма ко је при па да ју овом ве ку, а њи -
хов спек тар те ма про те же се од су о ча ва ња са тра у ма ма
дру штве не и лич не про шло сти, ду бо ког про жи вља ва ња
те скоб не са да шњо сти, упи ра ња пр стом у де ви јант не по ја -
ве мо дер ног дру штва, пре ко бес ком про ми сног су о ча ва ња
са дру штве ним та бу и ма, на си љем, за ви сно сти ма, до по -
ни ра ња у нај ду бље ду би не вла сти тог би ћа и по тра ге за
сми слом пре жи вља ва ња у са вре ме ном све ту. Њи хо ве те ме
и по е ти ке су раз ли чи те,ипак за јед нич ко им је пост мо дер -
ни стич ко са гле да ва ње по ја ва из мно гих угло ва, по ли фо -
ниј ска на ра ци ја, по и гра ва ње са ви зу ром про сто ра и вре -
ме на, као и бри са ње ја сне гра ни це из ме ђу ре ал но сти и
фик ци је.

По сто ји ви ше раз ло га у ко ји ма мо же мо тра жи ти од го -
вор на пи та ње због че га је до шло до екс пан зи је пре во ђе -
ња књи га че шких аутор ки. Пр ви раз лог сва ка ко ви ди мо у
чи ње ни ци да је у са вре ме ној че шкој књи жев ној про дук ци -
ји у по след ње две де це ни је очи глед на по ја ва но ве ге не ра -
ци је спи са те љи ца чи ја де ла су оце ње на пре сти жним че -
шким и европ ским књи жев ним на гра да ма. Та ко ђе, срп ске
из да вач ке ку ће по след њих го ди на по ка зу ју ве ће ин те ре со -
ва ње за об ја вљи ва ње пре во да са че шког, што је сва ка ко
под стак ну то и раз ли чи тим мо ти ви шу ћим гран то ви ма и
фон до ви ма ко ји омо гу ћа ва ју об ја вљи ва ње пре во да. По -
себ ну уло гу има ју из да ва чи ко ји сво ју из да вач ку стра те ги -
ју усме ра ва ју упра во на про мо ци ју тзв. жен ске књи жев но -
сти. Ипак све ово не би би ло до вољ но да се ни је по ја ви ла
но ва ге не ра ци ја ква ли тет них књи жев них пре во ди ла ца са
че шког је зи ка, ко је у нај ве ћој ме ри чи не мла ди срп ски бо -
хе ми сти.

И ка да нам се мо же учи ни ти да је
на пра вљен ве ли ки ис ко рак у по гле ду
ква ли те та и кван ти те та књи жев них
пре во да са че шког у на шој сре ди ни,
ипак не што не до ста је. У мно штву и
ша ре ни лу но вих из да ња, ови пре во ди
оста ју ско ро не ви дљи ви за ши ру пу -
бли ку. Не до ста је ква ли тет на про мо ци -
ја и књи жев на кри ти ка ко ја би усме ри -
ла па жњу чи та ла ца упра во на ова из да -

ња. Упра во из тог раз ло га на пра вљен је овај из бор књи -
жев них при ка за об ја вље них срп ских пре во да про зе че -
шких аутор ки. Ауто ри при ка за су мла ди срп ски бо хе ми -
сти, мо жда и бу ду ћи пре во ди о ци и књи жев ни кри ти ча ри,
ко ји су по свом из бо ру ода бра ли и пред ста ви ли сво је чи -
та ње пет пре во да че шких аутор ки и јед ног на шој пу бли ци
ве о ма по зна тог пи сца, Јо зе фа Шкво рец ког, чи ја књи га
пред ста вља по се бан за пис јед не жен ске ис по ве сти.

Алек сан дра Кор да-Пе тро вић

Из та ме ка дну

Ана Бо ла ва: Ка дну. Пре вод са че шког Мил ка Ко ва че вић.
Ба ња Лу ка: Im pri ma tur, 2020.

Aна Бо ла ва (An na Bo la vá, *1981) је псе у до ним са вре ме -
не че шке спи са те љи це Бо ху ми ле Ада мо ве. За вр ши ла је
сту ди је бо хе ми сти ке на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу, а
по сле сту ди ја се за по сли ла у Ин сти ту ту за че шки је зик.
Па ра лел но са ра дом у Ин сти ту ту, ба ви се и пи са њем и
пред ста вља јед ну од нај бо љих мла дих аутор ки у са вре ме -
ној че шкој књи жев но сти. Пи ше и по е зи ју и про зу, а за
свој пр ви ро ман У мра ку до би ла је пре сти жну књи жев ну
на гра ду Mag ne sia li te ra 2016. го ди не. За пра во, тим ро ма -
ном за по чи ње три ло ги ју о ју на ки њи Ха ни Стр на до вој, а
сва три ро ма на у пре во ду на срп ски Мил ке Ко ва че вић об -
ја ви ла је ба ња луч ка из да вач ка ку ћа Im pri ma tur: У мра ку
(2019), Ка дну (2020) и Пре по пла ве (2022).

Чи та ву три ло ги ју, па и ро ман Ка дну, ни је јед но став но
жан ров ски од ре ди ти. Због пре пли та ња раз ли чи тих жан -
ро ва мо же мо ре ћи да ро ман има ме ло драм ске од ли ке, али
је исто вре ме но и де тек тив ски ро ман, има од ли ке хо рор
жан ра, али и тра ги ко ме ди је. У скла ду са тим не мо гу ће је
про на ћи жи вот ну при чу не ког од ли ко ва ко ја се из два ја у
од но су на оста ле. Све суд би не ли ко ва зна чај не су за ту ма -
че ње сми сла де ла, сва ка но си са со бом раз ли чи те при че,
ујед но и раз ли чи те по ру ке. Сва ка ко мо же мо из дво ји ти
глав ни лик овог ро ма на, а то је Ха на Стр на до ва, де вој ка
ко ја нас во ди кроз три ло ги ју тра же ћи свој мир, сво је ме -
сто, сво ју про шлост, али и сво ју бу дућ ност, свој пут. Упра -
во на том свом пу ту она нас упо зна је са мног број ним ли -
ко ви ма из ње ног окру же ња. У мо ру ли ко ва упо зна је мо се
са но ви на ри ма, про фе со ри ма, рад ни ци ма у фа бри ка ма,
по ли цај ци ма, мај ка ма, ћер ка ма (не ки од њих су већ по зна -
ти из пр вог де ла три ло ги је). Ли ко ви при па да ју раз ли чи -
тим ге не ра ци ја ма, од ма ле де це, пре ко ти неј џе ра, љу ди
сред ње до би, до пен зи о не ра. Све њи хо ве при че са чи ња ва -
ју јед ну це ли ну ко ја нам да је су ров при каз жи во та у ма лом
ме сту на ју гу Че шке, окру же ног пре ле пом при ро дом.

Dosije
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Ово де ло је у сва ком кон тек сту ком плек сно и ви ше слој -
но. Струк ту ра ро ма на је сло же на, са сто ји се из пет це ли -
на: увод, пр ви део, дру ги део, дан тре ћи и за кључ ни део
под на зи вом На ред ни да ни. Рад ња по чи ње у мрач ној, ма -
гло ви тој шу ми, где је про на ђе но те ло мр тве де вој ке. О том
до га ђа ју са зна је мо од мла дог ло кал ног ауто ра, ко ји се бо -
ри за сво је ме сто у све ту но ви нар ства. Аутор ка на гло
успо ра ва рад њу, ко ја је на са мом по чет ку убр за на, и уво -
ди у ро ман па ле ту ли ко ва, од ко јих сви жи ве те шке жи во -
те и во де мно ге жи вот не бор бе. Упра во због то га, уни вер -
зал ност те ма и про та го ни ста чи не не по треб ним вре мен -
ско од ре ђе ње рад ње.

Ин спи ри са на да на шњи цом, ма те ри јал ним до бом, али и
све вре мен ским те ма ма, као што су на чин жи во та, бор ба за
до бар, ква ли те тан жи вот, по ро дич ни од но си, при ја тељ ски
од но си, аутор ка нам да је по ре ђе ње жи во та у ма лом че -
шког гра ди ћу у са да шњо сти и про шло сти, о ко јој са зна је -
мо кроз днев нич ке за пи се, ко је је ба ка мла де Ха не, по -
врат ни це у род но ме сто, оста ви ла у њи хо вој по ро дич ној
ку ћи.

Глав на те ма, глав ни мо тив це ло куп не три ло ги је је жи -
вот. Аутор ка нам по ста вља мно го број на пи та ња, ујед но и
пред ста вља су ро вост жи во та кроз не ве ро ват не опи се ма -
гич ног све та ју на ка. Нај ве ћи део рад ње се од ви ја у пре ле -
пој при ро ди, окру же ној зе ле ни лом, по ред ма ле ре ке, а за
ова кве сли ке аутор ка је про на шла ин спи ра ци ју у свом
лич ном окру же њу, у че шком се лу. Осим пре ле пе при ро де,
де лом до ми ни ра и са бла сна ат мос фе ра, и та два еле мен та
са ис тра жи ва њем уби ства де вој ке ве о ма под се ћа ју на Nor -
dic no ir пра вац, на ње го ве кри ми на ли стич ке ро ма не ко ји
по ти чу из Скан ди на ви је, а чи је вре ме на стан ка и по пу ла -
ри за ци ју ве зу је мо за са вре ме ну свет ску књи жев ност.

Пи так за чи та ње, на ра тив ни стил Ане Бо ла ве ка рак те -
ри ше ма њак ди ја ло га ко ји су за ме ње ни сло же ним мо но ло -
зи ма ју на ка, а то нас при род но уво ди у ин тра верт ни свет
про та го ни ста. Ако то ме до да мо по ли фо ни ју раз ли чи тих
жи вот них ис по ве сти ими стич ну ат мос фе ру при ро де ко ја
вас све вре ме ма ми на да ље чи та ње, за кљу чу је мо да је жи -
вот не пре су шна ри зни ца мо гућ но сти, нео че ки ва них за -
пле та и рас пле та, а да се ро ман мо же чи та ти и као ин тим -
но пре и спи ти ва ње сва ко га од нас.

Вој но вић Урош

Острв ски мо за ик До ре Ка пра ло ве

До ра Ка пра ло ва: Остр ва. Пре вод са че шког Ти ха на Ха -
мо вић, Бе о град: Тре ћи трг, 2020.

Dо ра Ка пра ло ва је че шка аутор ка ро ђе на у Бр ну 1975, а
од 2007.го ди не жи ви у Бер ли ну. До са да је об ја ви ла де вет
књи га ме ђу ко ји ма су по зо ри шни ко мад Уз ви ше ња (2002),
књи га раз го во ра са че шком књи жев ни цом Квје том Ле га -
то вом Вра ћа ња у Же ла ре (2008), но ве лу Зим ска књи га о
љу ба ви (2014), као и днев нич ку про зу Бер лин ска бе ле жни -
ца (2016). Ње не књи ге су до са да пре ве де не на ви ше је зи -
ка, а са да и на срп ски.По ред то га, Ка пра ло ва је до бит ни -
ца На гра де Ми ле на Је сен ска за ре пор та жу, као и но ви нар -
ске на гра де за ра диј ски есеј.

Збир ка де ли мич но би о граф ских при ча Остр ва (2019)
са сто ји се од 21 при че, што ни је на су ми це ода бран број.
Ка ко би чи та лац схва тио због че га се аутор ка опре де ли ла
упра во за овај број при ча, мо ра про чи та ти књи гу до кра ја.
Чи та лац је при ну ђен да при че по сма тра кроз раз ли чи те
пер спек ти ве, због че га у на ма бу ди ем па ти ју, раз ме ва ње,
али и уну тра шњи на гон за про ма тра њем ства ри, јер чи та -
лац бр зо схва ти, да су пер спек ти ве До ре Ка пра ло ве пот пу -
но дру га чи је од оно га што је оче ки ва но. На слов сва ке при -
че са сто ји се од син таг ме "остр во огра ни че них", на кон че -
га сле де пој мо ви: же ља, на да, спа се ње, по ти ште ност... То
на го ве шта ва од ре ђе ну ат мос фе ру у са мој збир ци. На и ме,
са ме ре чи "остр во" и "огра ни че ност" се мо гу по и ма ти и
као слич не и као раз ли чи те. Остр во као та кво је сте огра -
ни че ни део коп на, али је окру же но без гра нич ном во дом
ко ја је слич на бес кра ју. Ка да тај кон текст са гле да мо уз
пој мо ве ко је до пу ња ва ју на слов сва ке при че, до би ја мо
дво стру ку сли ку и оче ки ва ња. По ла зна ме та фо ра књи ге
је сте "сва ки чо век је остр во за се бе", што нас на во ди на
раз ми шља ње о чо ве ку као по је дин цу у дру штву. На остр -
ву, у мо ру. Не ки љу ди су на пу ште на остр ва, не ки пак, по -
пу лар на, пре на се ље на остр ва. Не ка остр ва ни су отво ре на
за по се ти о це, а не ка од њих жи ве. Не ка остр ва се не мо гу
про на ћи на ма пи, због свих тај ни ко је кри ју, а не ка се на
ма пи не мо гу из бе ћи. Упра во на осно ву то га Ка пра ло ва
ства ра је дан острв ски мо за ик. Ства ра сли ку чо ве ка као
по је дин ца, сли ку љу ди и дру штва ко је га окру жу је и ко је
га об ли ку је. Да ли га по та па или одр жа ва у жи во ту?

У овим при ча ма Ка пра ло ва те жи ка то ме да на при ме -
ру сво јих и ту ђих ис ку ста ва пре ва зи ђе кул ту ро ло шке раз -
ли ке, али та ко ђе, те жи и ка то ме да на ђе раз у ме ва ње, бли -
скост и ем па ти ју ме ђу љу ди ма. Са ме при че су пре ло мље -
не из ме ђу ствар но сти и има ги на ци је, из ме ђу оно га што се
де си ло и оно га што је аутор ка са ма до ми сли ла, до те ме -
ре, да че сто ни смо у ста њу да раз гра ни чи мо ко ји део је
ин спи ри сан ствар ним до га ђа ји ма, а ко ји је фик ци ја. Ли ко -
ви има ју пре суд ну уло гу. Аутор ка про фи ли ше про та го ни -
сте сво јих при ча та ко да се чи та лац пи та да ли су то ствар -
не осо бе са ко ји ма се аутор ка сре ла или их је из ма шта ла.
Су сре ће мо се на при мер са нео бич ним ет но гра фом, ру -
ским так си стом или са ен ту зи ја стич ном учи те љи цом пле -
са. Ка пра ло ва сви ма њи ма уди ше жи вот. Ипак, нео п ход но
је про чи та ти све при че да би се ука за ла це ли на. Аутор ка
сво јим при ча ма и "остр ви ма огра ни че ног" ства ра ар хи пе -
лаг љу ске ду ше, ср ца и пси хе. Та ко ђе, у не ким мо мен ти ма
ње не при че до се жу сте пен ап сур да, што до дат но код чи -
та о ца бу ди пи та ње шта је за пр во исти на, а шта плод ма -
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ште пи сца. Исто вре ме но чи та лац пра ти од ра ста ње и са -
зре ва ње аутор ки не лич но сти, ка ко пси хич ки, та ко и емо -
тив но, али и ин те лек ту ал но. Це ла збир ка оди ше ин тим -
ном ат мос фе ром због че га мо же мо има ти ути сак да чи та -
мо лич ни днев ник пи сца.

Оно што је по себ но при ма мљи во и ин те ре сант но у
при ча ма је сте аутор ки на пер цеп ци ја про сто раи вре ме на.
На и ме, чи та ју ћи ову збир ку до жи вља ва мо пу то ва ње кроз
вре ме, али и кроз раз ли чи те европ ске зе мље. Са мим тим,
има мо при ли ку да по сма тра мо и ме ђу људ ске и кул ту ро ло -
шке од но се, на ви ке ме шта на и но во пе че них при до шли ца.
Ка ко су при че на пи са не у Бер ли ну, на по чет ку оне мо жда
и но се ат мос фе ру и рас по ло же ње то га гра да, али ка сни је
се тај ути сак ме ња. Ли ни ја вре ме на у при ча ма Ка пра ло ве
ни је хро но ло шка, ни ти по сто ји нит ко ја би ство ри ла по ве -
за ност. Вре ме по сто ји као за себ на ка те го ри ја пре ма ко јој
се упра вља ју оста ли еле мен ти.Та ко ђе, нео п ход но је ис та -
ћи да Ка пра ло ва ко ри сти вре ме ка ко би ука за ла на оно
што сви че сто за бо ра вља мо, а то је про ла зност. Аутор ка се
пи та: Ко ли ко тра је веч ност? И да је од го вор: Веч ност је
пре ва зи ла же ње про ла зно сти.*

Че шка спи са те љи ца про фи ли ше сво је ли ко ве на је дин -
ствен на чин оста вља ју ћи нам до вољ но про сто ра да ство -
ри мо сли ку о њи ма, али и да их са ми кон стру и ше мо. Ства -
ра сво је ли ко ве по пут гру бе ски це, где мо же мо ра за зна ти
об лик ски ци ра ног, али на ма оста вља да обо ји мо те ли ко -
ве. Упра во због то га, ни смо у ста њу да у пот пу но сти и са
си гур но шћу твр ди мо ко ји су ли ко ви за и ста по сто ја ли и
ин спи ри са ли са му Ка пра ло ву, а ко ји су до ми шље ни и
фик тив ни.

За ни мљи во је ка ко је Ка пра ло ва спо ји ла раз ли чи те ли -
ко ве, у раз ли чи тим ме сти ма, по сма тра ју ћи их из раз ли чи -
тих вре мен ских та ча ка, а ка ко би ство ри ла сли ку људ ских
сла бо сти, али и сна ге ко ју чо век у се би но си. Упра во због
то ли ко пру же них ра зно ли ко сти и отво ре но сти, чи та лац
мо же да на ђе де ло ве са мог се бе и да са мо стал но до цр та
ски цу и усе ли се на не ко од остр ва на ко ме се осе ћа при -
јат но. Чи та њем ових при по ве да ка мо же мо осе ти тит олак -
ша ње, при пад ност и до бро до шли цу.

Сам пре вод књи ге је оно што ће срп ском чи та о цу до -
дат но да при бли жи при че.Ско ро лир скии ме лан хо лич ни
стил пи са ња ко ји о сли ка ва ха о тич не си ту а ци је и свет око
нас до ча ран је у спе шним пре пли та њем вер ног и сло бод ног
пре во да, ко ји нам омо гу ћа ва да у пот пу но сти до жи ви мо
по е ти ку ори ги на ла.

Без об зи ра на то што Ка пра ло ва жи ви у Бер ли ну, вр ло
је при вр же на сво јој до мо ви ни и са мим тим се свр ста ва
ме ђу са вре ме не че шке пи сце. Аутор ка ипак уно си све жи -
ну и но ву пер спек ти ву у са вре ме ну че шку књи жев ност са
те ма ма ко је су сву да око нас Уно си но ви ну и сти лом пи са -
ња. Са ма књи га је на гра ни ци из ме ђу збир ке при ча и ро -
ма на, с об зи ром на то да чи та лац пра ти за себ не при че ко -
је су, ипак, по ве за не ме ђу соб но. Та ко ђе, за ни мљи во је ко -
ли ко се свет про ме нио од 2019. го ди не, због че га нам је
пру же на још јед на ли ни ја чи та ња и ту мач ња са мог де ла,
узи ма ју ћи у об зир по ли тич ке и свет ске окол но сти та да и
да нас.

Збир ка при ча Остр ва До ре Ка пра ло ве је иде ал на књи -
га за сва ко га ко ји тра жи сво је ме сто у дру штву, ко ји же ли

да са зна не што ви ше о се би или да у се би про бу ди оно
што је у ње му ду го спа ва ло. Чи та ју ћи ову књи гу, осе ћај
уса мље но сти и од ска ка ња од уста ље них дру штве них пра -
ви ла се гу би, и сло бод ни смо да про бу ди мо аутен тич ност
у се би, без стра ха од са мо пре ба ци ва ња или осу де окру -
жења.

Та ма ра Са вић

Је гу ља у лу дач кој ко шу љи

Зу за на Брап цо ва: Та ва ни це. Пре ве ла са че шког Ти ха на
Ха мо вић, ШТРИК, Бе о град, 2020.

Jед но од по след њих де ла Зу за не Брап цо ве, ро ман Та ва ни -
це ("Stropy"), до био је пре сти жну че шку књи жев ну на гра -
ду Маг не зи ја ли те ра, а са мим тим је и јед на од оми ље ни -
јих књи га да на шњих љу би те ља ове нео бич не аутор ке. Зу -
за на Брап цо ва ро ђе на је 1959. го ди не у Пра гу у по ро ди ци
исто ри ча ра умет но сти. По за вр шет ку шко ло ва ња, не ко
вре ме је ра ди ла у Уни вер зи тет ској би бли о те ци, за тим у
бол ни ци и као чи ста чи ца, а за тим се ве ћи део жи во та ба ви -
ла уред нич ким по слом. Из не на да уми ре 2015. го ди не, а
иза се бе оста вља об ја вље них пет ро ма на. 

Ве ћи на ње них де ла са др жи жен ску те ма ти ку, ба ви се
пи та њи ма сек су ал ног опре де ље ња, та бу и зо ва ним те ма ма
ко је се ти чу за ви сно сти, екс ко му ни ка ци јом мар ги на ли зо -
ва них гру па и дру гим "не при јат ним" те ма ма. О све му то -
ме пи ше нео бич ним на чи ном при по ве да ња и кроз при зму
не ти пич ног ре зо но ва ња. Ве ћи на књи га Зу за не Брап цо ве
ин спи ри са не су ње ним лич ним жи во том, јер је и са ма би -
ла осо ба по љу ља ног пси хич ког здра вља и хо мо сек су ал ног
опре де ље ња, о че му отво ре но пи ше. Не сум њи во је ве ли ку
по мет њу до нео њен "ле збеј ски ро ман" Го ди на би се ра, у
ко ме је вр ло хра бро пред ста ви ла свет из угла љу ди ко ји се
су о ча ва ју са дру штве ном сре ди ном ко ја не мо же или не ће
да раз у ме раз ли чи тост. Слич но је и са ро ма ном Та ва ни це
(2012), иако се ов де пи та ње хо мо сек су ал но сти суп тил ни -
је при ка зу је, по но во се су о ча ва мо са сли ком све та ка кву је
до жи вља ва ла аутор ка. Ово де ло је ин спи ра тив но не са мо
сво јом нео бич ном рад њом, ди на ми ком и сти лом, већ и
због сво је је дин стве не те ме. Рад ња ро ма на зби ва се у пра -
шкој пси хо ја триј ској бол ни ци, за пра во у бол нич кој со би
ко ју глав на про та го ни ски ња, Ема Чер на, до жи вља ва ла као
аква ри јум.

Ка да би смо кре ну ли од рад ње, ре кли би смо да је она
уокви ре на и ста тич на, без не ких пре о кре та и нео че ки ва -
них от кри ћа на кра ју. Ра ди се ис кљу чи во о јед ној па ци -
јент ки њи ко ја због пре до зи ра ња та бле та ма до ла зи у пси -
хи ја триј ску бол ни цу на при сил но ле че ње од за ви сно сти.
То ком ле че ња Ема про ла зи кроз мно га ис ку ства пре и спи -
ту ју ћи сво ју про шлост и ње не по сле ди це. Упа да у нео бич -
не сно ве, кри зе, ха лу ци на ци је. Са ња да је на не ким дру -
гим ме сти ма , да об ле ће као со ва из над шу ма и до ли на, да
пу ту је кроз во де не по вр ши не по пут је гу ље, јер је са мо на
тај на чин мо гла да по бег не из сва ко днев ни це бол нич ког
за тво ра. Брап цо ва та ко ђе ни је из о ста ви ла ни тра у ма тич не
опи се Еми них ци мер ки ко је та ко ђе има ју по те шко ће са
сво јим пси хич ким здра вљем. Сва ка од њих би до че ка ла
но вог па ци јен та са пи та њем: "Нар кос или ал ко хо ли чар?".
Ема би на ово пи та ње од го ва ра ла бе жи вот но: "Та бле то -
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ман ка". Без успе ха и на ме ре да се при ла го ди окру же њу и
не ми ре ћи се са чи ње ни цом да се на ла зи на ле че њу, Ема
по чи ње да пи ше пи сма сво јој ћер ки Ри би ки и де вој ци Ди -
ти, као и да за пи су је не ке мо мен те ко је је про жи ве ла са
сво јим нео бич ним бра том Пе пе лом и ро ди те љи ма. Или
мо жда ни је? Брап цо ва ве што са кри ва де та ље ко ји би по -
ста ви ли ја сну гра ни цу из ме ђу сна и ја ве, ха лу ци на ци је и
ствар но сти, ствар не при че и из ми шљо ти не. Та ко је упра -
во и та ва ни цу со бе по сма тра ла као отво ре но не бо кроз ко -
је мо же да уз ле ти и ра ши ри кри ла ка сво јој сло бо ди. Сва -
ка ко ње ној ма шти не ма кра ја. Ема Чер на, упр кос све му,
због свог про бле ма ни је се сна шла ни као мај ка, ни као су -
пру га, а ни као же на.

Све Еми не до жи вља је аутор ка опи су је кроз обр ну ту ви -
зу ру, из вр ну ти по глед и без тач но од ре ђе них хро но ло -
шких од ред ни ца, јер се све до га ђа са да: и про шлост и са -
да шњост и бу дућ ност. Ова кав на чин по и гра ва ња и ска ка -
ња са те ме на те му и са до га ђа ја на до га ђај, мо же чи та о -
ци ма пред ста вља ти ве ли ки на пор при ли ком чи та ња, као и
не ја сна од ре ђе ност у то ме ко го во ри, где го во ри, ко је при -
су тан, а ко не. У тек сту се ме ња ју пр ви, дру ги и тре ћи на -
ра тор, па та ква гро зни ча ва ал тер на ци ја од лич но при ка зу -
је ха ос глав не ју на ки ње и ње ног окру же ња. У Еми ним
очи ма, све се у све му са жи ма и сва ко сва ко ме упа да у реч;
па ци јент ки ње се ста па ју са кре ве том, ула зе у сво је ча у ре,
пре тва ра ју се у нео бич не об ли ке, жи во ти ње, ство ре ња, та -
ко ре ћи – пра ва "луд ни ца". Ни ме ди цин ске се стре ни су по -
ште ђе не. Оне до би ја ју сво је на дим ке по хи пер бо ли са ни -
млич ним ка рак те ри сти ка ма, као и по на чи ну ка ко се од но -
се пре ма па ци јен ти ма. Па та ко и јед на обич на бол нич ка
со ба са ста кле ним зи до ви ма иза ко јег се де се стре, за Ему
по ста је аква ри јум са ри би ца ма.

Аутор ки но по зна ва ње и на кло ност пре ма умет но сти
очи ти су у мно гим асо ци ја ци ја ма и ди гре си ја ма умет ну -
тих и ис пре пле та них са рад њом. Ко ри сти се сти хо ви ма
по зна тих пе сни ка и му зи ча ра, по пут сли ка ра пред ста вља
мно ге пеј за же и осли ка не пре де ле у Еми ним сно ви ма.
Ему при вла че ча со ви цр та ња и из но ва по сма тра скулп ту -
ру атле ти ча ра ис пред бол нич ког па ви љо на.

Из над тек ста Зу за не Браб цо ве мо же се до жи ве ти естет -
ски ужи так бри ли јант ног је зич ког при ка за ам би јен та пси -
хи ја триј ске бол ни це и уну тра шњег све та про та го ни ски -
ње. Та ко ђе и је зик ро ма на, у ко ме се сме њу је
па те ти ка и ме та фо рич ност са хи пе ре ал ним
бе ле же њем ого ље не ствар но сти, оста вља ју
јак ути сак при ли ком чи та ња. Њи ме се ве о ма
ја сно осли ка ва ре ал ност и ат мос фе ра бол нич -
ког окру же ња. И још не што – ово де ло мо же
но си ти ве о ма стро гу кри ти ку дру штва ко је
окре ће ле ђа пред по ло жа јем и про бле ми ма
љу ди са по себ ним пси хич ким про бле ми ма.

Ова про за пред ста вља ова пло ће ње же не
ко ја се бо ри са не сно сном сре ди ном и за ви -
сно шћу. И ње но пре зи ме Чер на (цр на) но си у
се би де пре сив ну ка рак те ри сти ку. Из гле да као
да ни ка да и ниг де ни је при сут на, да свој жи -
вот жи ви у при ча ма бе лих без гра нич них та ва -
ни ца, или по ми шље њу пре во ди тељ ке Ти ха не
Ха мо вић из ре че но у по го во ру књи ге – ово де -
ло је у три ре чи: "не мир но не бо на о пач ке".

Ма ри ја Ра до ва но вић

Ко је са ма се би би ла Ли да Ба ро ва?

Јо зеф Шкво рец ки: Бек ства Ли де Ба ро ве. Пре ве ла са че -
шког је зи ка Дан ка Ни ко лић, CLIO, 2017.

Pо ста вље на је сце на. Пе ри од по сле Пр вог свет ског ра -
та. Ме сто де ша ва ња је Праг, ме ђу рат ни де мо крат ски Праг
у свом пу ном про цва ту, ко ји не гу је умет ност, исто ри ју и
кул ту ру. Глав ну уло гу до би ла је та лен то ва на мла да де вој -
ка, чи је ср це стра стве но го ри за тим адре на лин ским осе -
ћа јем ко ји је пец ка ис под ко же у тре ну ци ма ка да сто ји
пред пу бли ком, у оним мо мен ти ма ка да се пре тво ри у не -
ко га пот пу но њој стра ног, а опет та ко са вр ше но по зна тог.
Жу ди да осе ти по глед објек ти ва на сво ме ли цу, да га иг но -
ри ше док он као хип но ти сан пра ти сва ки њен ко кет ни по -
крет. Она је пот пу но све сна да је ка ме ра за љу бље на у ње -
но ле по сло вен ско ли це, бла го на кло на пре ма не жном
осме ху и очи ма ко је се сме ше као да у се би кри ју не ку тај -
ну. Све сна је да оча ра ва сво јим на сту пом, ми ми ком и гла -
сом. Та ко ђе је све сна свог на ив ног, за љу бљи вог ка рак те ра.

По че так три де се тих го ди на је у Пра гу до нео Ли ди Ба -
ро вој сла ву. Сни ми ла је пр ви филм. По че ла је да ра ди са
љу ди ма ко ји ма се са мо из да ле ка ди ви ла. Пот па ли ла је ва -
тру у мно гим ср ци ма, оних ко је је по зна ва ла али та ко ђе и
оних ко је ни ка да ни је ни угле да ла. Пле ни ла је шар мом и
ха ри змом. Осва ја ла је ср ца на сва ком ко ра ку.

А ко ли ко пре вла сти осо ба мо же има ти над тим ко га во -
ли? Да ли је то што мо зак под ле же на ред ба ма ср ца знак
сла бо сти? Или мо жда на ив но сти? Или то, пак, пред ста -
вља чи сто ту ду ше и би ћа ко је пра ти оно нај и скре ни је, ар -
хе тип ско осе ћа ње ко је нам је утка но у срж по сто ја ња.

Ли ди Ба ро вој сва ко мо же су ди ти по свом на хо ђе њу.
Она се на осу де дру гих већ одав но на ви кла. Али она у овој
књи зи, уз по моћ ве ли ког пи сца Јо зе фа Шкво рец ког, ну ди
сво ју стра ну при че. Ипак, пи са ти о ауто ру ове књи ге де -
ло ва ло би као пре ва ра. Ову би о гра фи ју кон тра верз не че -
шке глу ми це на пи сао је Јо зеф Шкво рец ки и об ја вио је у
свом то ронт ском из да ва штву 68 Pu blic hers по чет ком осам -
де се тих го ди на 20. ве ка. Тре ба про чи та ти оно што пи ше
на ко ри ца ма и на зи ву са ме књи ге, ово је – Жи вот че шке
глу ми це ко ју је по ње ном ка зи ва њу за пи сао Јо зеф Шкво -
рец ки. Да ље на во ђе ње би о гра фи је Ли де Ба ро ве би у нај -
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бо љу ру ку би ло ома ло ва жа ва ње са мог де ла, у ко јем су
Шкво рец ки и Ба ро ва за јед нич ким сна га ма осли ка ли жи -
вот свим сво јим жи во пи сним бо ја ма, од па стел но де чи јих
до оних нај там ни јих ко је мо гу асо ци ра ти на смрт.

Чи та њу овог де ла, ко ли ко год се тру ди ли да бу де мо ta -
bu la ra sa, те шко је при сту пи ти без пред ра су да и већ при -
пре мље них ста во ва о исто риј ским тре ну ци ма, лич но сти -
ма и де ша ва њи ма. Мо жда је до не кле та ко и бо ље, јер без -
пред зна ња о исто риј ским окол но сти ма то ком про тек то ра -
та у Че хо сло вач кој те шко би би ло офор ми ти пот пу ну сли -
ку ко ју се Ли да Ба ро ва свој стве но по тру ди ла да нам до ча -
ра. Иако то ни је оно што је глав ни мо тив ове ауто би о гра -
фи је, без схва та ња по ли тич ких и иде о ло шких стру ја то га
до ба и све га оно га што је на ци стич ки по ре дак са со бом
же лео да до не се, ни је ла ко пра ти ти аван ту ре, ако би смо
та ко мо гли да их на зо ве мо, ко је су се ни за ле јед на за дру -
гом кроз Ли дин жи вот. 

Ово де ло мо же по слу жи ти и као свој стве на ма па кроз
исто риј ско до ба огра ни че но по чет ком Ли ди ног жи во та и
тре нут ком ка да је ова књи га кре ну ла да на ста је. Број на
име на ко ја су ка сни је или већ и та да би ла свет ски по зна та
ни жу се у при се ћа њи ма и жи вот ним до га ђа ји ма че шке
глу ми це. Ње ним жи во том про ла зе ре но ми ра ни хо ли вуд -
ски глум ци, про ду цен ти и ре жи се ри, на ци стич ке во ђе, али
и обич ни љу ди ко ји су на крат ко про шли кроз њен жи вот и
ма лим зна ци ма ху ма но сти га за у век про ме ни ли. Мо гу ће је
осе ти ти се као да се на ла зи мо у иди ли по че та ка Пр ве Че -
шке Ре пу бли ке и у сце ни у ко јој Т. Г. Ма са рик на ко њу по -
здра вља свој на род, та ко и у ср цу на ци стич ке Не мач ке и
Тре ћег Рај ха, у ода ји са мог Фи ре ра, ко ји по зи ва мла ду
глу ми цу да за јед но по пи ју чај. Мо же мо за ми сли ти пра шку
бо ем ску сце ну, мо мен те у ка фа ни пу ној умет ни ка и њи хо -
вих ме це на, раз го во ре и пре го во ре, до го во ре за но ве фил -
мо ве и ша пу та ња о по ли ти ци ко ја апо ли тич ну го спо ђи цу
Ба ро ву уоп ште ни су за ни ма ла.

Оно због че га ће ве ћи на љу ди ода бра ти да про чи та ову
књи гу упра во је ин три га ко ја као из ма гли ца кру жи око
жи во та че шке глу ми це већ ви ше од осам де це ни ја. Мла -
дост ко ја ју је кра си ла би ла је мач са две оштри це па јој је
та ко до не ла па жњу и оних од ко јих је то же ле ла, али и од
оних чи ја је па жња пред ста вља ла са мо не во љу. 

Ли да је све сно или не све сно би ла у пот пу но сти одво је -
на од су ро вих ре ал но сти он да ка да су је чуд ни жи вот ни
пу те ви до ве ли до бер лин ског пра га, до чо ве ка са пре по -
зна тљи вим бр ко ви ма и те шким цр ним чи зма ма, а по том и
до ње го вог вер ног ми ни стра про па ган де. Упли та ње у ту
мре жу ни је мо гла да из бег не. А шта да ју је ње на на ив ност
на пу сти ла, да је мо гла да по гле да у ма гич ну ку глу вре ме -
на и ви ди бу дућ ност? Да ли би не жна, ру жи ча ста осе ћа ња
на ста ви ла да бу ја ју у гру ди ма сло вен ске ле по ти це или би
их про гу та ло си ви ло и мрак, тру леж и смрад смр ти ко је су
као не за мен љи ва прат ња ишле за Хи тле ро вом по ли ти ком?

Да ли је ова та лен то ва на глу ми ца за слу жи ла да на пр ви
по мен ње ног име на дру ги по ми сле на ње не нај те же тре -
нут ке и већ уна пред про кле ту љу бав ну при чу ко ја јој је на
овај или онај на чин би ла за пи са на у зве зда ма?

Чи та ње ове књи ге под се ћа на се де ње уз ка мин у ко ме
пуц ке та ти ха ва тра, са шо љом не чег то плог у ру ка ма и
слу ша ње жи вот не при че бли ске осо бе. Бол не исти не и ту -
жна при зна ња, не ко ли ко по кај нич ких мо ме на та али ни јед -
но жа ље ње то ли ко ја ко да пре вла да над не жним ху мо ром
и бла гим осме хом ко је се про жи ма у при се ћа њи ма на то

ка ко је је дан жи вот мо гао да се од и гра то ли ко дру га чи је да
је са мо јед на од лу ка до не ше на са ви ше од луч но сти. Ипак
је све то са став ни део јед ног жи вот ног ве ка.

Пре не го што ће се чи та лац упу сти ти у аван ту ру све га
што је дан жи вот са со бом но си, пр во ће отво ри ти пред го -
вор ко ји је за срп ско ида ње на пи са ла пре во ди лац књи ге
Дан ка Ни ко лић. Она на во ди ко ли ки је тач но ути сак на њу
оста ви ло чи та ње ори ги на ла, ка кву је по ве за ност осе ти ла
са жен ском суд би ном ко ја се та ко бр зо из о кре ну ла то ли ко
пу та да је већ те шко сва ки пре бро ја ти. И овај ути сак мо -
же би ти до ми нан тан кроз чи та во де ло. Пре вод је увер љив
и бол но искрен, као и са ма и спо вест. 

Оли ве ра Ста нић

Еле гич ни ро ман Рат ке Де не мар ко ве 

за све жр тве на си ља 

Рат ка Де не мар ко ва: При лог исто ри ји ра до сти. Пре вео
са че шког Урош Ни ко лић, ШТРИК, 2017.

Rат ка Де не мар ко ва (*1968), че шка књи жев ни ца, исто ри -
чар ка књи жев но сти, сце на ри ста, пре во ди лац и дра ма тург,
је ди на је у Че шкој до би ла на гра ду Mag ne sia Li te ra че ти ри
пу та за раз ли чи те ка те го ри је (за про зу, нон-фикшн, пре -
вод и књи гу го ди не). Ње не дра ме (Ха млет, 2009 и По ре -
ме ћа ји спа ва ња, 2010) и про за (Са ти од оло ва, 2018) до -
жи ве ле су пре вод на 23 је зи ка. На срп ски су пре ве де на два
ње на ро ма на При лог исто ри ји ра до сти (Штрик, 2017) и
Но вац од Хи тле ра (He liks 2018). 

На зив ро ма на При лог исто ри ји ра до сти (Prí spě vek k
dě ji nám ra do stí, 2014)од мах на по чет ку отва ра пи та ње да
ли ће би ти ре чи о ра до сти или о не чем су прот ном. Од го -
вор сти же већ по сле не ко ли ко стра ни ца. Већ пр вом ре че -
ни цом "Мла де ла ста ви це из гне зда не ски да ју по гле да с
ве чер њег не ба", на зна че но је да су упра во ове пти це лајт
мо тив при по ве сти. Због че га баш ла ста ви це? Ка да би смо
у пре тра жи вач ра чу на ра уку ца ли реч "ла ста ви ца", са зна ли
би смо да су оне сим бол про ле ћа, а са мим тим озна ча ва ју
до ла зак не ког "то пли јег" вре ме на, об но ву жи во та, сим бол
су сре ће и по зи тив них про ме на. За Рат ку Де не мар ко ву ла -
ста ви це су и сим бол сло бо де, а сло бо да је пра во ко је има -
ју сви, ка ко му шкар ци, та ко и же не. Ро ман При лог исто -
ри ји ра до сти мо же се на зва ти жен ским ро ма ном, пре све -
га због то га што учи же не ка ко да се из бо ре за сво ју сло -
бо ду, ка ко да не бу ду ис ко ри ште не и ка ко да по ве ћа ју сво -
је са мо по у зда ње. То не зна чи да и му шкар ци у свет овог
ро ма на ни су до бро до шли, мо жда би на кон ње га бо ље раз -
у ме ли же не и њи хов страх због чи ње ни це да су "сла би ји
пол", њи хов страх јер су у све ту у ко ме жи ве до ми нант ни
му шкар ци. 

Ура ња ју ћи у ре че ни це ро ма на Рат ке Де не мар ко ве, упо -
зна је мо се са ње ним по себ ним на ра тив ним сти лом. Сва ка
ре че ни ца има сми сао, сва ка је с па жњом ис кле са на и ка да
би са мо јед на би ла из ба че на, све би се сру ши ло по пут до -
ми на. Аутор ка обра ћа па жњу на сва ку ода бра ну реч и тру -
ди се да што бо ље до ча ра тре ну так, док са дру ге стра не
оста вља про сто ра на ма, чи та о ци ма, да пу сти мо ма шти на
во љу и са ми за кљу чи мо шта се де си ло, а то је ква ли фи ку -
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је за гру пу аутор ки чи ја де ла вре ди чи та ти. Иако на по чет -
ку ро ма на све упу ћу је на јед ну љу бав ну при чу, ко јом је
прот ка на сва ка књи га Ги јо ма Му соа или Ни ко ла са Спарк -
са, на кон не ко ли ко стра ни ца по ла ко али си гур но пре тва ра
Де не мар ко ва свој ро ман у три лер, де тек тив ку, у ко јој се
осе ћа на пе тост при по ве да ња. У на став ку са зна је мо да се
де си ло уби ство, или, ка ко је за кљу че но, са мо у би ство. Зна -
ти же љан По ли ца јац, ко ме аутор ка ни је да ла лич но име,
ис тра жу је уби ство а спо ред ни тра го ви га во де ка на ран џа -
стој ку ћи под бр дом Пет шин, у ко јој жи ве глав не про та го -
ни ски ње ро ма на. То су три же не, углед не да ме, Ди ја на
Адлер, Бир гит Страт хер и Ери ка Ајс, чи ји нам ка рак те ри
де лу ју ја ко ми сте ри о зно и за ни мљи во. Оне има ју сво ју
филм ску ком па ни ју, др же ча со ве јо ге и кре а тив ног пи са -
ња, а то их ујед но и по ве зу је са уби ством. Још јед на же на
ко ја ће нас за ин три ги ра ти је Ин грид Ви зен тал, ко ја је све
вре ме при сут на у сва ком до га ђа ју. Про шлост ових да ма ће
нам би ти от кри ве на у оно ли кој ме ри ко ли ко је по треб но
да раз у ме мо њи хо ву са да шњост, по ступ ке и од лу ке ко је
до но се. Ро ман отва ра те ме од но са пре ма жен ском те лу,
про бле ме ис ко ри шћа ва ња же на, на си ља пре ма же на ма –
оне те ме о ко ји ма се ша пу ће, а ко је су део на шег све та.

На ра ци ја ро ма на те че кроз две ли ни је при че, ко је се
пре пли ћу и отва ра ју на ве де не те ме. Јед на ли ни ја при че ће
нас од ве сти на пу то ва ње са же на ма ко је свим сво јим сна -
га ма по ку ша ва ју да од бра не дру ге же не од зло чи на ко ји се
од ви ја над њи ма, да по пра ве свет. Све сне су да са вре ме но
дру штво не тре ти ра ова ка ве зло чи не на исти на чин као
рат не зло чи не, из вре ме на дав не и не та ко дав не исто ри је.
Дру га ли ни ја во ди нас кроз при чу ко ја има исту те му, али
је раз гра на ти ја. То је при ча о "слу чај ним" жр тва ма сек су -
ал ног на си ља. При ча ко ја иза зи ва страх и не спо кој, ко ја
при ка зу је на ко ји на чин Рат ка Де не мар ко ва ви ди свет –
као јед но "ве ли ко не срећ но ме сто". Две ли ни је при по ве да -
ња по ве за не су са по чи ње ним уби ством. Чи та лац то на -
слу ћу је, али рас плет ће га из не на ди ти. 

Од нос пре ма те лу у ро ма ну се под вла чи кроз мо тив му -
зи ке и јо ге. Аутор ка же ли да се из ра зи и на дру ге на чи не,
же ли да при ка же јо гу као пут до спо зна је соп стве ног тел,
а му зи ку као умет ност ко ја бо ље од ре чи по ка зу је емо ци -
је ко је осе ћа мо. Ого ље но ста вља до зна ња где жи ви мо, по -
ка зу је да ни је ху ма ни ста онај ко ји жар ко по ку ша ва да по -
ка же ко ли ко во ли љу де, већ онај ко ји отво ре но го во ри о
про бле ми ма ко ји нас окру жу ју,а и да нас пред ста вља ју та -
бу, о про бле ми ма ко је пре ви ђа мо јер нас из ба цу ју из рав -
но те же. Због то га се овој ро ман не за вр ша ва она ко ка ко
при жељ ку је мо– срећ ним кра јем. Чи та о ци мо гу би ти раз о -
ча ра ни рас пле том, али то је аутор кин из бор са на ме ром да
под стак не чи та о це на раз ми шља ње.

Пре вод Уро ша Ни ко ли ћа мо же се по зи тив но оце ни ти.
Спи са тељ ски стил Рат ке Де не мар ко ве ко јим опи су је си ту -
а ци је, при ро ду, из глед на ран џа сте ку ће и ка рак тер ли ко ва
у пот пу но сти су до ча ра ни пре во дом. Де ли мич но раз ви је -
не реч ни це ори ги на ла у пре во ду оста ју ко хе рент не и рит -
мич не. До ча ран је аутор кин стил ко ји оба ве зу је да у кон -
ти ну и те ту чи та мо текст, без пре ки да и кон цен три са но. У
су прот ном, чи та лац се гу би у вре ме ну и про сто ру, гу би
нит рад ње и пи та се да ли се на ла зи у ре ал но сти или у све -
ту аутор ки не ма ште. За то је пре по ру ка за чи та ње овог ро -
ма на – пре пу сти ти се и ле те ти за јед но са ла ста ви ца ма Р.
Де не мар ко ве.

На кон про чи та ног ро ма на При лог исто ри ји ра до сти
не ће те се осе ћа ти сло бод но, не ће те се осе ћа ти ис пу ње но
и срећ но. Кроз вас ће про ла зи ти ту га, не рас по ло же ње и
страх. Али то вре ди. Вре ди, јер ће те се за пи та ти. Схва ти -
ће те шта се де ша ва ло, шта се и да нас де ша ва и по че ће те
дру га чи је да раз ми шља те. Ова књи га ће вас из ба ци ти из
зо не ком фо ра и ве ро ва ња да је свет са вр шен. Ски ну ће вам
ру жи ча сте на о ча ре и от кри ће исти ну, ко ја ће вам ка сни је
по мо ћи да се из бо ри те за се бе. 

Ива на Ву ко са вље вић

Не моћ ни по је ди нац у скло пу 

моћ не ор га ни за ци је

Блан ка Че хо ва: То тал Бал кан. Пре вод са че шког Зо ран
Ду кић, Бе о град: Clio, 2020.

Bлан ка Че хо ва је че шка спи са те љи ца и прав ни ца.Ди пло -
ми ра ла је 2003. го ди не на Прав ном фа кул те ту Кар ло вог
уни вер зи те та у Пра гу, а за тим ина од се ку кре а тив ног пи -
са ња на Уни вер зи те ту Окс форд. У пе ри о ду 2005–2006. го -
ди не ра ди ла је као прав ни по моћ ник у Европ ском су ду за
људ ска пра ва, а за тим го ди ну да на као члан ми си је ОЕБС-
а на Ко со ву и Ме то хи ји. Го ди не 1999. об ја ви ла је књи гу
Го ди на бек ства (Na rok za ško lou) о по ха ђа њу сред ње шко -
ле у Ка на ди. У том пе ри о ду по че ла је да пи ше за јед не од
нај чи та ни јих че шких но ви на Li do vé no viny, као и за ча со -
пис Re flex. Го ди не 2008. ра ди ла је у По зо ри шту Ја ре Ци -
мр ма на као аси стент ре ди те ља на при пре ми пред ста ве Че -
шко не бо (Če ské ne be). Го ди не 2010. у из да њу из да вач ке
ку ће Па се ка иза шла је ње на књи га Мо јим гле да о ци ма.
Раз го вор са Ла ди сла вом Смо ља ком (Mým di vá kům. Roz ho -
vor s La di sla vem Smo lja kem). Ње на сле де ћа књи га био је
ро ман То тал Бал кан (To tál Bal kán) у ко ме опи су је окру же -
ње ме ђу на род не ми ров не ми си је на Ко со ву. На кон то га
усле де ла је три ло ги ја о ја дран ској за руч ни ци (Př í ruč ka ja -
dran ské sno u benky). Са по ро ди цом жи ви на ре ла ци ји Праг
– Дал ма ци ја.

Књи га То тал Бал кан об ја вље на је у Че шкој 2011. го ди -
не, a три го ди не ка сни је пре ве де на је на ен гле ски је зик. На
срп ском је зи ку, у из да њу из да вач ке ку ће Клио, об ја вље на
је 2020. го ди не, а пре вод је пот пи сао Зо ран Ду кић. Ко ли -
ко год се мо жда чи ни ло да је књи га ауто би о граф ска, са ма
Че хо ва ис ти че да то ни је слу чај, али да ње но лич но ис ку -
ство са Ко со ва ите ка ко про жи ма ово де ло. На по ми ње да
се кроз ње га та ко ђе мо же ви де ти и њен од нос пре ма ор га -
ни за ци ји у ко јој је ра ди ла.

Књи га је на пи са на у фор ми ме мо а ра, днев ни ка, где је
сва ко по гла вље и пот по гла вље да ти ра но и на сло вље но на -
зи вом не ког од пра зни ка ко ји се од ре ђе ног да ту ма обе ле -
жа ва у све ту. Аутор ка де таљ но опи су је ка ко из гле да дан
осо бе ко ја је део ми ров не ми си је на Ко со ву, ка ко из гле да
жи вот у по де ље ном гра ду и ме сти ма где је стал но при сут -
на тен зи ја због мо гу ћег из би ја ња но вих на ци о нал них су -
ко ба из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца. Пред чи та о цем је до ку мен -
тар на сли ка жи во та са свим сво јим не га тив ним стра на ма
(страх, тен зи ја, не тр пе љи вост, не до ста так стру је и во -
де),али и по глед у ону леп шу стра ну сва ко днев ног жи во та
на Ко со ву (упо зна ва ње са дру га чи јом кул ту ром, оби ча ји -
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ма, при род ним ле по та ма и то пли ном љу ди ко ји ту жи ве).
До би ја се увид у то ка ко из гле да си ту а ци ја на Ко со ву и
Ме то хи ји из угла "оног тре ћег", по глед иза ку ли са функ -
ци о ни са ња ме ђу на род не ми ров не ор га ни за ци је,раз от кри -
ва ње рас ко ла из ме ђу те о ри је и прак се, а пре све га са гле да -
ва мо не моћ по је дин ца у од но су на ин сти ту ци је си сте ма.

Мла да прав ни ца Блан ка до би ја мо гућ ност да оде у ми -
ров ну ми си ју на Ко со во и Ме то хи ју. Но ше на оп ти ми змом
и ен ту зи ја змом па ку је се бр зи ном све тло сти и уско ро сле -
ће на тло ре ги о на по зна тог по уче ста лим кон флик ти ма.
Оно што про та го ни ски ња от кри ва то ком свог бо рав ка не -
при јат но је из не на ђу је. Мно ге кар те су се отво ри ле, ма ске
па ле, а ње но до та да шње ми шље ње о зна ча ју ме ђу на род не
ми ров не ми си је и ху ма ни тар них ор га ни за ци ја се ме ња.
Њен бо ра вак, ме ђу тим, не ће би ти обо јен у пот пу но сти не -
га тив ним то ном. То ме ће нај ви ше до при не ти љу ди са ко -
ји ма се упо зна је и збли жа ва.

Осим глав не про та го нист ки ње, аутор ка нај ви ше про -
сто ра да је љу ди ма ко ји ту жи ве. То су за пра во са мо обич -
ни љу ди чи јим жи во ти ма упра вља ју стран ци ко ји уоп ште
не ма ју пра ви увид у њи хо ву сва ко дне ви цу. Они су шра фо -
ви гло ма зних ор га ни за ци ја ко је им на ме ћу раз ли чи те иде -
је о ми ру, про спе ри те ту и за јед нич ком на прет ку, а су -
штин ски ни су та кве ка кви ма се пред ста вља ју. Не по ве ре -
ње у ове ор га ни за ци је ис ка зу је и је дан од епи зод них ли ко -
ва у де лу, так си ста, ка да из го ва ра: "Зна те, ја не ве ру јем ни
у ка кву ор га ни за ци ју. Ве ру јем чо ве ку, по је дин цу."1 С тим у
ве зи, мла да прав ни ца је ура ди ла све што је би ло у ње ној
мо ћи да по мог не љу ди ма за ко је је би ла за ду же на, ма кар
то ишло и про тив бе сми сле них пра ви ла ор га ни за ци је чи -
ји је члан би ла. Због то га је Блан кић, ка ко су је од ми ло -
ште зва ли, би ла по пут хе ри о не за сва ког обич ног чо ве ка у

по де ље ном гра ду. На пу шта ју ћи не у спе шну ми си ју, Блан -
ка за кљу чу је да на кра ју ни је ва жно ко је ко је на ци о нал -
но сти, већ ко је, пре све га, чо век. По сле чи та ња књи ге чи -
та лац до би ја ути сак да љу ди овог ре ги о на не тра же ни шта
дру го до свој "обич ни" жи вот на зад.

Оно што је оста ви ло нај ве ћи ути сак на Че хо ву је су љу -
ди, а са не ки ма је, ка ко са ма на во ди, оста ла у до брим од -
но си ма и да нас. На ви ше ме ста у књи зи при мет на је "за -
љу бље ност" у Ко сов ску Ми тро ви цу ко ја, по ред свих не га -
тив них ства ри, оди ше не ком вр стом то пли не ко ја је аутор -
ку при ву кла, а љу ди су ти ко ји су до при не ли да се ве же и
за во ли овај град. О то ме нај бо ље све до че ње не ре чи: "Ме -
ђу тим, би ло је ја ко те шко на пу сти ти Ко сов ску Ми тро -
ви цу: ја сам се за љу би ла у њу и у ње не љу де. Мој муж Тон -
чи, ме ди те ра нац, ка да ми је јед ном био у по се ти та мо,
раз гле дао је ма ло, па ре као: "Же но, шта је те би? Ја знам
љу де ко ји су се за љу би ли у Па риз, ко ји су се за љу би ли у Ја -
дран, а ти у Ко сов ску Ми тро ви цу, па је си ли нор мал на,
шта ов де има?!" Али то је те шко опи са ти: или скон та -
те или не, као љу бав на пр ви по глед."2

Је зик ко јим се аутор ка слу жи је го вор ни, оби лу је жар -
го ном, вул га ри зми ма, че сто и стра ним ре чи ма (га ли ци -
зми, ан гли ци зми).Њен стил се од ли ку је јед но став ним али
вр ло ефект ним ре че ни ца ма, без пре те ра ног раз ви ја ња, а
ла ко ћу на ра ци је омо гу ћа ва ху мо ри сти чан тон при по ве да -
ња. У јед ном ин тер вјуу, аутор ка об ја шња ва сво ју на ме ру:
"Ни је ауто би о граф ска, иако фор ма днев ни ка де лу је као
пре пис ствар но сти. Не мо же ни би ти ауто би о граф ска,
јер сам же ле ла да са чу вам ху мо ри стич ки жа нр.По сто ји
мно го књи га ко је се ти чу кон флик та на Бал ка ну. То су све
те шке дра ме и ми слим да ни ко не же ли да чи та још јед -
ну ту жну при чу.Же ле ла сам да са чу вам сво је ис ку ство и
тра жи ла сам на чин да укло пим ху мор у при чу ко ја не пру -
жа мно го по во да за смех. И са ма во лим да чи там ду хо ви -
те књи ге."3 На истом ме сту, још јед ном на гла ша ва да
књи га ни је ауто би граф ска: "Мо ја књи га ни је ауто би о -
граф ска. Да сам пи са ла о оно ме што сам ствар но до жи -
ве ла и ви де ла на Ко со ву, то ни ка ко не би мо гао да бу де ху -
мо ри стич ки жа нр, јер је све то та мо че сто би ло тра гич -
но, не схва тљи во и гро зно.Пи са ти о та квој ствар но сти
кроз ху мор би ло би не у ку сно и не по ште но пре ма љу ди ма
ко ји су ме ин спи ри са ли и по ста ли ли ко ви у књи зи".4

Ка да је реч о пре во ду, са ма аутор ка га је по хва ли ла: "У
слу ча ју "То тал Бал ка на" има ла сам ве ли ку сре ћу јер је Зо -
ран Ду кић сјај но ука чио тај ху мор и фан та стич но пре вео
књи гу. Та квог чо ве ка те шко је на ћи."5 На не ко ли ко ме ста
мо гу се уочи ти ма њи пре во ди лач ки пре ви ди, али сем то га
пре во ди лац је за и ста вер но пре нео ат мос фе ру ко ју је Че -
хо ва по ку ша ла да до ча ра ла у свом де лу.

Књи га То тал Бал кан по себ но је ин те ре сант на за срп ске
чи та о це јер је реч о "вру ћој" и бол ној те ми на ше ствар но -
сти ви ђе ној из пер спек ти ве не ког тре ћег, али о на мо же би -
ти про во ка тив на и за чи та о це из ван бал кан ског ре ги о на,
за све оне ко ји те же да не што про ме не, а на не прав ду не
оста ју рав но ду шни.

Ка та ри на Не ђић
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1 Че хо ва Блан ка, То тал Бал кан (Бе о град: Clio, 2020), стр. 36.
2 Ин тер вју са Блан ком Че хо вом, 10.12.2020, Ра дио 021, Но ви Сад.
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4 Ин тер вју са Блан ком Че хо вом, 14.10.2020, Спут њик, Бе о град.
5 Ин тер вју са Блан ком Че хо вом, 10.12.2020, Ра дио 021, Но ви Сад.



An|elko Zabla}anski

КУЋА МРАКА

Бу диш се 
над сво дом ти ши не
за бо ра вље ног сна
сам 
у ку ћи мра ка
прог нан из сва ке 
су шти не
уса хли бу нар без дна
у жи во ту по тро ше ном још 
пре уран ка

Ми ри са там ња на 
и бо си о ка
не се ћаш се ви ше
ни пе че ног хле ба на не чи јем
дла ну
ко је као да про си
ми лост пше ни це из мај чи ног ока
оку пан 
то пли ном лет ње ки ше
у ко ра ку де чи јем
што све му зна де 
да пр ко си

А сад се 
сти диш ро ђе ног бра та
ње го вих 
огру бе лих ша ка
док сву да украј твог пу та
цве та ју ку ку рек, 
ли јан дер 
и ку ку та
и ни ко не отва ра 
вра та
док сам си у ку ћи мра ка

МИНУТИ ТИШИНЕ

Шта жи вот има с тим
ако у по гле ди ма још има жа ра
ма да, ћут њом бе ре мо
цве то ве ли јан де ра
за нас
и сва ки ми нут ти ши не
да љи ну гре бе, па ра
а зна мо
да у на шим гор до сти ма
умро је те тре ба глас

Шта жи вот има с тим
ако по сле тре ну та ка не мих
реч нас тру је
уме сто да ле чи
и сва ком од нас је ви ше

до соп стве не су је те ста ло
не го до две обич не
а не бе си ма бли ске ре чи
чак и кад зна мо да је
све га зем ног још та ко, та ко ма ло

Шта жи вот има с тим
ако ноћ ни кад не сва не 
пре не го ли се 
две ду ше до дир ну кроз ниг ди ну
жи го са не истом са мо ћом
кô две го ле ја во ро ве гра не
че ка ју ћи да не ко 
дру ги по ка же им жи во та су шти ну

Шта жи вот има с тим
ако су жи вот они са ми
и сва ка им гре шка ми сли ма ва ја на
а они у нај све тли јем да ну
ода ни та ми
а моћ пра шта ња нај ду бља
ту гом чу ва на тај на.

ПРЕЋУТАНО

Ве ли ку сна гу
гу бе ре чи
кад их про гу та ти ши на у тре ну
кад су не ком мо гле би ти
ме лем на ра ну жи ву
тад ути хле ту жно зво не
све док су зе не кре ну
и раз о ре ум и ду шу
па ожи ве илу зи ју за све
увек кри ву

Или сна га им је дво стру ко ве ћа
баш кад се раз би ју о зу бе
да не так ну буб не оп не
па ти ме ср це
од по ша сти чу ва ју цр не
јер на вр ху је зи ка сно ви се
сне ва ју или гу бе
кад ре чи умру у за чет ку
страх с њи ма утр не

*

Ан ђел ко За бла ћан ски је ро ђен 1959. у Глу шци ма у Ма чви. Пи -
ше по е зи ју, про зу и афо ри зме, пре во ди по е зи ју с ру ског је зи ка. Књи -
ге пе са ма: Рам за сли ке из сно ва, 1992; Игра сен ки, 2004; Пти ца на
про зо ру, 2007; Сан на пу кле ја ве, 2009; Рас кр шћа не са ни це, 2011; Пи -
ја но пра ско зор је, 2014; Ма ли ноћ ни сти хо ви, 2019; Но ћи вуч јег зо ва,
2020; Пе ро, ме та фо ре, тин та – иза бра не пе сме, 2021. Збир ка афо -
ри за ма: Па ла ца ње, 2006. Књи га про зе, са ти рич не по е зи је и још по -
не че га: Иза ли ни је, 2020. Пре вео и уре дио збир ку ру ске по е зи је Од
Пу шки на до Ка пу сти на, 2019. По кре тач је и глав ни уред ник ча со пи -
са за књи жев ност Су шти на по е ти ке. Члан је Удру же ња књи жев ни -
ка Ср би је. Жи ви у Глу шци ма.
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Sе на дов пут од Са ра је ва до Бе о гра -
да био је по пло чан из не на ђе њи ма и
слу чај но сти ма. Од умет ни ка ама те ра,
пре ко но ћи је уско чио у јед ну озбиљ -
ну при чу ко ја сво је ут ме ље ње и сми -
сао на шла у ње го вој пр вој из ло жби
сли ка. Се над је сли кар ством је по чи -
њао да се ба ви то ком сту ди ра ња. У
по чет ку по ма ло сти дљи во, али на кон
не ко ли ко ко лек тив них из ло жби, ко -
нач но у не кој са ра јев ској га ле ри ји, је -
дан ње гов рад је по брао по хва ле ло -
кал не ли ков не кри ти ке. За ту сли ку је
до био на гра ду, до вољ но да се о ње му
у сли кар ским кру го ви ма Са ра је ва
при ча. По ја ви ли су се љу ди ко ји су
же ле ли да ку пе ње го ве сли ке, а то је
био знак га ле ри сти ма да се на сли -
кар ском не бу Са ра је ва, а ти ме и Бо -
сне, по ја вио не ко млад и пер спек ти -
ван, ко ме је сва ка ко тре ба ло ука за ти
па жњу и пру жи ти шан су. Ње го во
сли кар ство је до но си ло не што но во,
ка ко је та да ре че но, не ку, Ма гри тов -
ску из о кре ну тост и све жи ну. Ово по -
ре ђе ње са ве ли ким сли ка рем Ре не
Ма гри том пр ви је јав но из нео бе о -
град ски ли ков ни кри ти чар и исто ри -
чар умет но сти Мак сим Сту пар, при
јед ној рад ној по се ти Са ра је ву, где он
до ла зи ка ко би у му зе ју гра да оба вио
по сао про це ни те ља не ке вред не сли -
ке. На ви ка да оби ла зи град ске га ле -
ри је, где год до ђе, до ве ла је овог за -
љу бље ни ка у сли кар ску умет ност до
јед не из ло же не Се на до ве сли ке, ко ја
му је због ори ги нал но сти у са мој по -
став ци, иде ји и на чи ну сли кар ског
по ступ ка од мах за па ла за око. Ста ри
вук је од мах пре по знао су ви та лент.
Ње му се та ко не што ни је че сто до га -
ђа ло. Та ле нат је те шко про на ћи, на -
ро чи то у сли кар ској умет но сти, то је
као по сао ко па ча зла та, ко ји тра га за
гру ме ном ко ји ће да ти сми сао сви ње -
го вим му ка ма и од ри ца њи ма. Сту пар
је био убе ђен да је на ба сао на злат ну
жи лу, или ма кар на тај тра же ни гру -
мен пле ме ни тог ме та ла. Пре ко ку сто -
са га ле ри је Сту пар до ла зи у кон такт
са Се на дом. Усле ди ло је по знан ство

дво ји це љу ди, јед ног у све ту умет но -
сти са свим не по зна тог и дру гог у зре -
лим кри ти чар ским го ди на ма, чо ве ка
од угле да и ре но меа, чи ја реч је има -
ла те жи ну и за мла де и до ла зе ће
умет ни ке би ла од нај ве ћег зна ча ја.
Не ко ли ко да на ка сни је па да до го вор
да Се над, чим при пре ми до во љан
број ра до ва, пр вом при ли ком до ђе у
Бе о град, где ће Сту пар на се бе пре у -
зе ти оба ве зу око ор га ни за ци је ње го ве
са мо стал не из ло жбе. То је Се на ду да -
ло под стре ка да се у ре ла тив но крат -
ком пе дри о ду ње го ве сли ке по ја вљу ју
ма хом на груп ним из ло жба ма: пр во у
Ду бров ни ку, по том Ба ња Лу ци, за тим
Ма кар ској и За гре бу и на кра ју као
кру на све га, за хва љу ју ћи пр вен стве -
но ини ци ја ти ви, по мо ћи, па и же љи
кри ти ча ра Мак си ма Сту па ра, усле ди -
ла је пр ва са мо стал на из ло жба у Бе о -
гра ду.

Већ та да је Се над Ала гић био уве -
рен да ће убу ду ће ње го ва стру ка, да -
кле ар хи тек ту ра, би ти у не рас ки ди вој
ве зи са сли кар ством, ко је ће на том
та су иза зо ва има ти зна чај ни ју уло гу у
ње го вом бу ду ћем ства ра лач ком и кре -
а тив ном жи во ту. Од тих нај ра ни јих
по че та ка тра га ња за лич ним иден ти -
те том, упо ре до се ба вио ар хи тек ту -
ром и сли кар ством, од ре ђе ни је – бо -
ље усло ве жи во та је обез бе ђи вао про -
јек то ва њем ма њих ку ћа и уго сти тељ -
ских обје ка та по Са ра је ву и око ли ни.
Сли кар ство је ипак би ло хо би. По -
вре ме но би се не ко по ја вио као ку пац
ње го ве сли ке, ма да је Се над ша љи во
го во рио да се од сли кар ства ни ко ни -
је хле ба нај ео. И код сли кар ства и
про јек то ва ња, цр теж је био осно ва
све га. Рад и та ле нат су би ли нео п ход -
ни у обе про фе си је. То се под ра зу ме -
ва ло. Он сам, ни та да а ни ка сни је ни -
је био си гу ран ко јој обла сти је ви ше
при па дао. До ду ше, од јед не је мо гао
да жи ви, а дру га је хра ни ла ње го ву
ду шу. Као да му је ср це би ло по це па -
но на два рав но мер на де ла. Ни у јед -
ној обла сти ње го вог ин те ре со ва ња,
кре а тив ност му ни је мањ ка ла, ма да је
ипак из чи сто прак тич них раз ло га,

ва га на та су иза зо ва пре те за ла на ону
стра ну ар хи тек те-про јек тан та. У пи -
та њу је био чи сти праг ма ти зам. Сли -
ка ње је хра ни ло са мо лич но за до вољ -
ство, а про јек ти ка кво год оп се га би -
ли, до но си ли су за ра ду и но вац нео п -
хо дан за ег зи стен ци ју. Сре ћа је би ла
што се он у по слу на сја јан на чин до -
пу ња вао са су пру гом Љи ља ном, ко ја
је и са ма ар хи тек та у мно гим про јек -
ти ма во ди ла глав ну реч. Као тим, би -
ли су са вр ше ни. Он се ба вио раз ра -
дом де та ља и су шти ном, а она круп -
ним пла но ви ма це ли не. 

До га ђа се у жи во ту да усле ди на -
гло убр за ње, ко је ни је ла ко ис пра ти -
ти. Шан се да се не ке иде је оства ре не
ука зу ју се сва ког да на. Све стан то га
Се над се пре да је иза зо ву сли ка ња са
пре да но шћу ко ја је мо ра ла да из не -
дри ре зул тат. Са мо пет ме се ци по сле
Сту па ре ве по се те Са ра је ву, имао је
до вољ но сли ка за из ло жбу. Осми слио
је кон теј нер за па ко ва ње и тран спорт,
ка ко не би би ло оште ће ња то ком пре -
ба ци ва ња сли ка од Са ра је ва до глав -
ног гра да Ју го сла ви је. Ја вио се Сту -
па ру да, што се ње га ти че, он је спре -
ман и ка да му овај ка же, мо же са сли -
ка ма да до ђе у Бе о град. Пра ви је тре -
ну так за из ло жбу, не ма по тре бе за од -
ла га њем и че ка њем, па куј се и кре ћи,
по ру чио му је Сту пар. И та ко Се над
са три де сет де вет опрем љних сли ка
до ла зи у Бе о град и на рав но са тор ба -
ком пре пу ним оп ти ми зма. Од тог тре -
нут ка за мр ше но клуп ко слу чај но сти
кре ће да се од мо та ва и да се мр си у
исто вре ме.

По до ла ску у Бе о град Мак сим Сту -
пар га је уго стио у сво ме до му. Сту -
пар је ста но вао је са су пру гом и два
си на у про стра ној при зем ној ку ћи на
Дор ћо лу. Са јед не од те ра са ку ће ви -
део се Ка ле мег дан, а са дру ге Ду нав у
да љи ни. И Ка ле мег дан и Ду нав, као
сли ке: ти хи, мир ни и веч ни. На кон
обил ног до руч ка ко ји је при пре ми ла
Сту па ре ва су пру га Ма ри на, пр ви део
да на су про ве ли у раз го во ру ко ји се
од но сио на ор га ни за ци ју из ло жбе.
Сту пар ни шта ни је же лео да пре пу -
сти слу ча ју. Али пр во мо ра да му до
де та ља пре до чи сво је пла но ве. Мо је
су иде је а тво је је да до не сеш од лу ку,
ре као је Се на ду. Пред ло жио је да пре
руч ка про ше та ју Ка ле мег да ном, и ма -
ло из би стре па мет. А и пи та ње је ко -
ли ко ће сло бод ног вре ме на Се над
има ти за шет њу ка да из ло жба бу де
отво ре на. Грех би био да се вра ти у
Са ра је во, а да ни је ма кар јед ном про -
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ла зио ка ле мег дан ским але ја ма. И
уме сто да на ста ве при чу о из ло жби
ко ја је има ла кон струк ци ју, али не и
иде ју ко ја би за о кру жи ла на ра тив,
Сту пар је ток ми сли усме рио на при -
чу о Ка ле мег да ну. Као ли ков ни кри -
ти чар, али пре све га исто ри чар умет -
но сти, сма трао је се бе до брим по зна -
ва о цем исто риј ског на сле ђа и кул ту -
ро ло шких де ша ва ња у Бе о гра ду и не
са мо оних из ње го вог вре ме на. Ка ле -
мег дан је нај по зна ти ји и нај ве ћи бе о -
град ски парк, ре као је Се на ду. 

Она ко, ин фор ма ци је ра ди, ка да већ
ше та мо овим за исто ри ју ва жним
про сто ром, ред би био да као до ма -
ћин пре у змем и уло гу во ди ча и упо -
знам те у кра ћим цр та ма са исто ри ја -
том Ка ле мег да на, јер ова твр ђа ва сва -
шта пам ти и ни шта о се би не го во ри",
ре као је. "То ли ко ве ко ва се мо три ло
са овог бре жуљ ка на ону стра ну ре ке
Са ве, и би ло на опре зу и стал но стре -
пе ло од на је зди мно гих осва ја ча. Они
ко ји су др жа ли дру гу оба лу би ли су у
још ве ћем стра ху од ра ста апе ти та
сил ни ка ко ји су сво ја та ли Бе о град а
ову уз ви си ну сма тра ли по след њим
бе де мом од бра не од би ло ко јег из не -
на ђе ња. До вољ но је ре ћи да су осман -
лиј ски осва ја чи сти за ли до Ви ди на и
Пе ште, ку ца ли на ка пи је Бе ча, али би
се вра ћа ли на зад без по бе де и без
пле на и по но во би, као по след ње
утвр ђе ње Су леј ма на Ве ли чан стве ног,
гра нич не ли ни је пре ма Евро пи би ле
ре ке Са ва и Ду нав и, на рав но, Бе о -
град и ова веч на твр ђа ва. Исто ри ја
Бе о гра да је уте ме ље на у по сто ја ње
без број них ци ви ли за ци ја и на ро да.
Ни са да ни је за вр ше на и ја ми слим да
ни ка да не ће би ти за вр ше на. Не ке
при че су веч не и не ма ју кра ја. Та ква
је при ча о Бе о гра ду. Исти на је не по -
бит на да је Бе о град ве ко ви ма био по -
след ње гра нич но утвр ђе ње из ме ђу
исла ма и хри шћан ства, од но сно
Евро пе и моћ ног осман лиј ског цар -
ства. Спо ра дич ни по ку ша ји да се
Евро па по ко ри за вр ша ва ли су рат ним
не у спе си ма. То је уоста лом одав но
зна на исто риј ска при ча. Ми слим да, у
овом де лу Евро пе, не ма гра да ко ји је
ви ше пу та осва јан и ру шен од Бе о -
гра да, па опет по ди зан на зи ди на ма
ру ше ви на као но во ме сто жи вље ња и
но во утвр ђе ње. Ко ли ко год ру ши ли
зи ди не ове твр ђа ве, од рим ских вре -
ме на на ова мо, на овом бре жуљ ку се
увек на ла зи ла ка пи ја гра да, ма ка ко
да су се тај град и ова твр ђа ва у ми ну -
лим вре ме ни ма зва ли. Сти же мо на

уз ви си ну, где до ми ни ра твр ђа ва ко ја,
као и сви по се ти о ци ко ји се ов де на -
ђу, мо три Са ву и ме сто где се она
ули ва у Ду нав. На рав но, у свом пр во -
бит ном об ли ку Ка ле мег дан ни је ни
мо гао да бу де атрак ци ја за са ња ре и
за љу бље ни ке у ле по ту при ро де. Да -
кле, Ка ле ме ган је не ка да био са мо
вој но упо ри ште, где је имао зна чај ну
уло гу као осма трач ни ца, а са да шње
име му је уде ли ло вре ме и осва ја чи
моћ ног Осман ског цар ства. Спа ја ју ћи
две тур ске ре чи ка ле (твр ђа ва) и меј -
дан (бо ји ште) у не знат ној је зич кој
тран скрип ци ји и са жи ма њу ова два
је зич ка пој ма, на ста ло је име Ка ле -
мег дан. Иако га у по чет ку тур ски
осва ја чи ни су на зи ва ли тим име ном.
На и ме, то по ним ска од ред ни ца ко ли -
ко се се ћам гла си ла је Фи ћир-Ба јир,
што је зна чи ло бр до, или ме сто за
раз ми шља ње. За ме не ко ји сам уда -
љен на сто ко ра ка, Ка ле мег дан је увек
био ме сто за раз ми шља ње. 

На кон пре да је Ка ле мег да на Ср би -
ма, ше зде се тих го ди на де вет на е стог
ве ка, да те не да вим да ту ми ма тих де -
ша ва ња, кнез Ми ха и ло Обре но вић
из да је ви зи о нар ску на ред бу да се Ка -
ле мег дан пре тво ри у парк. У то вре ме
пр ви и при зна ти бе о град ски ур ба ни -
ста Еми ли јан Јо си мо вић пра ви цр те -
же и ски це по ко ји ма ће се из те ме ља
про ме ни ти пр во бит ни из глед Ка ле -
мег да на. Мно го број ни ла гу ми и ту не -
ли за тр па ни зе мљом ни су се мо гли
до во ди ти у ред. Зе мља увек на кра ју
узме оно што јој при па да. Зе ле ни ло је
за са ђе но де се так го ди на ка сни је по -
сле кне зо ве на ред бе. Ипак, ско ро три
де це ни је вој ска оста је на Ка ле мег да -
ну где твр ђа вом ко ман ду је Дра гу тин
Жа ба рац ко ји је пре те вој не функ ци -
је био ађу тант кне за Ми ха и ла. Пре
са мог по чет ка два де се тог ве ка вој ска
у пот пу но сти на пу шта Твр ђа ву и Ка -
ле ме ган над ко јим упра ву пре у зи ма
оп шти на, од ре ђе ни је град Бе о град и
мо же се ре ћи да тек та да по чи ње оно
пра во, план ско уре ђе ње овог про сто -
ра. Он да шњи пред сед ник оп шти не
Ни ко ла Па шић, у исто ри ји упам ћен
по не ким дру гим по ли тич ким ак тив -
но сти ма и до га ђа ји ма, о ко ји ма би се
мо гло на ши ро ко при ча ти, пре, за вре -
ме и по сле Ве ли ког ра та, одва ја из
град ске ка се де сет хи ља да ди на ра за
уре ђе ње пар ка, што је у оно вре ме би -
ла за и ста ве ли ка су ма нов ца. По чет -
ком 1905. го ди не при сту пи ло се про -
ши ре њу пар ка, при чао је Сту пар са -
мо у ве ре но као да је био све док тих

до га ђа ња, и тај део до би ја име Ма ли
Ка ле мег дан. То је онај део ко ји смо
ма ло пре про шли. 

Ма ли Ка ле мег дан за у зи ма про стор
од па ви љо на Цви је те Зу зо рић, за јед -
но са Зо о ло шким вр том. На дам се да
ће мо Цви је тин па ви љон по се ти ти
при по врат ку ку ћи. Те би је ова при ча
ве ру јем не по зна та и за ни мљи ва, јер
као ар хи тек та ве ру јем да си све стан
да без за ми сли тво јих ко ле га, ко јих
одав но не ма ме ђу жи ви ма, ни шта од
све га ово га се ни је мо гло из гра ди ти,
и сва ка ко не на овај на чин. Са да сти -
же мо до нај ви ше тач ке на Ка ле мег да -
ну, на рав но до ко је се мо же до ћи, јер
из над нас је са мо ова моћ на ста туа
По бед ни ка и још моћ ни је не бо. Но, и
ста туа и не бо су до ступ ни са мо по -
гле ди ма ра до зна ла ца и, на рав но, пти -
ца ма. По бед ник је де ло нај ве ћег ва ја -
ра из ме ђу два ра та, Ива на Ме штро ви -
ћа. По бед ник је ов де по ста вљен 1928.
го ди не, по во дом де се то го ди шњи це
про бо ја Со лун ског фрон та. Као што
се баш одав де ја сно мо же ви де ти, кип
По бед ни ка је са со ко лом у ле вој и ма -
чем у де сној ру ци. Сим бо ли ка је очи -
глед на. По мом скром ном ми шље њу,
По бед ник је је дан од нај у пе ча тљи -
вијх ра до ва Ива на Ме штро ви ћа. Из -
ли вен у брон зи, као да пр ко си вре ме -
ну, али и сва кој на је зди би ло ко јег
осва ја ча. Као ар хи тек ти и сли ка ру,
ми слим да и те би мо же би ти за ни -
мљив по ста мент у об ли ку дор ског
сту ба са кан де лу ра ма, по ста вљен на
ви со кој ку бич ној осно ви, а тај део ни -
је осми слио Ме штро вић, већ ар хи -
тек та Пе тар Бо ја но вић. Ка ле мег дан
да кле ни је са мо јед на при ча. За ни -
мљи во је да се пре по ста вља ња спо -
ме ни ка во дио је дан ма ли рат из ме ђу
оних ко ји су би ли за Ка ле мег дан и
дру гих ко ји су сма тра ли да По бед ник
тре ба да сто ји на Те ра зи ма. Сре ћом,
по мом ду бо ком уве ре њу, по бе дио је
ра зум и оп ци ја ко јом је По бед ник
ипак по ста вљен ту где му је је ди но и
мо гло би ти ме сто. Да над гле да Бе о -
град и ве ли ку рав ни цу иза при о ба ља
моћ них ре ка Са ве и Ду на ва. Ми ко ји
се ба ви мо ту ма че њем са ме умет но -
сти, не мо жем но да оста не мо рав но -
ду шни пред овим и ова квим ум ним
ре ше њем ве ли ког ва ја ра Ме штро ви -
ћа. Спо ме ник до и ста је сте пер со ни -
фи ка ци ја на ци о нал ног уз диг ну ћа.
Моћ но те ло По бед ни ка нео до љи во
под се ћа на мит ску сна гу Хер ку ла,
што је на не ки на чин и би ла умет ни -
ко ва по ру ка. 
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Исте те два де сет и осме по диг нут
је па ви љон Цви је те Зу зо рић, зна ча јан
по себ но за умет ност и умет ни ке. Ка -
да се бу де мо вра ћа ли и уко ли ко је са -
да у ње му не ка умет нич ка по став ка,
мо гли би на крат ко да оби ђе мо и тај
зна ме ни ти део Ка ле мег да на. Па ви -
љон је из гра ђен пре све га за хва љу ју -
ћи при ло зи ма и до на ци ја по што ва ла -
ца ове же не, ко ја је да ле ко од Бе о гра -
да, не ко ли ко ве ко ва ра ни је пле ни ла
сво јом по јав но шћу и над на рав ном
ле по том. За ни мљи во је да је иде ја за
из град њу па ви љо на по те кла од Бра -
ни сла ва Ну ши ћа. То је ујед но и био
пр ви на мен ски из ло жбе ни про стор
ко ји по чи ње да жи ви из ме ђу два ве -
ли ка ра та. О Цви је ти Зу зо рић се до -
ста зна, али и не до вољ но. Иде ја је
мо гла да за жи ви на та ла су ју го сло -
вен ства и ни ка ко дру га чи је. Ова ду -
бров чан ка не ма не ког до ди ра са Бе о -
гра дом, па ипак овај па ви љон но си
ње но име. Цви је та Зу зо рић Пе шо ни.
Она мла дост про во ди у Ду бров ни ку,
где сво јом ле по том оча ра ва плем ство,
али и пе сни ке и умет ни ке у це ли ни.
Не по сто ји вре ме у ко јем умет ност
ни је тра га ла за сво јом му зом. И до и -
ста Цви је та је би ла пе сни ки ња, плем -
ки ња и нај леп ша же на тог вре ме на у
Ду бров ни ку. Ро ђе на на сре до кра ћи
пет на е стог ве ка, за оно вре ме је има -
ла нео бич но дуг жи вот. Умр ла је у де -
ве де сет ше стој го ди ни, тач ни је 1648.
Ње ни пре ци су до се ли ли у Ду бров -
ник от при ли ке век пре ње ног ро ђе ња.
Три бра та до ла зе из Хер це го ви не у

Ду бров ник, а дво ји ца од њих би ра ју
да ле ки град Сме де ре во, где се ба ве
тр го ви ном. Тре ћи брат, ми слим да се
звао Влат ко оста је у Ду бров ни ку и
Цви је та је ње гов ди рект ни по то мак.
У ства ри, он је њен чу кун де да. Ње ни
ро ди те љи се пре се ља ва ју у Ан ко ну и
она се убр зо уда је за фи рен тин ца Бар -
то ло меа Пе ши о ни ја, углед ног пле ми -
ћа и по ча сног кон зу ла, ко ји не што ка -
сни је са Цви је том до ла зи у Ду бров -
ник. Цви је та је због сво је ле по те сву -
да за па же на и сан је мно гих умет ни -
ка. Пр вен стве но је пе снич ка му за
Ива ну Бу ни ћу, Дин ку Зла та ри ћу, Ма -
ра шу Бо ги ти, фи ло зо фу Гу че ти ћу. И
пе сни ци Ита ли је пе ва ју о њој, ре ци -
мо Си мо не ти, па чак јој сво је со не те
и ма ги стра ле по све ћу је Тар ква то Та -
со. У па ви љо ну Цви је те Зу зо рић сва -
ке го ди не се одр жа ва Ок то бар ски
сли кар ски би је на ле, а ево да се ма ло
по хва лим, јед не не та ко дав не го ди не,
ја сам био се лек тор за из бор умет нич -
ких ра до ва ко ји ће кра си ти ка ко Цви -
је тин Па ви љон, та ко и са му сли кар -
ску умет ност у ње ном из во р ном зна -
че њу. Као не ко ко жи ви на пар сто ти -
на ме та ра од Ка лемг дан ског пар ка,
би ло би сра мо та да ни сам упо знат са
овим исто риј ским чи ње ни ца ма, а
сма трао сам, ка ко не ма мо ту ри стич -
ког во ди ча, да је мој за да так да те
упо знам са јед ним ма лим, али и зна -
чај ним де ли ћем исто риј ске ба шти не
гра да у ко јем ћеш има ти из ло жбу.

Вра ти ли су се по ма ло умор ни од
шет ње. Па ви љон Цви је те Зу зо рић је

из не ког раз ло га био за тво рен за по -
се ти о це. Ру ча ли. Од мо ри ли пар са ти.
А он да је Сту пар ре као Се на ду да се
дан још ни је за вр шио. Вре ме је да
још ма ло ше та ју гра дом. Бе о град је
ку ди ка мо леп ши у пред ве чер је. Не ка -
ко све жив не, ка зао је Сту пар. Ус пут,
мо же мо оби ћи и не ко ли ко га ле риј -
ских про сто ра у цен тру гра да, чи сто
да по гле даш, мо жда не ки баш од го ва -
ра тво јој за ми сли о из ло жби, а од лу ку
је по том ла ко до не ти. 

Се над је ужи вао у ми ну лом де лу
да на, за до во љан и под ути ском при че
ко ју је упра во чуо од при ја те ља. ко ју,
си гу ран је био, не ће за бо ра ви ти. 

Је ди на не по зна ни ца је и да ље би ла
из бор га ле ри је. где би Се на до ва по -
став ка сли ка бе о гра ђа ни ма би ла
пред ста вље на. 

По ка за ћу ти не ке од тих про сто ра,
ни шта де фи ни тив но ни сам уго ва рао
без тво је са гла сно сти, ка ко год, при -
пре мио сам те рен а из бор ћу ипак те -
би пре пу сти ти, ре као је Сту пар.

*

Ла га ним хо дом и у не фор мал ном
раз го во ру ко ји ни је оп те ре ћи вао, упу -
ти ли су се уз ре ку ду нав ским ке јом, а
он да на ста ви ли сав ским ше та ли -
штем. И овом ста зом се мо же мо вра -
ти ти до мо је ку ће, ре као је Сту пар
Се на ду, ко ји је уди сао ва здух пу ним
плу ћи ма, хра њен за до вољ ством што
се не ки ње го ви нај лич ни ји сно ви на -
по кон оства ру ју. Ужи вао је у кра јо ли -
ку уокви ре ном моћ ним ре ка ма и при -
о ба љем на чич ка ним бро ди ћи ма, бар -
жа ма и реч ним чам ци ма. У да љи ни је
Рат но остр во иска ка ло из по лу та ме
ко ја се го ји ла, као не ка џи нов ска кор -
ња ча ко ја над гле да кра јо лик ис пред и
око се бе. За сли ка ра је то мо гао да бу -
де иза зо ван оквир за не ко но во де ло.
Иза ле ђа и боч не стра не ше та ча, по -
но сно се уз ди зао моћ ни и увек дре -
мљи ви Ка ле мег дан. Ка да су про шли
ис под ве ли ког мо ста ко ји је спа јао
ста ри и Но ви Бе о град, а по том и Же -
ле знич ки мост оста ви ли иза се бе, Се -
над је на дру гој оба ли Са ве угле дао
нео бич ну гра ђе ви ну ко ја му је од мах
за па ла за око и ко ја је по све му од у да -
ра ла од не што уда ље ни јих стам бе них
згра да, ко је су ли чи ле јед на дру гу као
ја је ја је ту и при том не по треб но бе жа -
ле у ви си ну. Сту пар му је об ја снио да
је реч о но вом, мо дер ном хо те лу, ко ји
се зо ве Ин тер кон ти нен тал, и ко ји је
за крат ко вре ме из гра ђен на пе ску

Proza

OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2022   35

GREDA



Сав ског при о ба ља. Та кав обје кат је
одав но био по тре бан Бе о гра ду. Овај
но во о тво ре ни хо тел се ви зу ел но на -
до ве зи вао на већ сви ма по зна ти кон -
гре сни Цен тар Са ва. По се ду је од лич -
ну ло ка ци ју, уда љен је од аеро дро ма
је два ше сна ест ки ло ме та ра а од цен -
тра гра да са мо три, об ја шња вао је
Сту пар. Био је у не ку ру ку иде ал но
ме сто за по слов не љу де, ко ји су све
ма сов ни је до ла зи ли у је ди ну отво ре -
ну и не ти пич ну зе мљу ко му ни ста, ко -
ја је и по ред та кве исто риј ске од ре ђе -
но сти, баш тих го ди на све отво ре ни је
и без уви ја ња ко ке ти ра ла са ка пи та -
ли стич ким за па дом. Хо тел је осми -
шљен да по слов ним љу ди ма ко ји из
све та до ла зе, исто вре ме но пру жа осе -
ћај сло бо де, лук су за и ин тим но сти.
Овај хо тел на осам спра то ва, са пре ко
че ти ри сто ти не со ба, имао је ве ли ке
по слов не дво ра не, али и до вољ но
сло бод ног про сто ра ко ји су би ли при -
ла го дљи ви на мен ским про ме на ма. И
от ка да је отво рен, ско ро увек је кр цат
го сти ма и по се ти о ци ма. Уну тра -
шњост хо те ла је има ла об лик за тво -
ре ног атри ју ма. Ен те ри јер пре ста вља
спој кла сич ног и мо дер ног, ко ли ко се
ја раз у мем у ар хи тек ту ру, за кљу чио
је сво је оп се жно из ла га ње. Сту пар
очи глед но ни је во лео не до ре че ност и
тру дио се да све ње му зна не и до -
ступ не ин фор ма ци је до сит ни ца пре -
не се свом ра до зна лом и мла дом го -
сту. Се над је ин си сти рао да свра те у
хо тел, ма ло од мо ре од шет ње и по пи -
ју пи ће. 

Ар хи тек ту ра је мо је при мар но за -
ни ма ње, а ова квог објек та у Са ра је ву
не ма. Мо рам да по гле дам ка ко је из -
ну тра све то осми шље но, об ја снио је
по ма ло за чу ђе ном Сту па ру. 

Бо ље је да оде мо на не ко дру го ме -
сто. Ни смо ми та ли га. Ово зда ње је
пра вље но за свет ко јем па ре ни су
про блем. За нас обич не смрт ни ке у
ње му је све па пре но ску по. Не ко бо -
ем ско ка фан че на ма ви ше при ли чи.
Ска дар ли ја је иде ал но ме сто за две
бо ем ске ду ше, ре као је Сту пар окле -
ва ју ћи.

За пи ће има мо до вољ но, ја ча стим,
не бри ни, ка зао је Се над. 

Вра ти ли су се не ких сто ти нак ме -
та ра, об и шли ауто бу ску ста ни цу и
упу ти ли се ла га ним хо дом пре ко Же -
ле знич ког мо ста, ка хо те лу. На ула зу
их је до че као вра тар са уве жба ним
осме хом на ли цу и упу тио их ка де лу
где су го сти при до шли це у при јат ном
ам би јен ту мо гли да гу сти ра ју пи ће.
На кон крат ког раз гле да ња Се над је
од мах от крио оно што га је за ни ма ло
и због че га је и до шао у Бе о град. Са -
гле да ва ју ћи уну тра шњост хо те ла,
иде ја за из ло жбу се не ка ко са ма од се -
бе на мет ну ла. 

Же лим да на пра вим из ло жбу ов де
и ниг де дру го, овај ам би јент је иде а -
лан и ко ли ко ви дим за са да не ис ко ри -
штен, а ти ви ди ка ко то мо же мо да ре -
а ли зу је мо, ре као је збу ње ном Сту па -
ру. 

И та ко је слу чај од ре дио про стор
бу ду ће Се на до ве из ло жбе. Вра ти ли
су се Сту па ре вом до му умор ни од ду -
ге шет ње, али и за до вољ ни ње ним
нео че ки ва ним ис хо дом. Сту пар је же -
љу мла дог сли ка ра схва тио са свим
озбиљ но, ни је се део скр ште них ру ку,
већ је то ком ве че ри и су тра дан ра ном
зо ром по звао не ке сво је ути цај не
при ја те ље и до до го во ра са упра вом
хо те ла је ла ко до шло. Њи ма је би ло
ва жно да ове при вре ме не и ма ње ин -

тер вен ци је уну тар про сто ра ни су на -
ру ша ва ле по сто је ћи ен те ри јер хо те -
ла. 

Чим је до био зе ле но све тло од хо -
тел ске упра ве да мо же ор га ни зо ва ти
по став ку, све оста ло што је усле ди ло
би ло је ла ко из во дљи во. За ма јац јед -
не нео бич не при че, ко ја ће се од ви ја -
ти у не ко ли ко на ред них да на, по кре -
нуо је као и увек слу чај. А том слу ча -
ју се ко мот но мо гло уде ли ти име
Мак си ма Сту па ра. 

Вре ме је би ло пре суд но у све му.
Сла ва и по пу лар ност не до ла зе пре ко
но ћи. А опет, ње го ва из ло жба је има -
ла ви дљи вост и ни је би ла не за па же -
на. 

Ка ко је и обе ћао, за мар кен ти шку и
ме диј ску стра ну при че ве о ма успе -
шно се по бри нуо лич но Сту пар.

Чак су и са ра јев ски ме ди ји пре не -
ли вест о до бром при је му ње го ве из -
ло жбе у глав ном гра ду др жа ве. Ка да
се ја вио Љи ља ни да јој са оп шти да
иде све мно го бо ље не го је он пла ни -
рао, она му је са оп шти ла да је већ ви -
де ла у днев ни ку са ра јев ске те ле ви зи -
је кра так при лог о Се на до вој из ло -
жби у Бе о гра ду. Сви те хва ле и по но -
сна сам на те бе, ка за ла је ус хи ће но
ње го ва су пру га. Ни ка да пре ни је
имао та кав осе ћај при јат но сти. Ни је
зе мљу до ди ри вао. И као да је био у
не ком ме ђу про сто ру, из дво јен као по -
себ ност. И чи ни ло се да је све кре ну -
ло она ко ка ко тре ба, пу тем ко ји је
мла дом умет ни ку ши ром отва рао
вра та сли кар ске умет но сти. Сту пар је
на отва ра њу из ло жбе ре као да све
што он чи ни за Се на да ни је ње го ва
сла бост пре ма де лу овог умет ни ка,
већ, гле да но на ду же ста зе, то је дуг
пре ма са мој умет но сти. 

Нео спор ни та ле нат умет ни ка про -
фи ли ше и уз ди же на ви ши ни во тра -
га ла штва, ка зао је Сту пар. Ње гов за -
да так је био да отво ри вра та, а на са -
мом умет ни ку па да те рет бу ду ће по -
пу лар но сти и сла ве. 

У том тре нут ку мла ди са ра јев ски
сли кар бо љи ком пли мент ни је мо гао
да до би је. 

И ни ка да ка сни је, у го ди на ма ко је
су до ла зи ле, Сту пар ни је од сту пио од
овог свог ста ва, иако се Се над за гу -
био у ви ла јет ним тми на ма жи во та, а
сјај ње го вог сли кар ског та лен та, ма -
кар на јав ној сце ни, је бле део до пот -
пу ног усах ну ћа. Но, то је би ло не што
из ван сва ке кон тро ле, што се ни је мо -
гло пред ви де ти и што се кри ло у вре -
ме ни ма ко ја су до ла зи ла.
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Pро ла зи вре ме ка да си мо гао да
ле жиш наг на кре ве ту, уз отво рен
про зор кроз ко ји до пи ру зви жду ци
ле та.

Не, ни је то сме на го ди шњих до ба,
до ла зак хлад ни јих да на и но ћи. То би
би ло су ви ше јед но став но об ја шње ње
по пут зре лих пло до ва ко је си до нео
из ди вље ба ште у ро ди тељ ској ку ћи
са да пре пу ште ној дру гим љу ди ма.

Од мла дог ку пу са до там ног, ско ро
мор бид но там но зе ле ног кра став ца.

Би ље по ку ша ва да ме сво јим ми -
ри си ма и уку си ма уву че у је сен.

Не мој те, мо лим вас. Од сви ре по -
сти све та, тач ни је вре ме на, не мо гу
нас спа си ти за бо ра вље ни уку си де -
тињ ства, мла до сти и опро шта ја.

Про блем је у јед ни ни. Ја сам нај ве -
ћи број. Је дан. Ну ла је ра чу нар, сли ка
на Ин ста гра му ко ја ми се не сви ђа, на
ко јој сам ста ри ји од се бе и ко ју не
умем да обри шем као што мо гу да
обри шем осо бе ко је ме из не ве ре.

Али, ја сам крив. Жуд ња ко ју сам
осе ћао по след њих го ди на бу ла је мо -
жда по пут сли не ко ја кап не са је зи ка
на пу ште не звер ке.

Са да се дим све ду же на Офи цир -
ској пла жи, у сво јој сјај ној сто ли ци за
дрем ку и че ку за сле де ћи пљу сак у
во ду. Пљу сак окре пљу ју ћи као кад
пр сне зр но пре зре лог гро жђа слут -
њом на ома му.

Не, ни ка ко не же лим да све ре че но
уз гред и у но ћи пу ног Ме се ца ка да
сам по себ но ра њив, бу де ка ја ње.

Са мо осе ћам да зеб њу од не стан ка.
Као кљу чар са ко јим пли вам све
хлад ни јим Ду на вом, уда љен од си -
гур не оба ле бар сто ти нак ме та ра.

До бра во да, пи та ме.
Фи на, фи на.
Про дао ми је кључ ко ји се при пр -

вом по ку ша ју от кљу ча ва ња бра ве
сло мио.

Гус, ка же. 
Ку пи бра ву за сто евра па ће ти

тра ја ти сто го ди на.
Мно го је то за ме не, ми слим. Не

због ло ве, ма да... не го због сто го -
дина.

Он за ро ни. Уме да ро ни по де сет и
ви ше ме та ра. Упла ши ме.

Кад се по ја ви ка же ми: Је бо кљу че -
ве. Што се сви стал но за кљу ча ва ју и
от кљу ча ва ју.

Он да ме по зо ве на пи во,
Хлад но је и не пи је ми се пи во, али

при хва там. Мек сам на љу де.
Он из олу па ног бе лог ком би ја из -

но си пла стич ни сто, две сто ли це и
гај бу пи ва. Сто уно си у ре ку, сто ли це
та ко ђе та ко да во да ко ја те че све вре -
ме про ти че ис под на ших гу зо ва.

Гај ба пи ва је уро ње на до гр ли ћа у
мо кри пе сак.

Че га се бо јиш, пи та ме.
От пи јам Је ле на.
Че га?
Не мо жеш ни шта да про ме ниш.

Ни си хар мо ни ка на раз вла че ње.
Уоста лом, и да мо жеш све би се

као опру га вра ти ло на исто ме сто.
Не во лим пи во, ре као сам му. Не

во лим што се све вра ћа. Не во лим
што је све по ста ло сра ње. 

Да ли си пу то вао, пи та ме.
Је сам, до ста.
Да ли си при ме тио да и та мо и ов -

де сви тре ну ци ли че јед но на дру го.
На пла жи су се по ја ви ла че ти ри

ла бу да. На рав но, бе ла.
За вла чи ли би кљу но ве ду бо ко у во -

ду тра же ћи ри бу.
Зре ла же на ша ка ма рет ке во де пе ре

бу ти не.
Не ка клин ка за те же пре у зак цр ни

би ки ни.
Кра љев ство же на.
Да, ка же. Ле то же на.
Ла бу до ви се ку па ју.
Не мо гу да се про бу дим.

Proza

OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2022   37

GREDA
Милан Тодоров

Хармоника у води



Stanka ]alasan

КАМЕН ГОВОРИ

Та мо, 
на оним бре го ви ма 
и у пи то ми на ма, 
не ка да су се ла би ла.
Са да зја пе ози ди не.
Не ке, 
сур ва не у го ми ле.
Ис под ста мен ца, 
шар ка па ла ца.
Ка мен го во ри.
На те мељ цу, би љег жи во та:
Ути сну то сто па ло дје те та.
У сва кој се ози ди ни
за љу ља ла ко ли јев ка.
До ли ном,
плач про нио.
Са да пла чу пу сто ло ви не.
Све др ве но у зе мљу ура сло.
Пи то ми на,
ко ров и тра ву љи на.
Шу ме и пла ни не уву кле ја у ке.
Од бо ла је че ур ви не.
Стра ши во ћа од ди вља чи.
Са мо ка мен го во ри!

ТАМО И ОТУД

Те шко је у та мо шње да љи не до при је ти.
Још те же у ду би не при че бо го дав не,
у су ром ка ме ну, дли је том укле са не.
У пла ни на ма, та мо, 
гдје су се ор ли ћи ле ту учи ли
не ка да су хер це зи и кне же ви сто ло ва ли.

До ље,
у си ро тињ ским се ли ма ље по ти це су се ра ђа ле.
Хер це зи их си ло, у сво је ку ле до во ди ли.

О њи хо вим су се суд би на ма пје сме пје ва ле.
Ма штом у бај ке пре та ка ле.
Па,

кад гу слар гу да лом пре ву че, 
стру не, 
над гро бо ви ма пре мре же ним па у чи ном,
ту жба ли цом за је че.

Пје ва ју слут ње, и стра да ња.
У бо га зи ма, ути сну ти тра го ви.
Пје ва ју при та је на на да ња и па стир ски до зи ви.

Пр шти ка ме на ли ти ца од кло ко та бу ји ца.
По дрх та ва трав ка што из бу се на из би ја.
Пје ва пти ца.
Отуд сам!
Из вар ни чен кре мен. Ко ри је ном ко ри јен.
Што у ста бло гра на, ли стом одје вен.

*

Стан ка Ћа ла сан, ро ђе на 1947. у Жа бља ку (Цр на  Го ра). По за вр -
шет ку сту ди ја срп ско хр ват ског је зи ка и ју го сло вен ске књи жев но сти
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду ра ди ла је као про фе сор у Фо -
чи и Но вом Са ду. 

Пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну кри ти ку. Об ја ви ла збир ке пе са -
ма: "У ти ши ни" (2016), "А ви тла ју пла ме ни ма че ви" (2016), "Та мо и
отуд" (2019); "Бук ти ња" (2021) и збир ку пје са ма за дје цу "Ан ђе ли
деч јег ср ца" (2017); књи ге при по ви је да ка: "Жи вот је пла ни на"
(2017), "До дир ни че сти цу па да ли це" (2019); "Су да ри вје тро ва"
(2021). Из да вач свих об ја вље них де ла је Про ме теј, Но ви Сад.

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

Об ја вљи ва ла је у "Књи жев ним но ви на ма", "Злат ној гре ди" су бо -
тич кој "Лу чи"... Жи ви и ства ра у Но вом Са ду.
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(Пр ва гла ва ро ма на у на ста ја њу) 

Kад му је у Же не ви на пра сно умро
отац с ко јим је био ве о ма бли зак, Се -
ле стен је био ви ше ван се бе не го што
је ми слио да то ика да мо же да бу де.
Ипак је ус пео да от пу ту је у Швај цар -
ску и сре ди прав не ком пли ка ци је око
сла ња ков че га у Бе о град. То ком са -
хра не на Но вом гро бљу, гле дао је
кроз про ту и мно штво оче вих и сво -
јих при ја те ља не ви де ћи их. Љу ди су
му при ла зи ли и бу љи ли у ње га, мр -
мља ју ћи не што, као да је он ле жао у
ков че гу. Кад су сви ко нач но оти шли,
сео је на ка ме ну клу пи цу по ред по ро -
дич не гроб ни це, не да ле ко од ма у зо -
ле ја вој во де Пут ни ка, и ри дао као де -
тен це ко је се из гу би ло у шу ми.

Два ме се ца ка сни је – већ је био ја -
ну ар 1981. го ди не – хо дао је ки ло ме -
три ма по ред Же нев ског је зе ра, по ла -
ко схва та ју ћи да су га адво ка ти ра ни -
је тог да на убе ди ли да је бо гат чо век;
а имао је са мо два де сет го ди на. Отац
му је био не у ро хи рург и сте као је сво -
јим ра дом ма лу, али чу ве ну, бол ни цу
бли зу ка те дра ле у Ло за ни, но Ти но,
ка ко су сви зва ли Се ле сте на, ни је
прет ход но имао пој ма ко ли ку је хр пу
нов ца на сле дио. 

Син ко ји не во ли и не це ни свог
оца по пут Ти на свог, ни кад не ће схва -
ти ти ње го во ду шев но ста ње. Био је
бе сан што је отац из не на да оти шао
без да му ка же збо гом; и не у те шан
што ни ка да ви ше не ће ви де ти те бла -
ге сме ђе очи. Нај ма ње је раз у мео сво -
ју не ла го ду, ско ро љут њу, што ни је
знао шта да ра ди са свим тим нов цем.
Бли зу је зе ра, из не ког ко мич ног ина -
та, ушао је у јед ну ју ве лир ску рад њу
и за три ми ну та ку пио овал ни злат ни
Па тек Фи лип са рим ским бро је ви ма.
Ма да је ве ли ка су ма би ла као кап во -
де у же нев ском во до ско ку, ипак је бе -
сми сле ност ку по ви не би ла зна чај на.
Се ле стен је схва тио ко ли ко му је
снис хо дљи вост ше фа ју ве лир ске рад -
ње не под но шљи ва.

И та ко је већ сле де ћег ју тра од ле -
тео на Крит. Са те ра се свог апарт ма -
на у хо те лу на бр да шцу из над Хе ра -
кли о на, по сма трао је лу ко бран дуг

пре ко три ки ло ме тра. Би ло му је ва -
жно да за хва љу ју ћи ја ну а ру у лу ци
ни је био укот вљен ни је дан кру зер са
две хи ља де Скан ди на ва ца, Ен гле за,
Не ма ца и Ја па на ца. То је зна чи ло да
ће сле де ћег ју тра би ти сам у обли -
жњем Кно со су и та мо фо то гра фи са ти
про пор ци је из ван ред них обје ка та из
брон за ног до ба. А уве че је по ла ко хо -
дао до кра ја ва ло бра на и ода тле кроз
тми ну ду го гле дао на се вер, не мо гав -
ши да про ник не остр ва мит ског Еге -
ја. 

Ти но је у Бе о гра ду био сту дент ли -
ков них умет но сти – ва јар ства, сли -
кар ства и фо то гра фи је. Био је фа сци -
ни ран про пор ци ја ма у сли ка ма и ста -
ту а ма, али и у при ро ди, укљу чу ју ћи
људ ска те ла, чи је су еле мен те умет -
ни ци пред ста вља ли у сво јим де ли ма.
Ин те ре со ва ла су га на мер на или не -
на мер на умет нич ка од сту па ња од
"исти не" – на ро чи то у са вре ме ном
сли кар ству, где су че сто и мо дел и
пред ста ва мо гли да бу ду објек тив но
из ме ре ни. Од свих про пор ци ја, нај ви -
ше се уду био у "злат ни пре сек" (Ф,
sec tio aurea, sec tio di vi na, 0,618...), ко -
ји су још Егип ћа ни и Пи та го реј ци из -
у ча ва ли, а у ко ме су ре не сан сни ар хи -
тек ти, по пут Бру не ле ски ја у Фи рен -
ци, и астро но ми по пут Ке пле ра у Не -
мач кој, тра жи ли са вр шен ство. "Мо -
жда...", ми слио је Ти но, "али да ли су
ти древ ни уче ња ци зна ли да тај ва си -
он ски ма те ма тич ки од нос мо жда не -
ма ве зе са јед ним зе маљ ским са вр -
шен ством – жен ским те лом! То ми -
сли и мој буц ма сти про фе сор Бу да". 

Био је до бар с ма то рим, жу стрим и
не стр пљи вим Бу дом, це ње ним скулп -
ту ром, ко ји је тре ти рао Ти на као ко -
ле гу од кад му је осам на е сто го ди шњи
бру цош по ка зао сво је кро ки је жен -
ских ак то ва, ни кад ни ко ме не от кри -
ва ју ћи ко је су му де вој ке и же не би ле
мо де ли. Не ке од же на су би ле мај ке
ње го вих дру га ра што ни ко ни ка да ни -
је са знао. Ах, не зре ле де вој ке и зре ле
же не... ка ко су све до јед не при ста ја -
ле да му бу ду мо де ли кад би их уч ти -
во за мо лио, умет но сти ра ди!

У Кно со су је пет са ти био сам и за -
ди вље но нем, а по том је чи та во по -
под не про вео у ар хе о ло шком му зе ју у
Хе ра кли о ну. Чак по зни је не го прет -
ход не ве че ри, од ше тао је до кра ја лу -
ко бра на и ко ри сте ћи по вре ме но ру ке,
си шао низ го ми лу ка ме ња ис под све -
ти о ни ка. Је два се не ка ко сме стио на
јед ну ма ње оштру сте ну, кад му је ве -
ли ки та лас из не на да за пљу снуо ли це

и пр са. "Ди во та", ус клик нуо је у се би,
"ми рис и укус Сре до зе мља!" На сме -
јао се кад му је од не куд пао на па мет
раз го вор о во ди са ше зде се то го ди -
шњим са го вор ни ком То до ром, пре -
вре ме но пен зи о ни са ним но ви на рем,
у ба шти јед ног ка фи ћа на обо ду бе о -
град ског Та шмај да на. При ча ли су о
бе сми сле но сти сла ња кри ти ка на вод -
но нај у глед ни јем бе о град ском днев -
ни ку о за др тим на пи си ма ње го вих че -
сто не у ких но ви на ра и но ви нар ки.
То ша је та да ре као: "То ти је као да
уда раш шта пом по во ди. Во ду не бо -
ли. А ти мо жеш да из гу биш рав но те -
жу, пад неш и уда виш се!" На шта је
Ти но до дао: "Мо же то, а мо же и да
сло миш штап уда ра ју ћи, па да не ки
ко ма дић од ско чи, упад не ти у око и
осле пиш!" То ша се гро хо том на сме -
јао и за кљу чио још јед ном сво јом
умо тво ри ном: "Па да, то ти је као кад
не ки кли пан ка пом те ра ве тар од се -
бе".

Још је дан та лас га је об уј мио, али
се Ти но ни је по ми цао. "Мо ре је мо -
ре..." ми слио је, али во да је жи вот!"
Се тио се кад га је отац као де ча ка од
че тр на ест го ди на од вео у Је ру са лим,
а по том на ју го и сток Изра е ла. Во зе ћи
не ка кав унајм ље ни ауто кроз уси ја ни
пу стињ ски крш, хлад њак крн ти је је
про кљу чао. Има ли су је два до вољ но
во де за пи ће, но сре ћом су се на шли
бли зу јед не на се ље не ку ћи це. Би ла је
ру жна, с рав ним це мент ним кро вом,
а пред њом се на ко ноп цу су шио деч -
ји веш. Кад су за ку ца ли, с три пра зне
пла стич не фла ше у ру ка ма, вра та су
од мах отво ри ла мно го број на де чи ца,
ра до зна ла ви ше не го сти дљи ва или
бо ја жљи ва. Иза њих је ста ја ла, с ру -
ка ма пре кр ште ним на гру ди ма, њи хо -
ва се стра од не ких ше сна ест го ди на.
Бла ги осмех и спо кој но ли це Ти но вог
оца, ко ји је уч ти во пред ста вио свог
си на и се бе, од мах је одо бро во љи ло
пре ле пу Па ле стин ку. Зва ла се На хла
и на ту ца ла је ен гле ски. Ка сни је, док
се за хва љи вао на во ди, Ти нов отац ју
је за пи тао о зна че њу ње ног име на.
"На хла или Нај и ха на арап ском зна чи
баш 'гу тљај во де'. Хва ла што сте до -
шли код нас". 

Си ла зе ћи низ ка ме ну па ди ну, Ти но
је чуо и за у век за пам тио оче ве ре чи:
"За љу де ко ји жи ве у пу сти њи, во да је
од мах ис под Ала ха... а од ње га су је и
до би ли". Отац, та та, та та... 

Сле де ћег ју тра, во зе ћи се у скром -
ном из најм ље ном Фи ја ту са се вер не
оба ле остр ва око сто ки ло ме та ра на

Proza

OKTOBAR-NOVEMBAR-DECEMBAR  2022   39

GREDA
Владимир Конечни

Матала



ју жну, на спрам Афри ке, Се ле стен се
ус пут за у ста вио у под нож ју Пси ло ри -
та, пла ни не Иде, крит ског џи на од
2.500 ме та ра ви си не. Не ко ли ко ча со -
ва се са ужи ва њем и се том, ми сле ћи
на оца пла ни на ра, пен трао на око ми -
тој па ди ни ис под за и ста озбиљ ног
успо на. Же лео је да бар при вре ме но
по ве ру је да се у пе ћи ни Ида јон Ан -
трон, не где из над ње го ве гла ве, ро дио
син ти та на Хро на и Ре је, Зевс Гро -
мов ник.

Ма та ла. За у ста вио је ауто на пе ску
пу сте пла же, пе де се так ме та ра од та -
ла са. У пра вој ли ни ји на југ, три ста
ки ло ме та ра да ле ко, био је То брук,
Ли би ја. Ти но је знао да је "пу стињ ски
ли сац", фелд мар шал Ер вин Ро мел,
док је био Хи тле ров ми ље ник, баш
та мо, код То бру ка, у ју ну 1942, же -
сто ко по ра зио Ен гле зе и Аустра ли -
јан це. Бо со ног је од ше тао до та ла са,
с три пр ста ста вио ка пљи це у уста и
пре кр стио се. Ду го је ста јао не по мич -
но и раз ми шљао гле да ју ћи та ла се и
пра те ћи по гле дом лет два га ле ба. 

Тр гао се кад је иза ле ђа чуо ве о ма
млад жен ски глас, мек као мед и је два
при мет но под сме шљив: "Па јел' се
увек кр стиш кад зу риш у мо ре?" Пи -
та ње је би ло на теч ном ен гле ском, а
мо дро пла ве очи за го нет не. Окре нуо
се на гло, али се тру дио да је не од ме -
ри од гла ве до пе те, ма да је би ла у та -
ну шном би ки ни ју. "Не, са мо кад сам
очи у очи са не ком ве ли ком во дом ко -
ја ми је но ва... А ти, јел' увек па ра ди -
раш по лу го ла по тем пе ра ту ри ко ја не
мо же да бу де ви ша од 64?" По цр ве не -
ла је, што је уочио упр кос ње не бла ге
пре пла ну ло сти. А из гле да је би ла и
збу ње на тим бро јем. И та ко, уме сто
да се на љу ти и оде, про му ца ла је:
"Шта ти је то 64?" Ти но се на сме јао:
"То је 18 цел зи ју са. С тим ма лим те -
стом сам от крио да ни си ни Ен гле -
ски ња ни Аме ри кан ка, ко је ми сле у
сте пе ни ма фа рен хај та". Ка ко ле по јој
је ста јао звон ки де во јач ки смех уз ко -
ба ја ги љут њу на ње га и се бе!

Уме сто да се ду ри и оде, ре кла је
са мо, "не па ра ди рам, не го сам до шла
на пла жу да пли вам!" За тим је отр ча -
ла у та ла се и за пли ва ла шко ло ва ним
кра у лом. Ме ђу тим, по сле де се так за -
ма ха, за ста ла је и окре ну ла се пре ма
ње му. Ти но се на дао да је то знак да
га ни је од мах за бо ра ви ла. Док је ба -
цао сво ју ма ји цу и са фа ри шортс на
пе сак, се тио се да ни је за кљу чао ауто
и да је оста вио кључ у ње му. "Па
шта? Баш ме бри га!" ми слио је обич -

но опре зни Ти но. "Ту сам у Ма та ли,
сле де ћа зе мља је Ли би ја, а ова ви ше
не го љуп ка де вој ка са са вр ше ним ли -
цем и те лом је бли зу!" Да ски не и га -
ћи це или не? Би ло би блен та во да је
увре ди, али... "Не ма 'али', ма мла зе!"
И та ко је уле тео у мо ре у га ћи ца ма и
ве о ма бр зо до пли вао до та јан стве не
си ре не. Ма да је во да би ла хлад на, за -
јед но су пли ва ли ду го и бр зо пре ма
пу чи ни. Кад су за ста ли, ду бо ко су се
кроз ка пи мо ра по гле да ли и још ду -
бље се по љу би ли, ди шу ћи за ди ха но.

Ма ло ка сни је су от кри ли да обо је
го во ре срп ски, те су још не ке гра ни це

при сно сти би ле укло ње не. Иво на
Стра дер је има ла де вет на ест го ди на.
Ње на мај ка је би ла пра во слав на Срп -
ки ња из Кра гу јев ца, а отац се ку лар ни
вој во ђан ски Је вре јин. Ро ди ла се у
ста ром квар ту Но вог Са да, у Ње го ше -
вој ули ци и баш у њој је за вр ши ла
гим на зи ју – са нај бо љим оце на ма.
Би ла је ви ше стру ко та лен то ва на, не -
за ви сна и сло бо до ум на. Ро ди те љи су
јој би ли имућ ни, да ле ко пре ко гра ни -
ца ко је је ко му ни стич ки си стем до -
зво ља вао им порт-екс порт пред у зет -
ни ци ма. Ка ко? "Ра зним ве за ма и ми -
том", об ја шња ва ла је Иво на Ти ну.
"Мо же се ре ћи да су би ли 'ко рум пи -
ра ни', али баш то је од врат ни си стем
за слу жио соп стве ном тру ло шћу и ла -
жи ма". До да ла је: "Ра но сам све то
уви де ла, али су мо ји ро ди те љи би ли
та ко до бри пре ма ме ни, њи хо вој је ди -
ни ци, а и пре ма мно гим дру гим љу -
ди ма, пра во слав ним, ка то ли ци ма и
Је вре ји ма, па и Ру си ни ма и Ма ђа ри -
ма, да их се ни кад ни сам сти де ла. Па
ни са да. На про тив. Мо жда де ли мич -
но за то што су ми као по клон за Ве -

ли ку ма ту ру по кло ни ли пут где год
сам же ле ла. Иза бра ла сам Грч ку, мно -
го чи та ла, а за тим че ка ла зим ске ме -
се це да сви гро зни ту ри сти не ста ну
из ње. Ма та ла је мо жда нај ју жни је
на се ље но ме сто у Евро пи, а осим то -
га, тих тво јих 64 сте пе на фа рен хај та
је су ви ше хлад но за за пад њач ке де бе -
љу це, чак и на сун цу, а по го то ву у мо -
ру. Ов де сам већ две не де ље. До шла
сам ауто бу сом из Хе ра кли о на ко ји
ов де сти же у је да на ест ују тро три пу -
та не дељ но. Ових да на, ско ро увек
до ла зи пра зан, али до но си по шту. А у
јед ном од три зи ми отво ре на ба ра ов -
де у се лу мо жеш да ку пиш мар ке.
Тим ба ром вла да Ико ни ја, мо јих је
го ди на, ле па ћер ка свог увек по лу пи -
ја ног оца Ста вро са."

"Све то раз у мем, али ка ко си ти ов -
де оп ста ла са свим са ма? Ми слим, ло -
кал ци... и хи пи ци у пе ћи на ма из над
твог ша то ра", пи тао је Ти но. Иво на се
на сме ја ла: "Не чу ди ме тво је пи та ње
– истин ска за бри ну тост уз ма ло ти -
пич не му шке љу бо мо ре. Но, ви диш,
Ико ни ја и ја смо бр зо по ста ле дру га -
ри це, а њен отац је обо жа ва. Да ме
не ки Грк ов де так не без мо је до зво ле,
Ста врос би га, пи јан или не, убио
истог да на! Осим то га, ови Кри ћа ни
су ве о ма па три јар хал ни, а Ста вр ос је
као отац свим мла ђим му шкар ци ма.
Не знам чи ме се они за пра во ба ве.
Ве ро ват но не ким сит ним кри јум ча ре -
њем, као сву да у Сре до зе мљу од пам -
ти ве ка, где ни шта је сти во не ра сте у
кр шу бли зу оба ле." 

"До бро, а дро ги ра ни хи пи ци?" на -
ста вио је Ти но. "Ма ка кви, они су не
са мо ма хом out of it, не го има ју сво је
игри це с по не ком хо ли вуд ском стар -
ле том. На при мер... не ма ве зе. Осим
то га, Ста вро со ви ло кал ци ско ро да
има ју сво ју ан ти-хи пи по ли ци ју, што
их не оме та да им про да ју хра ну, во ду
и пи ће – Ре ци ну, Узо и Ме так су, мо -
жда и ма ри ху а ну – по тро ду плим це -
на ма. Мно ги хи пи ци, мо жда њих сто -
ти нак, пре ба ци ли су се пре ко оног та -
мо ве ли ког бр да на Цр ве ну пла жу.
Ви де ћеш је кад се поп не мо на то бр -
до. Ти су нај и мућ ни ји хи пи ци ко ји
де бе ло пла ћа ју за до ста ве све га. Цр -
ве на пла жа је мно го изо ло ва ни ја од
Ма та ле. Та мо, на вод но, до ла зе Хо ли -
ву ђа ни."

Тај раз го вор се од ви јао уз Узо мно -
го ка сни је тог да на. Пре то га је овај
ома ђи ја ни пар, Зев со вом на ред бом
осу ђен на љу бав, са ти ма се део на
хлад ном пе ску. Кроз ста ди ју ме смр -
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за ва ња, гр че ви то су се гр ли ли и љу -
би ли. 

По том је Се ле стен од ве зао ауто не -
ких три ста ме та ра до Иво ни ног ша то -
ра ко ји је био по ста вљен од мах уз чу -
ве не ли ти це у ко ји ма су љу ди пре не -
ко ли ко хи ља да го ди на, из нео бја -
шњи вих раз ло га, у сте на ма укле са ли
мно го број не пе ћи не. Ме ста за ле ше ве
или пре би ва ли ште жи вих? Упр кос
про стра но сти ша то ра, Ти но је је два
ус пео да уне се не што сво јих ства ри
из аута. Ле жај је био па жљи во на ме -
штен, а сву да око ло је би ло мно штво
књи га, ча со пи са и ра зних жен ских
алат ки по пут огле да ла, чет ки ца, ку -
ти ји ца, фла ши ца и те гли ца. Иво на
ни је би ла хи пи ка, за кљу чио је.

Да ни ма, што је пре ра сло у сед ми -
це, про во ди ли су сва ки тре ну так за -
јед но. И по ред хлад ног мо ра, ду го су
пли ва ли сва ког да на. Учио је Иво ну
да пли ва пра вил но леђ но, па и леп -
тир. Јед ног да на су про шли кроз се о -
це и за тим се ко зјом ста зом упу ти ли
пре ма бр ду ју жно од Ма та ле. Уз стр -
му па ди ну об ра слу ши праж јем су се
уз ве ра ли ко ри сте ћи ру ке. Ни ка кве
ста зе ни је би ло, те им је би ло по треб -
но пре ко по ла са та. Са вр ха је пу као
по глед на се вер, на Ма та лу, где се
сва ка ку ћи ца ви де ла као на дла ну, па
и Се ле сте нов зе ле ни Фи јат и Иво нин
жу ти ша тор, шћу ћу ре ни по ред ли ти -
це на пла жи.

Фан та стич на Цр ве на пла жа се пру -
жа ла на југ. На њу се мо гло си ћи још
стр ми јом и ду жом па ди ном. Ста зе
низ бр до ни је би ло, али су при ме ти ли
уски зе мља ни пу тић ко јим се мо гло
до спе ти џи пом на пла жу са ис то ка,
не про ла зе ћи кроз Ма та лу. На бес -
крај ном пе ску су се ви де ле три ко ли -
бе у до бром ста њу и не ко ли ко ча тр -
ља. Ме ђу тим, ни је би ло ни јед не жи ве
ду ше, а ни чам ца. Цр ве на пла жа је
би ла из у зет но са мот но ме сто, да ле ко
од по ли ци је и ту ри ста. И та ко, уме сто
да ло ме врат спу шта ју ћи се на њу, на
па мет им је пао секс на вр ху бр да.

Вра ти ли су се у Ма та лу, још увек
при јат но за ја пу ре ни и оти шли у бар
код Ста вро са, ко ји је бла го на кло но
гле дао на љу бав дво је мла дих из Ср -
би је. Док је Иво на ша пу та ла са Ико -
ни јом, Ти но је по ру чио фла шу цр ног
ви на Аги ор ги ти ко са Пе ло по не за.
Ста врос је ста вио шест ма лих ча ша
на шанк за ко јим се се де ла и два мла -
ди ћа из се о ца. За тим је из ва дио чеп и
дао бо цу Ти ну зна ју ћи шта ће мла дић
же ле ти да ура ди – а он је за и ста си -

пао не ко ли ко гу тља ја у ча ше за све
при сут не. Док су на здра вља ли, Иво -
на и Ти но су упу ти ли јед но дру гом
по глед ко ји је бес ко нач но тра јао. У
ње му је би ло мно го то га: пр ва пра ва
љу бав; мла да лач ка по жу да; и че жња
по ме ша на са се том због не у мит но сти
кра ја ко ји су обо је пред о се ћа ли.

Ка сни је су за гр ље ни ле жа ли у ша -
то ру и кроз отво ре на кри ла гле да ли у
не бо мо дро по пут Иво ни них очи ју.
Прет ход но, по сле по нов ног сек са, де -
вој ка му је про чи та ла пи смо ко је је
код Ста вро са до би ла од ро ди те ља у
Но вом Са ду. Пи та ли су је око ли шно
ово и оно. Чув ши то, Се ле стен је на -
гло устао са ле жа ја и до де лио се би
до бру ћу шку у че ло: "Па ја сам за и ста
нео д го вор на ху ља! Ни кад те ни сам
пи тао о..." По љу би ла га је и са ко мич -
ном над ме но шћу за љу бље не де вој ке
од де вет на ест го ди на, про ша пу та ла:
"Не бри ни. Пре од ла ска из Но вог Са -
да, мај ка и отац су ми обез бе ди ли пи -
лу ле. Та кви су... Не знам да ли бих ја
то ура ди ла за сво ју ћер ку мо јих го ди -
на. Све јед но. На рав но да их ни сам
узи ма ла то ком пу то ва ња, све до ју тра
по сле на шег пр вог..." Ти но је осе тио
огром но олак ша ње, али и стид. Пре
све га за то што је до пу стио да по жу да
пре вла да ра зум и при стој ност; а и за -
то што је де вој ка мла ђа од ње га би ла
са ве сни ја. 

Ме ђу тим, та на вод но зре ла де вој ка
је јед не но ћи без ме се чи не бо са иза -
шла из ша то ра и ду го зу ри ла у Сре до -
зем но мо ре све до Ли би је, у мо ре бо -
је цр ног ви на сле пог Хо ме ра. За тим је
се ла у Фи јат и на пар че ту па пи ра на -
пи са ла ре чи ко је ни ка да ни ко ме не ће
по ка за ти:

За љу би ла се за на век, лу до.
Док су се кун де су сре та те кле, 
пре до луј но не бо у ње го вим 
очи ма, зе лен ка сто сме ђим, 
по ста ло је про зрач но мај ско.
За љу би ла се свом ду шом,
ра до зна лом а крх ком, 
у мла дом про цва лом те лу.

Ти хо је ушла у ша тор, за гр ли ла Се -
ле сте на и по љу би ла га у за спа ле очи.
На њен ми рис ко ји је обо жа вао, про -
бу дио се из ду бо ког сна, об уј мио је
сна жно и про ша пу тао: "Та ко те во -
лим... Осе ћам се као Зевс, а ти си мо -
ја Евро па. Ти си фе ни чан ска прин це -
за и да не узи маш те пи лу ле, ро ди ла
би нам, ов де на Кри ту, бу ду ћег кра ља
Ми но са Дру гог. Но због пи лу ла не -
ћеш би ти у но вој Или ја ди, ни ти на

сли ци по пут Ти ци ја но ве". Од мах за -
тим је по но во за спао.

Ти но са мо што у мо ре ни је ула зио
са сво јим "ка но ном", а Иво ни је че -
сто, цр та ју ћи пр сти ма на пе ску, по ка -
зи вао не ве ро ват не при ме ре злат ног
пре се ка – од Фи бо на чи ја до ши шар -
ки, не бе ских спи ра ла и за ста ве Изра -
е ла. Њу је за љу бље но фо то гра фи сао
не бро је но пу та. У сва ко до ба да на, у
свим мо гу ћим по за ма, кад је не што
мр мља ла, спа ва ла, пи са ла или го ла
пи шки ла иза ша то ра. А и она ње га,
што је био пр ви пут да је дао свој апа -
рат не ко ме у ру ке. То ком све га то га,
био је оп сед нут злат ним пре се ком и
бит ним про пор ци ја ма жен ског те ла.

И та ко је за ми слио ма ли екс пе ри -
мент. За мо лио је Иво ну да по зај ми
цен ти ме тар ску тра ку од Ико ни је. За -
тим су се по но во, у ка сно по под не,
по пе ли на бр до из над Ма та ле и Цр ве -
не пла же. Та да јој је, гр ле ћи је, ски -
нуо сву оде ћу. За тра жио је да се окре -
не пре ма Цр ве ној пла жи, чи ме је за -
ла зе ће сун це осва тља ва ло ње на са вр -
ше на ра ме на и ле ђа, уми ља ту ја бу ча -
сту зад њи цу и ду ге но ге. За тим је
Ико ни ји ним цен ти ме тром из ме рио
све про пор ци је ко је су га ин те ре со ва -
ле. Кад је по чео да је фо то гра фи ше из
свих мо гу ћих угло ва и с раз ли чи тих
уда ље но сти, чуо је у све сти ве ро ват -
не ре чи Бо ба на, јед ног свог дру га
сли ка ра, кад би тај та лен то ва ни, но
ци нич ни мла дић, де ви чан ски ма стур -
бант, ви део те сним ке – што се ни кад
не ће де си ти: "Ка ква ри бе ти на!" 

Да, Иво на је то би ла. Но нај ва жни -
ји од нос, струк од 61 цен ти ме тра, по -
де љен са ку ко ви ма од 90 цен ти ме тра,
из но сио је 0,677... Ти ну је тај од нос у
на ту ри из гле дао са вр шен и ба јан, а та-
ко би ве ро ват но из гле дао и ве ли кој ве -
ћи ни од ра слих му шка ра ца на плане-
ти. Ме ђу тим, од нос ни је био ни близу
злат ног пре се ка од 0,618... Ко смич ке
си ле су та ко хте ле, за кљу чио је. 

Ипак, реч "ри бе ти на" га је то ли ко
жац ну ла да је ме ха нич ки шкљоц нуо
још са мо не ко ли ко пу та, а за тим при -
тр чао де вој ци, за гр лио је и дао јој ње -
ну оде ћу. Обу кла се, чи ни ло се не -
вољ но, на шта се Ти но при био уз њу,
по но во ски нуо све што је обу кла, и
по ле гао је на цр ве ну зе мљу. Ула зе ћи
у Иво ни ну ме ку жен ску срж, при сло -
нио је ње не ми ни мал не га ћи це на
сво је ли це и ду бо ко удах нуо по сма -
тра ју ћи Цр ве ну пла жу.

(Крај пр ве гла ве ро ма на)

Proza
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Rа то ви – у раз ли чи тим де ло ви ма све та и вре ме ни ма –
ак ту е ли зу ју и по ја ча ва ју ово пи та ње, иако је оно ак ту ел но
и у мир ним вре ме ни ма, јер се ис пољ ва на мно ге дру ге на -
чи не, не го у ра то ви ма, ко ји не пре ста ју да по тре са ју ве ћи
ли ма њи део све та до на ших вре ме на.

ЗЛО У КЊИ ЖЕВ НО СТИ

1) Кла сич на ки не ска ан то ло ги ја по е зи је Књи га пе са ма
са ста вље на је око 600 г. ста ре ере. Књи га пе са ма са др жи
ши рок ре пер то ар по ет ских вр ста, са укуп но 305 пе сме
(ауто ри и аутор ке су ве ћи ном ано ним ни) – из вор: Shi Jing
[Bo ok of Odes] – пре вод Ja mes Leg ge – in ter net: Uni ver sity
of Vir gi nia Chi ne se Text Ini ti a ti ve Uni ver sity of Vir gi nia Li -
brary – http://etext.lib.vir gi nia.edu/chi ne se/shi jing/AnoS -
hih.html

За ни мљи во је да не ке пе сме (као пе сма 191), ко ја спа да
у тре ћу гру пу пе са ма (тзв. ве ли ких ода) го во ре кри тич ки
о те ку ћем вла да њу и ука зу ју да је цар ство Џоу на ру бу
про па сти. 

У пе сми 192 се го во ри о ис ку ству ве за ном за зла вре ме -
на – реч је о 8. в. пне., тј. из ме ђу 781–771. пне., кад је вла -
дао краљ Јоу, из ди на сти је Џоу (795–771 пне.) – али то мо -
же би ти пре по зна тљи во у раз ли чи тим вре ме ни ма:

Ви ро ди те љи ко ји ме ро ди сте!
Је ли то би ло да бих под но сио овај бол?
За што ово вре ме не бе ше пре ме не?
Или за што ни је би ло по сле ме не?

2) У кла сич ној књи жев но сти раз ли чи тих ци ви ли за ци ја
на ла зи мо број не при ме ре зла ве за но за раз ли чи те ра то ве.
При ме ре на ла зи мо у грч кој књи жев но сти (Хо ме ро ва Или -
ја да, Вер зал прес, Бе о град 1998), ин диј ској књи жев но сти
(Ма хаб ха ра та, Све то ви, Но ви Сад, 2005), као и ја пан ској
књи жев но сти (По вест о кла ну Хе и ке, Ко ко ро, Бе о град,
2021). За ни мљи во је да – иако ва же за еп ска де ла, ко ја
прев асход но го во ре о ве ли ким ра то ви ма и под ви зи ма рат -
ни ка – на овај или онај на чин ова де ла из ра жа ва ју и ан ти-
рат не по ру ке. Та ко, је дан од ли ко ва у Ма хаб ха ра ти (књ.
6., оде љак XCVII), го во ре ћи о за ра ће ним стра на ма ка же:
Ви ду ра нам је ја сно ре као да ће обе стра не за пло ви ти у
мо ре жа ло сти. Да ми је са мо зна ти због че га ми јед ни
дру ги ма до но си мо са мо јад и про паст? Зар због има ња?
Ка кве ли ће мо ра до сти има ти ми и они од то га има ња
ка да се ово уби ја ње за вр ши? (Ма хаб ха ра та, 2005., стр
293).

3) Ипак, те шко је об ја сни ти за што је зло у то ли кој ме -
ри на то пи ло раз ли чи те са вре ме не фил мо ве, или је дан део
са вре ме не ли те ра ту ре. 

Ја сми на Ах ме та гић (1970) у књи зи огле да При че о Нар -
ци су зло ста вља чу – зло ста вља ње и књи жев ност, (Слу -
жбе ни гла сник, Бе о град, 2011), у уво ду ка же: "Зло и на си -
ље су стал ни пра ти о ци књи жев но сти од ње них ри ту ал -

них и усме них по че та ка. Упо ре до с раз во јем књи жев но -
сти и дру штве них од но са раз ви ја ју се и зло и на си ље по -
при ма ју ћи ра зно вр сни је, бо га ти је и ис тан ча ни је об ли ке,
че сто ма ње пре по зна тљи ве, али уто ли ко сна жни је и фа -
тал ни је по по сле ди ца ма за жр тву. Ис тра жи ти и из лу чи -
ти све, или ма кар нај ва жни је при ме ре зла и на си ља у књи -
жев но сти, по ду хват је ко ји зах те ва це лу јед ну но ву гра ну
кри ти ке и исто ри је књи жев но сти. [...] Нас је за ни мао је -
дан аспект ко ји ни је осве тљен у на шој књи жев ној кри ти -
ци: то је зло ста вља ње узро ко ва но нар ци стич ким по ре ме -
ћа јем лич но сти, бу ду ћи да је па то ло шки нар ци зам у зна -
чај ној ме ри узро ко вао зло у све ту."

Она об ра ђу је не ко ли ко ви до ва на си ља и зло ста вља ња у
но ви јој књи жев но сти. То су: 

1) Мо рал но зло ста вља ње (при ме ри из ро ма на Про цес
Фран ца Каф ке и Ка ко упо ко ји ти вам пи ра Бо ри сла ва Пе -
ки ћа). 

2) Љу бав но зло ста вља ње (при ме ри Ло ли те Вла ди ми ра
На бо ко ва, дра ме Ми ле ва Ајн штајн Ви де Ог ње но вић,
Злат но ру но Бо ри сла ва Пе ки ћа и при по вет ка "Зло ста вља -
ње" Иве Ан дри ћа). 

3) По ро дич но зло ста вља ње (у ро ма ни ма Пи ја нист ки -
ња Ел фри де Је ли нек и Га зда Мла ден Бо ри са ва Стан ко ви -
ћа)

4) Од нос жр тве и зло чин ца (при ме ри из дра ме Вој ник
и лут ка Ђор ђа Ле бо ви ћа и ка мер не дра ме Смрт и де вој ка
Ари је ла Дорф ма на).

5) За вр шно по гла вље по све ће но је оном што она на зи -
ва зло ста вља ње књи жев но сти – у де лу ро ма на Пор но гра -
фи ја Ви тол да Гом бро ви ча, у ту ма че њи ма Гор ског ви јен ца
(као апо ло ги је ге но ци да), за тим при мер по ли тич ке зло у -
по тре бе ро ма на Оп са да цр кве Све тог Спа са Го ра на Пе -
тро ви ћа и по ли тич ке дис ква ли фи ка ци је Бо ри сла ва Пе ки -
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ћа, од стра не Мир ка Ко ва ча, у књи зи се ћа ња Пи са ње или
но стал ги ја (из да вач: Фрак ту ра, За пре шић, Хр ват ска,
2008).

Овој ли сти мо гло би се до да ти и оно што на ла зи мо – ка -
ко у књи жев ним, та ко и филм ским де ли ма – а то је "зло
ра ди зла". Ту зло ни је на про сто део не ке мит ске или исто -
риј ске фа бу ле, не го је це ло де ло у слу жби пред ста вља ња
раз ли чи тих ви до ва зла, где је зло основ ни чи ни лац и смо -
сао де ла. 

По ре ђе ња ра ди – слич ну раз ли ку има те у исто риј ским
си ту а ци ја ма. На и ме, не кад је зло у функ ци ји не ког по ли -
тич ког или исто риј ског ци ља – на при мер, ис тре бље ња Је -
вре ја и Ср ба са те ри то ри је НДХ. А у од ре ђе ним си ту а ци -
ја ма зло по ста је свр ха са мо ме се би. На при мер, кад ко ља -
чи у Ја се нов цу ор га ни зу ју ноћ на так ми че ња у кла њу, на
ко ја при сил но до во де за тво ре ни ке и као жр тве и као као
пу бли ку. Ре кло би се да је ту зло вр хун ски циљ и вред ност,
а све оста ло је у функ ци ји то га, чак и по ли ти ка ге но ци да.

ОД ПИ ТА ГО РЕЈ СКИХ ВРЕ МЕ НА

"От ку да до ђе чо ве чан ство и от куд је та ко рђа во?", пи -
тао се пи та го ре јац Хи по да мус (498–408. пне.), из Ми ле та,
ко ји је ина че био по знат као ур ба ни ста. 

Ор фич ки мит ка же да је то оту да што љу ди по ти чу од
спа ље них оста та ка Ти та на ко ји уби ше Ди о ни са. Пре ма
ор фич ком схва та њу ни јед на људ ска ду ша ни је не ду жна и
то због вла сти тих не де ла по чи ње них у ра ни јим жи во ти ма,
а са ти ме се сла же и ве ћи део ин диј ских уче ња. Мо гли би -
смо још ду го ни за ти раз ли чи те од го во ре на ово пи та ње,
али мо жда је бо ље да по ку ша мо да ра зно ли ке од го во ре,
ко је на то пи та ње да ју ми то ло ги ја, ре ли ги ја, ан тро по ло ги -
ја, или фи ло зо фи ја исто ри је, из ло жи мо у окви ру не ких ка -
рак те ри стич них ди хо то ми ја. Јер, оно што уоча ва мо је су
не са мо мо гу ће рав ни уну тар ко јих је тра жен од го вор, не -
го и то да су од го во ри ишли од јед не до дру ге крај но сти,
тј. да су да ва ни пот пу но су прот ни од го во ри на исто пи та -
ње: "От куд зло?"

1) Је дан од ка рак те ри стич них од го во ра је сте да је на
по чет ку (или пре по чет ка) људ ске исто ри је на чи ње но ве -
ли ко зло, ко је се он да пре но си, тј. ства ра, или ре про ду ку -
је, но во зло, по што по ла зно зло ни је на ми ре но, или ис ку -
пље но. Да кле, са да шње, те ку ће зло, по ти че од по ла зне
зло ће чо ве ка и на до да тог зла у са да шњо сти. Дру ги тип од -
го во ра је су про тан: по че так је био чист и не ду жан, али се
чо ве чан ство по сте пе но ква ри ло и мо рал но про па да ло све
до са да шњег вре ме на и на ста ви ће да про па да све до пот -
пу ног сло ма, уз евен ту ал ну на ду у не ки но ви, не ду жни по -
че так  схва ћен исто риј ски, или аисто риј ски. Пре ма пр вом
од го во ру зло је учи ње но на по чет ку и оно се са мо пре но -
си и одр жа ва; пре ма дру гом, зло је ку му ла тив но и би ва све
го ре и го ре.

2) Дру га два од го во ра се кре ћу у по ла ри те ту праг мат -
ског и ме та фи зич ког об ја шње ња. Пре ма праг мат ском об -
ја шње њу зло нај пре тре ба раз лу чи ти на при род но и људ -
ско зло. То је ва жно, (пре ма праг мат ском ста но ви шту), јер
је ду го по сто ја ла тен ден ци ја да се не ки при род ни окви ри
зла ту ма че на ре ли гиј ски, или фи ло зоф ски на чин (на при -
мер, бо лест, или смрт) као ка зна за грех итд., а ту је реч о
не че му што има чи сто спољ не, при род не узро ке. Што се
ти че људ ског зла, оно та ко ђе не ма не ке та јан стве не узро -

ке не го је, на про сто, по сле ди ца су ко бља ва ња ин те ре са
љу ди (би ло по је ди на ца, или гру па, на ци ја итд.), ко ји вла -
сти ти ин те рес оства ру ју на но се ћи дру ги ма зло. Дру ги на
то уз вра ћа ју и са ми чи не ћи зло, или га чи не и не и за зва ни.
Ме та фи зич ко об ја шње ње зла се не ја вља са мо као оста так
из вре ме на кад љу ди ни су мо гли "да об ја сне" при род не ка -
та стро фе (епи де ми је, зе мљо трес, су ше), или ин ди ви ду ал -
не, "суд бин ске" не сре ће (из не над не смр ти, бо ле сти, чуд не
слу чај но сти итд.) не го се по ка зу је одр жи вим и у да на шње
вре ме, уз при ме ну свих со ци јал них, пси хо ло шких, исто -
риј ских об ја шње ња људ ског зла. Јер, ви ди мо да се и на
ин ди ви ду ал ној и на ко лек тив ној рав ни ја вља и та кво зло
ко је не мо же мо укло пи ти у праг мат ско об ја шње ње, не ки
"су ви шак зла", не ки "ђа во пер верз но сти" ко ји и не ке са -
вре ме не пси хо ло ге – као што је, ре ци мо, Скот Пек (ви ди
ње го ву књи гу Љу ди ла жи, Вул кан, Бе о град 2021) – на во -
ди да по сег ну за хи по те зом о по сед ну то сти, или нас су о -
ча ва са ти ме да се од ре ђе на вр ста зла (пре све га иза зва ног
људ ском ру ком или хте њем) не мо же об ја сни ти ра ци о нал -
ним ин те ре сом. Шта ви ше, че сто се до га ђа да (ин ди ви ду -
ал но и ко лек тив но), од ре ђе но зло има кон тра про дук ти ван
учи нак баш са ста но ви шта основ ног ин те ре са по чи ни о ца.
У том слу ча ју зло се ви ше не мо же об ја сни ти са праг мат -
ског и ра ци о нал ног ста но ви шта. Та ко до ла зи мо до тре ће
ди хо то ми је.

3) Пре ма јед ном об ја шње њу, људ ско зло по ти че од чо -
ве ко ве не ра зум но сти и под ло жно сти стра сти (по себ но не -
га тив них стра сти: бе са, су је те, мр жње, оча ја ња). То је по -
ку шај да се до дат ном хи по те зом от кло ни гор ња те за о ме -
та фи зич ком ко ре ну зла. 

Да кле, то што се зло не кад оти ма праг мат ском об ја -
шње њу по ти че од чо ве ко ве не ра зум не остра шће но сти – у
за сле пље но сти чо век не чи ни зло са мо ра ди не ког ин те ре -
са, не го че сто и на сво ју ште ту. Та ко ка же ра ци о на ли стич -
ко ста но ви ште. А емо ци о на ли стич ко ста но ви ште да је су -
прот но об ја шње ње. Не чи ни чо век зло за то што је су ви ше
за хва ћен осе ћа њи ма (стра сти ма) не го за то што ни је до -
вољ но осе ћа јан – зло по ти че од хлад ног ра чун џиј ског ра -
зу ма, а не од то плих осе ћа ња. Осе ћај ност чо ве ку омо гу ћу -
је ем па ти ју и са о се ћа ње ко ји су нај ве ћа бра на чи ње њу зла.

4) Че твр та ди хо то ми ја се де лом по кла па, или укр шта са
тре ћом, јер се ве зу је уз по ла ри тет дух-те ло (не кад се ра -
зум ве зу је уз дух, а стра сти-осе ћа ња уз те ло, плот). Да кле,
на јед ној стра ни се ка же да чо век чи ни зло кад на пу сти
ви ше зах те ве ду ха због зах те ва те ла; кад под лег не ма те ри -
ја ли стич ком ста но ви шту и се бич но сти ко ји на пр во ме сто
ста вља ју вла сти ти оп ста нак и бла го ста ње и цео свет под -
ре ђу ју то ме. Дру ги ис ти чу да је те ло у су шти ни јед но став -
но у сво јим зах те ви ма, да га је мно го лак ше за до во љи ти
не го дух, да све пре те ра но сти и лу кав ства зла по ти чу од
ду ха, од на стра но сти и ма што ви то сти зла ко је је ди но дух
мо же да сми сли. Те ло се бр зо умо ри и за до во љи, док је
дух бес кра јан у сво јим зах те ви ма ко ји во де у зло.

5) У исто ри ји ре ли ги је по сто је два су прот на од го во ра о
по ре клу зла на ре ла ци ји бог-чо век. Нај ве ћим де лом ре ли -
ги је су за сту па ле ста но ви ште да зло по ти че од чо ве ка, од
ње го ве не са вр ше но сти, или сла бо сти. Ме ђу тим, по сто ји и
су прот но ста но ви ште. У грч ком по ли те и зму по сто ја ла су
ту ма че ња да зло че сто по ти че од бо го ва, ко ји упли ћу љу -
де у сво је за пле те и ин стру мен та ли зу ју их на ми ру ју ћи
сво је ра чу не (као не ки ехо та квог ста но ви шта на ла зи мо и
би блиј ску по вест о Јо во вом стра да њу због Бож је оп кла -
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де). Грч ки бо го ви су љу де мно го че шће увла чи ли у та кве
за пле те про тив њи хо ве во ље, или ми мо зна ња. Не што
дру га чи је, али и мно го ра ди кал ни је, би ло је гно стич ко
ста но ви ште да је овај свет де ло рђа вог де ми јур га те да је
зло у са мој осно ви, или су шти ни све та, у ко ји је чо век ба -
чен као стра нац.

6) На дру ги на чин овај по ла ри тет се по ја вљу је у фи ло -
зо фи ји исто ри је и ан тро по ло ги ји, са мо не у двој ству чо -
век-бог, не го чо век-окру же ње, или чо век-исто ри ја. Да кле,
пре ма јед ном ста но ви шту чо век је у су шти ни, од ро ђе ња
до бар, али се у окру же њу ква ри, због рђа вог дру штва и
исто риј ских при ли ка. Пре ма дру гом ста но ви шту чо век се
ра ђа зао и у су шти ни је зао, а са мим тим су и при ли ке и
исто ри ја рђа ви (евен ту ал но се по не ки чо век укро ти и по -
пра ви под ути ца јем по зи тив ног окру же ња – што је, уоста -
лом рет ко).

По сто ји и тре ће ста но ви ше, ко је гла си: чо век се ра ђа
као не ис пи са на пло ча и од окру же ња за ви си ка кав ће по -
ста ти. Из то га сле ди да се зло пре но си и учи из ге не ра ци -
је у ге не ра ци ју, али оста је за го нет но по ла зно зло, као пр -
ва ин ве сти ци ја у ком па ни ју ко ја се зо ве исто ри ја све та.

7) Са овим су у ве зи и два су прот на гле ди шта о исто ри -
ји све та. 

Пре ма јед ном, то ком исто ри је при ли ке по ста ју све го ре
и го ре – без об зи ра на ма те ри јал ни и тех но ло шки про грес,
све је ве ће мо рал но про па да ње и ко ли чи на људ ског зла.
Пре ма су прот ном ста но ви шту, по сто ји мо рал ни про грес и
на пре до ва ње у сло бо ди и оп штој до бро би ти, а не са мо
тех но ло шки про грес, па ти ме и сма њи ва ње зла у исто ри -
ји све та.

8) Пре ма хри шћан ском ту ма че њу љу ди чи не зло, јер им
је Бог дао сло бо ду де ла ња и од лу чи ва ња, те они упр кос
по зи тив ном бож јем им пул су че сто по сту па ју зло. 

Је дан део тзв. ху ма ни стич ке ан тро по ло ги је ис ти че су -
прот но – да чо век не де ла сло бод но кад чи ни зло, не го да
је та да у не кој вр сти из ну ди це, или са су же ним ви до кру -
гом; да је при ти снут не ким спољ ним, или уну тар њим чи -
ни о ци ма, ко ји бит но огра ни ча ва ју ње го ву сло бо ду. Исти -
на, мо гу ће је и тре ће ста но ви ште ко је би и до бро и зло ту -
ма чи ло као сло бод ну во љу и то је би ло ста но ви ште ег зи -
стен ци ја ли зма. 

Ста но ви ште ко је ка же да љу ди чи не (и) зло, јер им је
Бог дао сло бод ну во љу, не об ја шња ва нам за што су љу ди
зли; за што не кад чи не до бро, а не кад зло. За пра во, те о ло -
шко ту ма че ње зла на осно ву људ ске сло бод не во ље и ни је
усме ре но на то да об ја сни зло, не го да от кло ни ње го ву ве -
зу са Бо гом, тј. да об ја сни ка ко је мо гу ће зло у све ту ство -
ре ном од Бо га, тј. у све ту од ко га Бог ни је ди гао ру ке.

По је ди на ста но ви шта смо амер но по јед но ста ви ли да
би смо их украт ко из ло жи ли и раз ја сни ли. Схва та ња раз -
ви ја на у по је ди ним ре ли ги ја ма, или фи ло зо фи ја ма че сто
ком би ну ју по је ди на од ових ста но ви шта да би уоб ли чи ли
об у хват ни је гле ди ште о по ре клу зла.

ОДА КЛЕ ПО ТИ ЧЕ ЉУД СКО ЗЛО?

1) Од гре ха, ка же хри шћан ство. Кад се по ка ју, очи сте и
ис ку пе од гре ха ис це ли ће се и има ће цар ство не бе ско. Као
чи ни лац ис це ље ња, ре ли ги ја се ја вља у два ви да. Јед ном
ка да не ки мо ћан све ти лик, сна гом сво је све то сти, по спе -

шу је или до но си ис це ље ње од не ке кон крет не бољ ке, а у
дру гом ви ду ка да вер ник же ли да по стиг не оно ве ли ко, ко -
нач но ис це ље ње (спа се ње) – та ко што ће у се би по бу ди ти
и оства ри ти иде а ле и вр ли не вер ског жи во та, као за штит -
нич ке мо ћи, ко је са ме по се би но се и зна че: ду хов но ис це -
ље ње и спа се ње. Го спод је по ку шао два пу та да љу де очи -
сти од зла и гре ха. Пр ви пут по то пом, кад је пре жи вео је -
ди но Но је и ње го ва по ро ди ца. Дру ги пут, кад је жр тво вао
свог си на за људ ске гре хе и об ја вио хри шћан ску ре ли ги ју
као пут про чи шће ња и спа се ња. Тре ћи, ко нач ни по ку шај
би ће са дру гим до ла ском Хри ста и Стра шним су дом. 

2) Чо век је бо ле стан од бе са, мр жње, се бич но сти и глу -
по сти, ка жу ра ци о на ли зам и про све ти тељ ство. Кад се
осло бо де глу по сти и пред ра су да љу ди ви ше не ће би ти се -
бич ни, пу ни бе са и мр жње, јер је то ле ран ци ја апа на жа ра -
зу ма (ка ко ка же Вол тер). Кад их бу де во дио ра зум и до бар
укус, уви де ће да су зло и се бич ност (по је дин ча но и ко лек -
тив но) штет ни и од врат ни. 

3) Не, то ме не ма ле ка, ка же Жо зеф Де Ме стр (1753–
1821) по чет ком 19. в. – до бро ћуд на при ро да је из ми шљо -
ти на – јер она је по ље не пре кид ног по ко ља. Љу ди су по
при ро ди агре сив ни, де струк тив ни, се бич ни и зли – ни је
бит но да ли је то грех, или глу пост. Бу не се због сит ни ца,
а уби ја ју јед ни дру ге из ма лих, или бе зна чај них раз ло га.
Не ко би мо гао да до да да је Едип убио оца на рас кр сни ци,
а сва ке го ди не, ши ром све та сто ти не хи ља да љу ди ги не у
(у мир но доп ским усло ви ма, са мо у са о бра ћа ју), за то јер
ни су је дан дру гог хте ли да про пу сте кад су се сре ли на
рас кр сни ци – тј. брв ну. 

Ка да љу де по ша љу у рат – ту ма чи Иса и ја Бер лин Жо зе -
фа де Ме стра (Бер лин, Иса и ја: Про тив стру је – есе ји из
исто ри је иде ја. За јед ни ца књи жев ни ка Пан че ва, 1994:
стр. 27) – они по кор но иду у смрт и уби ја ње. Љу ди се не
оку пља ју ра ди за јед нич ке са рад ње и ми ро љу би ве сре ће,
али су ује ди ње ни кад им се да за јед нич ки ол тар за жр тво -
ва ње (дру гих, или се бе). Де Ме стр је сма трао да су љу ди
по при ро ди зле, са мо де струк тив не жи во ти ње, пу не су ко -
бље них по ри ва – не зна ју шта хо ће, тј. хо ће оно што не ће,
не ће оно што хо ће. Са мо кад их не ка ауто ри тар на ели та –
цр ква, др жа ва итд. – кро ти, др жи под кон тро лом и стро -
гом ди сци пли ном, они су спа се ни и мо гу да ус по ста ве ка -
кав-та кав за јед нич ки жи вот (у ства ри, то су за њих оп ти -
мал ни усло ви жи во та).

4) Ро ман ти зам ка же да су љу ди зли и гре шни – не због
(пра ро ди тељ ског) гре ха, ка ко сма тра хри шћан ство, или
глу по сти, као што ми сле про све ти те љи – не го због то га
што су по ста ли без о се ћај ни. Они су глу пи, се бич ни, зли и
огре зли у гре ху, јер су по ста ли без о се ћај ни, јер их не во -
ди ло ги ка ср ца, осе ћај ност и ем па ти ја. Ни је ствар у ра зу -
му, или гре ху, не го у ср цу. Кад раз ви ју осе ћај ност, раз ви -
ће ем па ти ју, са о се ћај ност и он да ће глу па се бич ност и зло
не ста ти са ми од се бе – јер ће се бе осе ћа ти као дру ге, а
дру ге као се бе – ви де ће се бе са мо као део јед ног је дин -
стве ног те ла жи во та. Та да се сте ћи му дрост ср ца и љу ба -
ви, без са мо ка жња ва ња ће се осло бо ди ти гре ха, глу по сти
и се бич но сти. 

"Љу би те бли жње га сво га, као се бе са ме" ци ти ра ју ро -
ман ти ча ри Све то пи смо. По што је на лог стар, они по ку -
ша ва ју да га под у пру не чим но вим. Као глав ни ор га нон
овог ис це ље ња ро ман ти зам ис ти че умет ност, ко ја ни је би -
ла из бла ми ра на у исто ри ји, као што су то би ле ре ли ги ја и
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по ли ти ка. У умет ни ку ро ман ти ча ри ви де про ро ка но вог
до ба и обра зац (узор) но вог, ис це ље ног чо ве ка. Умет ност
ће спа си ти свет, ка же До сто јев ски.

5) До не кле сли чан Де Ме стро вом ста ву био је и Сиг -
мунд Фрој дов ан тро по ло шки пе си ми зам (али са да углав -
ном фор ми ран на осно ву ис ку ста ва Пр вог св. ра та, а не
Фран цу ске ре во лу ци је као де Ме стр ов), по ко ме је чо век
ба зич но агре си ван и де струк ти ван, те оту да ци ви ли за ци ја
ну жно по чи ва на по ти ски ва њу, а и та да се је два одр жа ва,
са мо као тан ка скра ма, ко ја сва ки час по пу шта под на ва -
лом ра зор них на го на. Чо век и чо ве чан ство су бо ле сни, јер
не по зна ју сво је не све сно. Кад упо зна ју сво је ин стинк те и
осве тле мрач не ду би не пот све сти (кад свест бу де та мо где
је не све сно) мо ћи ће ак тив но да се су о че са њи ма и да –
што су бли ма ци јом, што ме ха ни зми ма од бра не – овла да ју
сво јим ин стинк ти ма и упрег ну их у ко ла про гре са.

6) Чо век и чо ве чан ство су бо ле сни, јер су у вла сти си -
ла ко је су са ми ство ри ли, у на сто ја њу да овла да ју при ро -
дом и оску ди цом, ка же марк си зам. Ка да чо век схва ти за -
ко не исто ри је, он да ће мо ћи да про ме ни свет, уме сто да га
са мо ту ма чи – "Фи ло зо фи су свет раз ли чи то ту ма чи ли,
али ствар је у то ме да се он про ме ни", ве ли Маркс, те нас
вра ћаК про ро ци ма, ко ји су та ко ђе хте ли да про ме не љу де
и свет. Кад се свет про ме ни, дру штве на, еко ном ска и по -
ли тич ка моћ слу жи ће оп штој до бро би ти, уме сто при ват -
ним, се бич ним ин те ре си ма, ка жу марк си сти. Да кле, слу -
жи ће чо ве ку, уме сто људ ској се бич но сти. Та да ће се чо ве -
чан ство ис це ли ти и то ће би ти крај кла сне исто ри је дру -
штва.

7) Чо век и чо ве чан ство су бо ле сни, јер су се пре ви ше
на мно жи ли, а за ти ра ње и за га ђе ње при род них ре сур са,
од но сно ре про дук тив них мо ћи при род не сре ди не, пре тво -
ри ли су у услов свог оп стан ка и прет по став ку сво је про -
па сти, ка же еко ло ги ја.

8) Иде о ло ги ја Но вог до ба (New Age) пре у зи ма основ ну
ро ман ти чар ску иде ју (о мо гућ но сти пре ва зи ла же ња зла и
о су штин ској до бро ти чо ве ка), али уме сто раз ви ја ња осе -
ћај но сти, го во ри о про ши ре њу све сти, као но вој/ста рој
осно ви ис це ље ња. У скла ду са тим уни вер за ли змом, "про -
ши ре ње све сти" би тре ба ло да об у хва ти хри шћан ско
осло ба ђа ње и очи шће ње од гре ха, про све ти тељ ско пре ва -

зи ла же ње глу по сти и се бич но сти, ро -
ман ти чар ску му дрост ср ца, од но сно
ем па ти ју, као и еко ло шку скром ност и
по што ва ње при род не сре ди не. Мо жда
је ово ве ћи за да так не го што га је имао
Но је кад је тре ба ло да спа ша ва што се
спа сти мо же, или Хри стос кад је тре -
ба ло да ис ку пи на ше гре хе. 

Про ши ре ње све сти се у јед ном де лу
иде о ло ги је Но вог до ба ве зи ва ло и за
ко ри шће ње пси хо де ли ка. Али, то је би -
ла са мо по ра жа ва ју ћа стра те ги ја. У
пре зи ру пре ма обич ној, ма ло гра ђан -
ској све сти ство ре на је атро фи ра на
свест нар ко ма на. И док су кри ти ча ри
хри шћан ства оп ту жи ва ли Хри ста као
ве ли ког кра дљив ца (људ ске) енер ги је
(јер су – у на ме ри да га сле де – љу ди
од ла зи ли у пу сти ње да во ју ју про тив
де мо на и не ча сти вих си ла, ула жу ћи у
ту бит ку нат чо ве чан ске на по ре), са да

се пси хо де лич ка аван ту ра ис по ста ви ла као још ве ћа кра ђа
енер ги је, јер су љу ди у по тра зи за дру гим све то ви ма, из -
гу би ли овај свет. 

9) Пост мо дер на ка же да су за све кри ве ве ли ке при че
(тј. раз ли чи ти про јек ти и про гра ми по пра вља ња све та),
јер су на осно ву то га ство ре не фа тал не стра те ги је раз ли -
чи тих си сте ма то та ли тар но сти и ре пре си је. По пост мо -
дер ни, зло по ти че из не спо соб но сти да се под не су и ко ор -
ди ни ра ју раз ли ке и оно што је дру го ја чи је, због на сто ја ња
да се увек ус по ста ви је дан име ни тељ (је дан озна чи тељ)
као је ди но ис пра ван и ме ри то ран. Де кон струк ци ја ме та -
фи зич ких и свих дру гих си сте ма ре пре си је и на ме та ња,
ко ји су по ве за ни са ја ким су бјек том, во ди де кон струк ци ји
зла и је ди но мо гу ћем, ма да ре ла тив ном ис це ље њу. А смрт
тог "ја ког су бјек та" – ко ји је стал но обе ћа вао ис це ље ње, а,
за пра во, во дио у но ве, још ве ће бо ле сти – је сте по жељ на
чи ње ни ца.

ПО У НУ ТРЕ ЊЕ – ЛО ГИ КА ЈО ГИ НА

Ар тур Ке стлер (1905–83) је у свом тек сту "Јо гин и ко -
ме сар" (Ko e stler, A.: Yogi and the Com mi sar, Joh nat han Ca -
pe, N. York, 1945) де фи ни сао два ка рак те ри стич на ста ва,
или од го во ра на пи та ње ка ко је мо гу ће оства ри ти по зи -
тив не про ме не чо ве ка и све та, тј. дру штва. Став јо ги на би
био да је то мо гу ће про ме ном чо ве ка (што ће Ар тур Ке -
стлер ду хо ви то на зва ти "ло ги ком јо ги на"), а став ко ме са -
ра је да се то по сти же про ме ном дру штве них (да кле спољ -
них) при ли ка, ко је би он да про ме ни ле и чо ве ка (то ће Ке -
стлер на зва ти "ло ги ком ко ме са ра"). Да кле, по тој по де ли
ло ги ком ко ме са ра се ру ко во де марк си зам и дру ги ре фор -
ма то ри дру штва ко ји сма тра ју да нај пре тре ба (на бо ље)
про ме ни ти дру штве не при ли ке, да би се про ме нио и чо век
(тј. да би пре стао да бу де зао). С дру ге стра не, ло ги ком јо -
ги на се ру ко во де хри шћан ство и дру ге ре ли ги је, као и не -
ка дру га уче ња, ко ја сма тра ју да је бит но про ме ни ти чо ве -
ка по је дин ца, а он да и ве лик број љу ди, што ће иза зва ти и
про ме не у дру штву и дру штве ним од но си ма. Да кле, ов де
се за сту па сво је вр сно по у ну тре ње про бле ма зла, од но сно
ње го вог ко ре на. 
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Шта је по у ну тре ње? Оно има два
основ на зна че ња. Пр во је ве за но за
уве ре ње да се ре ше ње свет ских (спољ -
них при ли ка) на ла зи у ду би ни људ ске
ду ше, у "про ме ни ста ва" у "ду хов ном
пре о бра жа ју", а дру го за чо ве ка ко ји
"све др жи у се би". 

Ра ни при мер по ти че из вре ме на кад
су хри шћа ни би ли раз о ча ра ни што
кра љев ство Бо жи је не на сту па: Оно је
у ва ма – гла сио је од го вор. По у ну тре -
њу (не го ва њу уну тар њих вред но сти)
се окре ћу и ро ман ти ча ри у пр вој по ло -
ви ни про шлог ве ка, кад су раз о чар ни
ре зул та ти ма Фран цу ске ре во лу ци је.
По у ну тре њу се окре ће и Но ва ле ви ца,
јер тра жи осло нац у ра ним ра до ви ма
Марк са и ис пу ње ње ко му ни зма у про -
ме на ма ко је ће за хва ти ти уну тра шњег
чо ве ка. На по у ну тре ње се осла ња и
New Age ра чу на ју ћи на ду хов но из ме -
ње ног чо ве ка, као за ло гу бу дућ но сти.
Ар тур Ке стлер го во ри о ло ги ци ко ме -
са ра (ко ји се осла ња на ак ци ју у све ту) и ло ги ци јо ги на,
ко ји се осла ња на по у ну тре ње. На по у ну тре ње се осла ња
и пси хо те ра пи ја – ако из ме ниш се бе и свој став, цео свет
се ме ња. "It is all in your head" (Све је то у тво јој гла ви –
ен гле ска уз ре чи ца).

ЗЛО У СВЕ ТУ КО ЈИ ЈЕ СТВО РИО БОГ

По је ди ни ис тра жи ва чи су ја вља ње гно стич ких уче ња
ту ма чи ли по тре бом да се од го во ри на та ква су о ча ва ња,
по нај ви ше као од го вор на су о ча ва ње са злом у све ту, ко је
се ту ма чи Бож јим од су ством.

"За и ста је ви ше не го ве ро ват но да је за го нет ка скан да -
ло зног при су ства зла у све ту, не под но шљи во осе ћа ње не -
си гур но сти, зла, или сра мот но сти људ ског усу да, те шко ћа
да се при да зна че ње по сто ја њу зла, да се оно до ве де у ве -
зу с Бо гом и да се Бог исто вре ме но оправ да – да су то из -
во ри ре ли гиј ског ис ку ства из ко јег се ра ђа гно стич ко схва -
та ње спа се ња" (Pu ech, Hen ri-Chаrles: "Gno sis and Ti me", у
збор ни ку Man and Ti me, Era nos Year bo oks, Bol lin gen ser.
XXX 3, Prin ce ton, 1951, стр. 64).

По гно сти ци зму, свет је де ло рђа вог де ми јур га, у вла -
сти "кне за та ме", ко га мо же мо спо зна ти, шта ви ше, ко га
исуви ше до бро зна мо.

До бри Бог ни је од овог све та, али је по слао свог си на
да се об ја ви љу ди ма, као чин ње го ве ми ло сти. Од ри ца ње
од овог све та зла је услов да се чо век по вра ти из ба че но -
сти и са мо за бо ра ва у овом све ту, у пре ђа шњи иден ти тет и
од нос пре ма до бром Бо гу, ко ји ни је од ово га све та, па је
исто вре ме но и не са зна тљив и од су тан (ње го во кра љев -
ство ни је од овог све та).

"Јед на од ду го трај них и основ них цр та гно стич ког ми -
шље ња је за и ста су прот ност из ме ђу све та, или Ство ре -
ног, и Бо га. Цео чул ни уни вер зум се до жи вља ва и осу ђу је
као зао. Бог се не сма тра од го вор ним за зло у све ту, ни -
ти за свет ко ји је рђав. Он ап со лут но на ди ла зи свет: он
ни је ни у ка квом од но су с њим... Бог ни је ство рио свет ни -
ти њи ме вла да. (...) Ако ин тер ве ни ше у све ту, он то чи ни

да би спа сао љу де из све та, да би омо гу ћио бек ство из
све та, не да би ишта по сти го кроз свет. Та ко је овај
тран сцен дент ни Бог ко ји хри шћан ски по ле ми ча ри по ре де
са Епи ку ро вим Деус оти о сус – туђ и све ту и исто ри ји.
(...) Он је у осно ви "дру ги"; Не са зна тљив, Не из ре цив,
Скри ве ни Бог..." (Pu ech, стр. 57–58).

Ви ди мо да се оно што смо до са да у дру гим уче њи ма
ис ти ца ли као две раз ли чи те иде је – скри ве ност и од су ство
Бож је – у гно сти ци зму ја вља као по ве за но, због њи хо вог
уче ња о два бо жан ства: рђа вом ко је вла да све том и скри -
ве ном (од љу ди) и од сут ном (из све та) ко ји омо гу ћу је спа -
се ње из све та.

Не са зна тљи ви (ag no stos), од но сно скри ве ни Бог је
ујед но од сут ни Бог (de us ab scon di tus). Ту се пре пли ћу не -
са зна тљи вост (скри ве ност) Бож је су шти не и об ја шње ње
Бож јег од су ства из све та у ко ме вла да зло. 

ЖР ТВО ВА ЊЕ ХРИ СТА

У вре ме ро ман ти зма по је ди ни пи сци – на при мер, Ал -
фред де Ви њи: Ма сли но ва го ра (Al fred de Vigny: Ma slin ska
go ra, Fo rum: ča so pis Od je la za su vre me nu knji žev nost Ju go -
sla ven ske akademije u Za gre bu, br. 9, sep. 1974, str. 427–431)
– су Хри сто ву пат њу на кр сту и смрт сма тра ли до ка зом да
је он био Је хо ви на жр тва и та ко су прот ста вља ли ста ро за-
вет ног Бо га и Хри ста. Узи ма ју ћи у об зир по вест о Јо ву и
Хри сто су, Је хо ва се по ја вљу је као не ко ко је рав но душан
пре ма људ ским пат ња ма, или као без ду шни ко смо кра та
ко ји љу де из ла же не пра вед ним пат ња ма и не во ља ма, не
због од су ства у по сло ви ма све та, не го че сто су прот но –
због на-ме та ња сво је во ље чо ве ку; без ети ке, љу ба ви и
ми ло ср ђа. У том све тлу "Књи га о Јо ву" се ту ма чи као при -
каз чо ве ко ве бес по моћ но сти у од но су на Бо га (што по ти -
ре сва ку по ми сао о сло бод ној во љи). И Бож ја "на кна да"
Јо ву је без ду шна, јер он нај пре до пу шта да му Со то на по-
би је си но ве и кће ри, а по том му омо гу ћу је да по но во по -
ста не отац (Бог да је – Бог узи ма). Бес по моћ ност и од су -
ство сло бод не во ље се по на вља ју у до га ђа ји ма ве за ним за
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Ису са. Хри стос не мо же да из мо ли да га ми мо и ђе гор ка
ча ша; он и сва оста ла ли ца (укљу чу ју ћи ту и она са по зи -
тив ним и она са не га тив ним уло га ма) су уче сни ци дра ме
ко ја је уна пред по ста вље на про ви ђе њем. Да би се оно ис -
пу ни ло сва ко мо ра да од и гра сво ју уло гу – Ју да је у том
пла ну из вр ши лац, нео п хо дан као и Исус. Да ни је по сту -
пио ка ко је сте, све би па ло у во ду. Из тог угла гле да но, Ју -
да не гре ши и не "из да је" Ису са по сво јој во љи, тј. јер му
је да та сло бод на во ља да би ра из ме ђу до бра и зла, не го
сто га што му је до па ла та ква уло га у пла ну про ви ђе ња;
исто ва жи и за по ступ ке свих дру гих уче сни ка. Хри стос
уна пред ка зу је шта ће би ти и шта ће ко учи ни ти (Ма те ја,
20:17-28; Лу ка, 18:31-34; Мар ко, 10:32-34) – да ће га Ју да
из да ти, Пе тар ће га се три пу та од ре ћи (Јо ван, 13:21-27,38)
итд.

ПРЕ НО СИ ВОСТ ЗЛА

Иако је мо рал но пам ће ње устро је но та ко да пре но си
по ру ку о вред но сти до бра и рђа во сти зла, ипак се зло у
људ ској исто ри ји пре но си и одр жа ва са сна гом ко ја не
усту па. Из то га је дан број љу ди за кљу чу је да етич ка уче -
ња (би ло она раз ви је на у ре ли ги ја ма, или фи ло зо фи ја ма)
не ма ју по зи тив ног ути ца ја на исто ри ју чо ве чан ства, јер се
не мо же уста но ви ти да је у по след њих 2.500 го ди на чо ве -
чан ство на пра ви ло не ки мо рал ни про грес, а мо гло би се
до ка зи ва ти и су прот но – да по сто ји мо рал ни ре грес. 

На осно ву то га не ки за кљу чу ју да та уче ња и не ма ју
свр ху да не што по пра ве (у сми слу про ме не), не го евен ту -
ал но да уте ше оне ко ји ма је зло на не то и чак пот по мог ну
одр жа ње при ли ка та кве ка кве је су, уми ру ју ћи мо гу ћу по -
бу ну не вољ ни ка. 

Дру ги иду и да ље па сма тра ју не са мо да етич ка уче ња
не по бољ ша ва ју људ ску при ро ду и по ступ ке, не го су че -
сто и са ма из вор но вог зла у исто ри ји уко ли ко пар ти ци пи -
ра ју у про јек ти ма ко је Бо дри јар на зи ва "фа тал не стра те ги -
је", тј. уко ли ко до при но се уоб ли че њу иде је о не ком иде ал -
ном ста њу ко је ње го ве при ста ли це на сто је дру ги ма да на -
мет ну на сил ним пу тем. 

Ако је ово тач но он да се чо век по сле сил них на по ра од
ак си јал ног раз до бља (8–6. век пре н.е.), на о ва мо, мо ра су -
о чи ти са ди ја бо лич ном си ту а ци јом ко ја сво јим за пле том
над ма ша сва ми то ло шка ис ку ше ња, тј.
са уви дом да се зло на ла зи и у са мој
ср жи мо рал не во ље, а то је ја ки су бјект
ко ји хо ће до бро, али чи ни зло, јер је у
ја ком су бјек ту и ње го вом нор ма ти ви -
зму са др жа на прет по став ка бу ду ћег
зла ко је ће про исте ћи из су ко ба ње го -
вих нор ми и во ље с нор ма ма и во љом
дру гих ја ких су бје ка та. 

За ни мљи во је, при то ме, да ова вр -
ста кри ти ке мо рал не во ље ни је но ва –
око то га се кре ће и спор кон фу ци ја ни -
зма и та о и зма ко ји је био ак ту е лан још
у ак си јал ном раз до бљу, а са да га при -
вид но от кри ва ју пост мо дер ни зам и де -
кон струк ци ја.

У сва ком слу ча ју, у сво јој уме ре ној
ва ри јан ти та о и зам и пост мо дер ни зам
нас су о ча ва ју са пи та њем ка ко да те -

жи мо до бру, а да из те те жње не на ста не не ко но во зло, а
у сво јој ра ди кал ној ва ри јан ти нам ка жу: не мој те уоп ште
те жи ти до бру, је ди но та ко ће те сма њи ти ко ли чи ну зла (а
то зна чи: не мој те нор ми ра ти и на ме та ти до бро). 

Јер, сви до са да шњи про гра ми по бољ ша ња људ ских
при ли ка су би ли без у спе шни би ло да су до ла зи ли од про -
ро ка, јоги на, или ко ме са ра, у том сми слу што ни су во ди -
ли по бољ ша њу, или су по сле по ла зног по бољ ша ња во ди -
ли по гор шању, што је на го ни ло во љу да сми шља но ви
про грам ко ји је че сто био не ка вр ста вра ћа ња на прет ход -
не иде је и обра сце.

Дру ги етич ки про блем у ко ме се по ја вљу је пре но си -
вост зла, је сте про блем од го вор но сти и кри ви це, као и
пат ње ко ја је не за слу же на (има ју ћи у ви ду те ку ћу ег зи -
стен ци ју). Мо же мо уочи ти при бли жно три од го во ра на то. 

1) Је дан од нај ста ри јих је иде ја о на сле ђе ном гре ху, за -
га ђе њу, или упр ља но сти ко ју смо на сле ди ли (ко ја нам је
пре не та) од пре да ка, та ко да по је ди нац (или ко лек ти ви тет)
не кад ис па шта ју за кри ви цу сво јих пре да ка, за зло ко је
ни су са ми, не по сред но по чи ни ли, или су "на след ни ци де -
ла". На тај на чин се об ја шња ва и (при вид но) не за слу же на
пат ња, а и опо ми ње да то што смо евен ту ал но из бе гли ка -
зну за вла сти то по чи ње но зло не зна чи да због то га не ће
ис па шта ти не ко "наш" ка сни је. 

2) Дру ги обра зац се уво ди иде јом ре ин кар на ци је, ка да
се од го вор ност у ве ћој ме ри ин ди ви ду а ли зу је не за служе -
но зло ко је ме сна ла зи са да по сле ди ца је зла ко је сам по -
чи нио у прет ход ном вла сти том жи во ту, а зло ко је са да чи -
ним вра ти ће ми се – ако не од мах – мо жда у на ред ном жи -
во ту. 

3) Тре ћи обра зац је ус по ста вља ње мо гу ће ка зне (као и
на гра де) у бу ду ћој оно стра ној ег зи стен ци ји, што мо же би-
ти да то на по ре до са иде јом ре ин кар на ци је (као у не ким
ин диј ским ре ли ги ја ма), или уз од ба ци ва ње ове иде је, као
у је вреј ству, хри шћан ству и исла му.

На по ре до са иде јом пре но си во сти зла, од но сно кри ви -
це, у већ на ве де ном сми слу, од вај ка да су се зло и кри ви ца
пре но си ли на дру го га. Ка ко ду хо ви то при ме ћу је Џо зеф
Кемп бел (Jo seph Camp bell, 1904–87.), на јед ном ме сту у
сво јој књи зи Хе рој са хи ља ду ли ца (Злат но ру но, Бе о град,
2021), кад Бог пи та за што сте ку ша ли са оног др ве та иако
сам вам за бра нио, Адам ка же: "Ева ме је на го во ри ла", а
Ева ка же: "зми ја ме је на го во ри ла."

Dosije
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КРИТИКА

ПО ГЛЕД У СВЕТ 
С ДАЉ СКЕ СТРА НЕ 

О про зном кон цеп ту Сре те Ба тра -
но ви ћа

Pро зном кон цеп ту Сре те Ба тра но -
ви ћа (1936. у Да љу) свој стве на је ве -
шти на пре пли та ње ре ал ног и има ги -
нар ног, ствар но сног и оног тек сном
мо гу ћег при " до га ђа њу од жи во та".
Од раз је то оног ду бо ко при кри ве ног
у под све сти, у би ћу, од но сно у ду ши
цен трал них ли ко ва у не чем увек по -
себ них, а упра во том нео бич но шћу,
оним у се би тај ним зби ва њем, за при -
чу нај и за зов ни јих. И ма ко ли ко да су
ре а ли стич ке, ка кве су углав ном при -
че из ри зни це се ћа ња на де тињ ство и
од ра ста ње у за ви чај ном Да љу, осим
при че "Де да Че кор" ва ља по ме ну ти и
дру ге, та ко ђе крат ке при че ан то ло гиј -
ске вред но сти: "Вил ма", "Бе ђу ла" и
"До ђи, имам жу тих гу ња". Све су
усред сре ђе не на пит ко од го не та ње
зна ко вља по ро дич ног до ма ("Ку ћа на
про да ју"), на људ ска или ста ни шта
пти ца, жи во ти ња, ка ква је мо за ик-
при ча од се дам пот пу но за о кру же них
про зних фраг ме на та под за јед нич ким
име ни те љем "Гне зда". Из за ви чај ног,
сла вон ског под не бља су и при че из
вре ме на Дру гог свет ског ра та и ко ју
го ди ну по сле, "У па у ко вој мре жи",
"Срећ на бу дућ ност" (вре ме при сил не
ко лек ти ви за ци је се ла по со вјет ском
мо де лу, не ми ло), "Раз глед ни це", та -
ко ђе на пи са на у фор ми мо за и ка од се -
дам ми ни-при ча а њо ме и ауто ро во
све до че ње и под се ћа ње на те гоб не
про све тар ске да не у Оси је ку и око ли -
ни пред рат и рас пад Ју го сла ви је и
пи шчев спа со но сни из бег пре ко Ма -
ђар ске у Ср би ју; те при ча "Пти це ле -
те на југ", о ко ло ни и бе жа ни ји што је
мо гу ће да ље од кућ ног пра га, тра же -
ње но вог при бе жи шта и жи во та, а
нај пре на дру гој оба ли веч ног нам
Ду на ва. 

Мно ге Ба тра но ви ће ве при че ко је
на ла зи мо ме ђу ко ри ца ма се дам до са -
да об ја вље них про зних књи га про зе,
(по сле ња у ни зу је "Те ста мент", књи -
га иза бра них при ча, "АЛ ФА граф",
Но ви Сад, 2017) са до зом су ти хе се -
те и бла ге но стал ги је, не рет ко про же -
те не скри ве ном јет ко шћу, по сред ном
кри тич но шћу на ра чун иде о ло шких
за блу да у вре ме вла да ви не кул та лич -

но сти, јед но у мља из вре ме на "из -
град ње но во га чо ве ка". Уз отво ре ну
кри тич ност и сар ка стич ност, има и
та квих ко је се чи та ју са "сме хом кроз
зу бе" ("Шта фе та" и "Све ча ни до чек
мар ша ла"). Но, би ло о че му да је у
њи ма реч, све су оства ре не с на у мом
да се при чом ка же и од за бо ра ва са чу -
ва исти на нај пре о се би и о сво ји ма, о
јед ном, а нај пре о за ви чај ном про сто -
ру и о "сво јим" љу ди ма на обе ду нав -
ске оба ле, јед на ко и са сла вон ске и са
бач ке стра не. При че су то о љу ди ма
сва ко ја ким ка кви су до и ста би ли, ка -
кви и да нас је су ма где да су се зби ли
и бар на крат ко скра си ли, ка кви ће,
све са оним у се би и до брим и на о па -
ким, за у век би ти, јер им од са мог се -
бе за кло на и от кло на ниг де не ма. 

Уз све дру го што крат ку при чу
Сре те Ба тра но ви ћа оства ре ном по
(не)вид ном узо ру на мај сто ре крат ке
и ре а ли стич ке и пси хо ло шке про зе
чи ни са мо свој ном, јед на од бит но сти
са зна че њем пе чат но сти ње го вог про -
зног кон цеп та са др жа на је и у ве о ма
на гла ше ној, са свим при род ној при -
сно сти са за ви чај ним про сто ром.
При сност и њо ме са деј ство са свим
оним што је у по гле ду за ни мљи во сти
са др жа ја бит но да би и са ма при ча
би ла са свим од ли ка ма оног из че га је
по ни кла. Мно ги љу ди, мно ге и суд би -
не, а све су "при че за се бе". Тој, или
та квој жи вот но сти до при но си и јед -
но став ност ка за и ва ња на на чин ка ко
то и да нас чи не љу ди на обе оба ле
Ду на ва На шим их, по све на шим чи ни
упра во тај сла вон ски, ба рањ ски и
бач ки го вор. Без та квог ан теј ског

спо ја не би би ло ни сна ге за "скок у
при чу" (In me di as res!), не би би ло до -
вољ но да ха за по нор у безд но од ре чи
и из рон у све тлост ко ја је исти на.

Свој стве но је овом про за и сти да је
ве о ма уме шан у тво ре њу при ча ко је
су од раз оног нај при сни јег а што на -
ста је у до слу ху са Хип но сом, бо гом
сна из грч ке ми то ло ги је, У по гле ду
ква ли те та та кве при че Сре те Ба тра -
но ви ћа су и нај у спе ли је. Сно вид на,
или фан та стич на, пси хо – при че, ка -
кве су "Ге ор ги је Грк ја ше на Ве ро -
њеж", "Од ле тео је са ла ста ма", "До -
ђи, имам жу тих гу ња" и "Ђур ђев дан -
ски ура нак", ли стом су сно вид-но вид
при че, чи ји је са др жај сав од вр тло -
жног маг но ва ња ка кво на ста је у пред -
смрт ном тре ну цен трал ног ли ка, у
про це пу из ме ђу сна и ја ве, из ме ђу
оног у ње му тај ног, а што у ду би ни
ду ше он сам нај ви ше и је сте, и оног
ка квим се кроз сав до та да шњи жи вот
све ту при ка зу је, али је са ма ском на
ли цу и уло зи при ме ре ном ко сти му.
Тре ном пред смрт ног у сну маг не ва ња
цен трал ни лик се су о ча ва са са мим
со бом, са оним ка кав је ства ран ис -
пред огле да ла и онај ко ји је скри венс
иза огле да ла и по сма тра га, пре и спи -
ту је, ло ми га и од ње га (са мог) спа са
му не ма. Иза та квог, пред смрт ног ча -
са, тре ном маг но ве ња сле ди по ри ну -
ће не по вра там у ду бок сан, сле ди су -
но врат у ам бис из ко јег ни кад и ни -
ком не ма из ба вље ња 

Као од ли ку са но свој но сти про зног
кон цеп та овог ауто ра ва ља ис та ћи то
што је у фо ку су ње го вих крат ких
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при ча нај че шће је јед на лич ност, а
сви дру ги по ред или уз ње га, ни кад
пре ви ше мар ги нал ни, та ко ђе су са ја -
сно из ни јан си ра ним пси хо ло шким
про фи лом. Ту су, ни ма ло слу чај но,
не го пре ци зно и с ја сним на у мом у
при чу "до зва ни" да га сво јим, углав -
ном на о па ко сти ма, по не ким ис кли -
зну ћем од на о ко ло гич них по сту па ка,
учи не још жи вот ни јим, пот пу ни јим и
жи вот но увер љи ви јим а што стил ски
по сту пак овог пи сца че шће од во ди и
у про сто ре на ту ра ли стич ког. Ба тра -
но вић је по то ме ве о ма бли зак ег зи -
стен ци ја ли стич ком при сту пу у тво ре -
њу при че крај њих, по Ја спер су, "гра -
нич них ста ња". Као до бар при мер та -
квом про зном свој ству ука зу је мо на
при че "Кру шке на ме ђи", "Те ре за и
пит бул", "Ку кац и крст", "Пе чат", а
по себ но, ипак, при ча "Зна ко ви", са -
др жа јем ми мо свих. При ча са свим, у
по гле ду пси хо ло ги је, ду бин ским од -
ра зи ма ко ји на ста ју као по сле ди ца
жи во та у стам бе ним згра да ма, у ка ве -
зи ма од бе то на, у град ском ми љеу, од -
но сно у ка ме ној пу сти њи а са при -
род ним, ге нет ски на сле ђе ним по тре -
ба ма, са уну тра шњим по ри ви ма. 

У про зном опу су Сре те Ба тра но ви -
ћа че сте су при че прот ка не хри шћан -
ским по гле дом на чо ве ка, на љу де, на
не во ље, али и на оно што је ра дост од
пра и ско на, на ра ђе ње и на бор бу за
жи вот у свим окол но сти ма. Ути сак је
да и он, по пут Фе лик са Па ра цел зи у са
(1493 1541), ал хе ми ча ра, ле ка ра,
астро ло га ко ји се, уз све дру го, ба вио
и окул ти змом, о чи јим уве ре њи ма пи -
ше у при чи "Те ста мент", при хва та на -
че ло да " не ма до брих и са мо ло ших
љу ди, да по сто је са мо љу ди ка кви је -
су у исто вре ме до бри и ло ши". При -
чом увек трај ни на ук: Вла сти ти удес
свуд се пр ти, али за уте ху, пред оним
од ко га се у ну жно сти скла ња, или за
на ду, ону не зга слу, ва ља се се ти ти
Де де Че ко ра, цеднтрал ног ли ка из
исто и ме не при че, ко ји је и де ци, та ко -
ђе чор да ши ма, сви ња ри ма, док им ве -
што пле те шви га ре од два, три, па и
че ти ри стру ка, као и пред од ра слим, у
тре ну по сле ве ли ке не сре ће, приг -
њчен ста блом ста рог ду да, све му дро -
сти од жи вот ног ис ку ства у јед ној ре -
че ни ци ис ка зао: - На кра ју шви гар
пу ца! 

Ехо чор да ше вог, чо бан ског би ча
мо гу ће је чу ти и при чи та њу мно гих
дру гих Ба тра но ви ће вих при ча ко је у
исту ни ску зби ра по вра так из но ва
отво ре ним ожиљ ци ма, убо ји ма, или

не за це љи вим ра на ма, нео че и ва но за -
да тих, сте че них у суд бин ском тре ну
по сле ко јег ни ко ни ме ђу ак те ри ма
при че, ни по сма тра чи ма до га ђа ња и
не мо же би ти исти. Крај ње дра ма тич -
ни трен у зби ва њу не сре ће. Трен о
веч ном су ко бу Ка и на и Аве ља, о
стал ном при ти ца њу ка пљи ца кр ви
ко је ру жи ли це чо ве ка, тог би ћа о ко -
ме, свим по ра зи ма уинат, још ми сли -
мо да је је ди но ко је има ду шу, свест о
се би ство ре ног по ли ку бож јем. 

Да вид Кец ман Да ко 

СА ДНА МО РА 
ЋУ ТА ЊА 

Во ји слав Кне же вић: Во де ни филм,
Гро фо мар ке тинг; Но ви Сад, 2020.

Sуд би на љу ди ко ји су би ли обе ле же -
ни су вим жи гом го ло о тач ког уде са, у
на шој књи жев но сти је, иако не до -
вољ но, а оно бар до не кле иза зва ло
пе ро вр хун ских про за и ста, по пут
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа и Ан то ни ја
Иса ко ви ћа ("Трен 1" и Трен 2"). Об ја -
шње ња за што је то та ко, на рав но има,
али оправ да ње за ви ше де це ниј ску
ћут њу, за страх и иш че ки ва ње "вре -
мен ске дис тан це", ма ка кво да је, ни -
ка ко не мо же би ти при хва тљи во. У
по е зи ји на срп ском је зи ку ова те ма
ни је би ла у сре ди шту ши ре ства ра -
лач ке оп сер ва ци је. На ста нак и по ја ва
књи ге "Во де ни филм" Во ји сла ва Кне -
же ви ћа и у том по гле ду је из у зе тан и
ства ра лач ки, пи о нир ски, али и пре -
врат нич ки до га ђај. Збир ка пе са ма,
ко ја би се мо гла до жи ве ти и као по ет -
ска про за. 

Реч ли је о мо тив ским иза зо ви ма,
као и о Кне же ви ће вом по ет ском кон -
цеп ту уоп ште, за овог пе сни ка је ка -
рак те ри стич но упра во то да у дра ма -
тич ном ствар но сном зби ти ју, би ло да
је реч о вре ме ну про шлом или о тре -
ну/пре зен ту нам на су шном, "про на -
ђе" та кву суд би ну и до га ђај ко ји ће у
ње му да иза зо ве не спо кој, реч за
огла ша ва ње/осло ба ђа ње од вла сти те
ћут ње. Све што се по том по ја вљу је
бе ли ном па пи ра нај пре пред ње го -
вим, а по том и пред оком чи та о ца,
што би ва ви дљи во као на фил му, ехо
је људ ског/пе снич ког кри ка ко ји тра -
је ду го и чи ни се да ни кад и не пре -
ста је. Бес крај ним ехом тај крик се
увек из но ва бол ним по твр ђу је. Од јек

кри ка љу ди па кле них би о гра фи ја ко -
ји на кон пре жи вље не ка та кли зме у
људ ском зве ри ња ку, у ло го ру, гу бе
све, па и во љу да се ре чи ма људ ски
по твр ђу ју, ти ме и во љу за гла -
сним/ви дљи вим жи во том, те су и за
се бе зна ли ре ћи да су "бив ши љу ди",
та кав је да се под ве лом не ми ле а за -
ко ном за шти ће не ти ши не чи ни као
ре ка по нор ни ца ко јој има по чет ка,
али ни кад и си гур ног кра ја. Те че, чи -
ни се, ис под и мор ског дна, јер ни је
од "обич ног сли ва", ни је од Бо га да та,
она је огле да ло ђа во ље ра бо те. Огле -
да ње у та квој во ди, ка да се при сва -
ком по гле ду ја вља дру ги при зор, дру -
га уде сна при ча, пе ром пе сни ка Во ји -
сла ва Кне же ви ћа пост ва ри ло се као
по ет ско-про зна књи га сни ма ња за
филм ко ји се ни ка ко друк чи је, сем
ослу шки ва њем еха вла сти тих
при/ми сли, на ста лих на кон слу ша ња
ис по вед них ре чи Го ло о то ча на, по том
и прог на ни ка, не мо же ни до жи ве ти
не го као сев без гра нич не стреп ње над
ни чим ис це ље ном ра ном, пре ло мом
за сва вре ме на. 

Пе сни ко вим ухом нај пре ослу шну -
те а по том за бе ле же не при че љу ди-
уде сни ка ко ји су из да ни од при ја те -
ља, ку мо ва, род би не, не ка да шњих са -
бо ра ца, дру го ва, по нај пре од од них у
ко је су на ви ше ве ро ва ли и без остат -
ка им при па да ли, па и оно то ком са -
мо и спо ве сти ни ша па том не из го во ре -
но, али ви дљи вом у сре ди шту ока,
пре по зна том по ко ра ку, у ге сти љу ди
ко ји су про шли кроз шпа лир од го ло -
о точ ког "то плог зе ца", му че ни ци ко ји
су пре жи ве ли нај гу шћу та му та ко ђе
чу ве не Пе тро ве ја ме, а по из ла ску на
услов ну сло бо ду, по ри ну ти или при -
си ље ни да жи ве пред ка жи пр стом,
из ло же ни увек буд ном оку чу ва ра
"нај ху ма ни јег људ ског по рет ка", под
чвр стом иде ло шком/то та ли та ри стич -
ком сте гом дру штве ног си сте ма ор га -
ни зо ва ног "по ме ри чо ве ка". Све је то
пе сник Во ји слав Кне же вић до жи вео
и као вла сти ти удес. Оту да у ње го вом
по ет ском ис ка зу, уте ме ље ном на ве -
род но стој ној са др жај но сти тра ги ке,
та ква и то ли ко сна жна су ге стив ност
ко ја се бр зо и ефект но пре но си и на
чи та о ца. 

Иш чи та ва њем сва ке пе сме, од но -
сно ми ни-при че у овом је дин стве ном
мо за и ку оства ру је се оно трој ство на
ко јем по чи ва и са ма сми са о ност го во -
ре ња и пи са ња за дру ге као и за се бе
са мог: реч оног ко ји при ка зи ва њу,
од но сно све до че њу о свом жи во ту,
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из два ја са мо сег мент ко ји га у це ло -
сти обе ле жа ва и у мно штву из два ја,
оно што је чи ње нич ки пред ло жак по -
ет ском ис ка зу. По том реч пе сни ка о
до жи вље ном а до крај но сти ре ду ко -
ва ног и све де ног са мо на нај ду бљи
вир при по но ру "до на дно сам ог се -
бе", а што је, у ства ри, лир ски ехо
исти не/бо ла. Као тре ћа стра ни ца овог
рав но стра ног тро у гла, ре чи ма је, сли -
ком отво рен про стор за пу но ћу до жи -
вља ја оног ко ји чи та све то што и
умом и ср цем чи та лац/гле да лац мо же
да са гле да, да ослу шне при су о ча ва -
њу са сва ком од се квен ци од ко јих је
са здан "Во де ни филм". 

Из ван ред но ода бран и мо то ове
књи ге про на ђен у сти хо ви ма Че сла ва
Ми ло ша, го то во у сва кој ка пљи/се -
квен ци "Во де ног фил ма" по твр ђу је
по ет ску сми са о ност лир ског за пи са:
"Опет онај не и ме но ва ни го во ри за
ма не/ И отва ра сне не до мо ве што не -
ста ју,/ Да бих пи сао ов де на пу сто ши -
ма/ Иза мо ра зе мље.//. 

Про ло шка пе сма "Ме сто за пот -
пис", ис пи са на у пр вом ли цу јед ни не,
сна жном су ге стив но шћу са мо и скре -
но сти о са мо/из да ји, да кле, се бе као и
дру гих око се бе, отва ра вра та за ула -
зак у ла ви ринт вол шеб ни ка, суд бо -
лом ни ка, љу ди чи јим уде сом ни је
обе ле жен са мо део њи хо вих жи во та,
не го и чи тав век ко ји се чи ни веч но -
шћу. Из да ја а њо ме из го во ре на и лаж
и исти на, под јед на ко је и по ни шта ва -
ње/бри са ње са мог се бе. Го лом ото ку
пред хо ди ла је "го ла исти на" са зна -
њем да се по том ни ком до бро не пи -
ше, да ће пре ко но ћи не ста ти и пот ка -
за ни и пот ка зи вач. Не из го во ре но
пред ислед ни ци ма/дру го ви ма би са -
мо оно че га се из дај ник ни је се тио,
или ко је и о свом оцу то ли ко ру жно
го во рио да се то пре ко уста не мо же
пре ва ли ти. Из да ја та квог оп се га да је
са мо не до ста так па пи ра и на ње му
ме ста за сво је руч ни пот пис/џе лат ски
за мах огра ни ча вао. 

У ве ћи ни ових по ет ско/про зних
це ли на је су ге сти ја сли ке/при зо ра
вол шеб нич ког зби ти ја, а сле ди има -
ги на ци ја, или је по ет ска сли ка од са -
мог по чет ка про же та емо ци јом, нај -
че шће стреп њом. Осу да је оста вље на
оном ко ји по сред ством књи ге/сло ва
све ви ђе но и до жи вље но то ком тра ја -
ња "Во де ног фил ма" у се би до вр ша ва
ово ма ни то, не мо, не за тво ре но, за -
пле те но "Гла моч ко ко ло". Та ко је, до -
и ста мај стор ски, из бег ну то пи са ње

де ла с те зом и "с на кнад ном па ме ћу",
а оства рен ру ко пис ко ји се мо же иш -
чи та ва ти као мо за ик-по е ма о стра -
дал ни ци ма не са мо "јед не вр сте". Јер,
ово је не са мо по ет ски до жи вљај го -
ло о тач ке ка та кли зме, не го и му дро, са
на зна ка ма ме та фи зич ког у по и ма њу
веч ног нам уде са ме ђу сво ји ма и на
свом про сто ру, про ми шља ње о вла -
сти том мен та ли те ту ко ји омо гу ћа ва
на ста нак, тра ја ње и под но ше ња зла
ко је до ла зи не са мо из да љи не и од
ту ђи не, не го, по нај ви ше од оних ме ђу
на ма, од бли жњих. Оту да гу бље ња
свих нам кра ји на, из го ни, ни ште ња
веч ним нам ог њи шта, оту да па до ви у
свим прав ци ма... 

Чи ни се да нам ни исти на о по но -
вљи во сти зла и ње го вих узроч ни ка,
кроз мно ге ве ко ве, а тек у вре ме ну са -
да шњем нам, не зна чи го то во ни шта,
по себ но у оном суд бин ском тре ну у
ко ме би смо се мо гли, и сна гом и па -
ме ћу, пре мет ну ти и ухва ти ти ко рак за
ход сун ча ном стра ном жи во та. На род
то зна, по сред но су ге ри ше пе сник, и
све је ис ка зао ви ше игром кад ре чи
ви ше ни шта не по ма жу: "У Ко за рач -
кој ули ци/ као у глав ној/ као у Бал -
кан ској/ као и пре/ ко ло глу во// хва -
там се у ње га/ баш до те бе/ што ни то -
по ве не чу јеш/ а цуп каш ли/ цуп каш (
Глу во ко ло, 36). 

Не сло га је у осно ви го то во сва ког
нам уде са, а узроч ни ка ва ља тра жи ти
у бо ле сти, мо жда и не из ле чи вој, ко ја
се зо ве во ђо ма ни ја. Пе сник је раз от -
кри ва пе смом ан то ло гиј ске вред но -
сти "Ко ло за пле те но": Игра се по
стро гим/ и на сле ђе ним пра ви ли ма/ у
на сле ђе ном про сто ру/ хо па – цу па/
хо па – цу па/ где је још све тло при род -
но/ где су обла ци бе ли/ но шња на род -
на// и ово је ко ло/ ко ре о граф пре пре -
де њак/ већ играо/ хо па – цу па/ хо па –
цу па/ у ње му је сва ки играч/ до по -
след њег/ ко ло во ђа био// спли тао/ и
рас пли тао/ сва ки је ву као/ на сво ју
стра ну// (стр. 37). 

Као са дна мо ра ћу та ња, ко је се,
по слу жи мо се ре чи ма овог пе сни ка,
"по ди гло то ли ко/ да је пре ли ло/ и
остр ва сва/ (во де ни филм/ и су за/ раз -
ви ја", про ла ма се реч исти не услу -
шну те оним што ни кад не за бо ра вља,
да кле, ср цем ко је би да раз у ме и оне
што зло по чи ни ше са мо кад би и зли
при зна ли да за и ста ни су зна ли шта
чи не. На зло им се, као и је дан од ак -
те ра ове по ест ке при че, уз вра ћа по -
ри ну ћем у вла сти ту ћут њу, или ја бу -

ком ко ја се зло чи ни те љу са "го ла ћа"
на са мрт нич кој по сте љи да је ру ком
ко ја ви ше ни бол, али ни не жност не
осе ћа.

Ако и ни је ис хо ди ште из не во ље, а
оно је бар уте ха, бар знак не зга сле на -
де за из ба вље ње од вла сти те та ме,
љу бав ко ја је све му лек, у све му уте -
ха и нај по у зда ни ја пот по ра. Ин же ње -
ри људ ских ду ша као и њи хо ви го ло -
о точ ки ег зе ку то ри до бро су, и те ка ко
до бро зна ли шта и за што чи не и нај -
су ро ви ји бе ху пре ма они ма у чи јем
оку при че жњи за љу ба вљу још увек
зра чи то пли на. Ми сао да по сто ји не -
ко ко са мо на нас че ка, ко са мо нас
тра жи, чи ни нас уз ви ше ним, по пут
бо го ва: Не где у исто вре ме/на јед ном/
остр ву/ био сам за то чен/ му чен/ и по -
ни жа ван ја/ го ди на ма и го ди на ма/ на
дру гом оном/ би ла си ти/ љу ба ви мо -
ја//" – ве ли пе сник у на слов ној пе сми
ове књи ге – "ех/ да смо зна ли/ јед ни
за дру го/ као што ни смо/ по ку ша ли
би бар/ да се до зо ве мо/ као што то чи -
ни ше бо го ви// (Во де ни филм, стр.
59).

Сло во љуб ве је као реч спа се ња и у
пе сми "Ис ка зи ва ње све тлог", јер, су -
ге стив на је реч стра дал ни ка/пе сни ка:
"Тре ба про жи ве ти мрак/ сва ту ма ра -
ња/ ве за них очи ју/ у је дин стве ној
игри/ на во ђе ња ре чи ма/ хлад но/ то -
пло/ то пло/ хлад но// из о штре но/ чу ло
до ди ра/ чу ло ми ри са/ као ма ка зе/
при хва там/ из ку ће из ла зе ћи// пре ду -
го на сто јим/ у ру жић ња ку/ нај леп ши
цвет про на ћи/ ко ји бих за те бе/ убрао/
не ха ју ћи/ за тр ње/ и убо де/" (стр. 73).

Као што књи гу "Во де ни филм"
отва ра са мо и спо вест оног ко ји сво -
јим уде сом от кри ва кључ ни де лић
"ма ши не ри је" на че му се, ина че, за -
сни ва и са ма мо гућ ност за на ста нак и
тра ја ње та квог те ро ра над љу ди ма на
ка та кли змич ном, пу стом и бе жи вот -
ном про сто ру ко је се по ка зу је ју го -
сло вен ским гу ла гом, ово по ет ско до -
жи вља ва ње/ при ка зи ва ње па кле не
кру жни це окон ча ва се при зна њем мо -
жда исто вет ног го ло о точ ког вол шеб -
ни ка пе сни ку/са бе сед ни ку: "са ма ло
ре чи/ о свим оним/ што се за те кло/ на
сто лу ба штен ском/ за ко јим смо/ тог
по по дне ва се де ли/ до ча рао ми је рас -
по ред/ не ких од па ви љо на/ на остр ву
/ раз ме стио је и пре вр нуо пр во ча ше
за ра ки ју/ по том/ пе пе ља ру и шо љи -
це// за ка фу/ ко ју тек што смо / би ли
по пи ли// пре не го што је/ озна чио ку -
ти јом ши би ца/ па ви љон – ба ра ку/ у
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ко јој је све те го ди не/ као ка жње ник
про вео/ при па лио је и ме ни/ и се би
ци га ре ту/ вра тив ши уга ше но па ли -
дрв це/ у ку ти ју/ ме ђу др ва/ с цр ве ним
гла ви ца ма// не вољ но је при знао: / ко -
ли ко год смо се тру ди ли/ ни смо ус пе -
ли ни ка да/ баш та ко да се сло жи мо/
би ло да мо се скла ња ли/ од из не над -
ног пљу ска/ ве тра олуј ног/ ил мра ка/
кад се на по чи нак ишло// увек је не ко
остао/ да ки сне/ да га ве три на иши ба/
да га мрак ије// ("Ку ти ја ши би ца", по -
све та Све то за ру др Ми ла то вић, стр.
96/97). 

При иш чи та ва њу де ла "Во де ни
филм" Во ји сла ва Кне же ви ћа ми сао
ка ко је ово по ма ло и об ра чун ска књи -
га оства ре на у име свих ко ји ни су мо -
гли, ни су зна ли или ни си сме ли о
свом и о уде су дру гих на сав глас да
про го во ре. Исти ну о срод ном, тра -
гич ном уде су у пе сми "Ре ха би ли та -
ци ја" на ста лој по сле ве ли ке свет ске
кла ни це ис ка зо је дав но, дав но пољ -
ски пе сник Та де уш Ру же вич": "Мр -
тви пре бро ја ва њу жи ве/ мр тви нас
не ће ре ха би ли то ва ти". 

А с ко зна ко јег и ко зна с ка квог
ото ка, та мо где сун це из ла зи, глас ја -
пан ског пе сни ка Шун та ра Та ни ка ве:
" Не ма тог мо ра ра до сти/ у ко ме кап
људ ске кр ви/ ни је раз ли ве на". 

Да вид Кец ман Да ко

ЗА БО РА ВЉЕ НИ 
ЗВЕ ЗДА НИ КО ЗА ЦИ

Раст ко Лон чар: Ен де ми под пра ши -
ном: ан то ло ги ја за бо ра вље них пе -
сни ка и не по зна тих пе са ма, Ко ва чи
кул ту ре, Но ви Сад 2022.

"И обе све ћен ле тим са да шум но
Из над не бе са,
Ја – зве зда ни ко зак!
И сву ноћ пи јем
Зву ци ма без ум но:
Зве зда ма ду шу, а ме се цу мо зак!"

(Ран ко Мла де но вић)

Aн то ло ги ја Ен де ми под пра ши ном
Раст ка Лон ча ра јед на је од нео бич ни -
јих књи га, не у о би ча је ног кон цеп та,
струк ту ре, из бо ра, али ите ка ко осми -
шље на и ко хе рент на. На слов је срећ -
но ода бран и из ње га из ви ру два
кључ на ан то ло ги чар ска по ла зи шта,
ко ји ма се при ре ђи вач ру ко во дио. Ра -
ди се, на и ме, о од но су из ме ђу ка но на

и за бо ра ва, а с тим у ве зи и лајт мо -
тив ским ни ти ма ко је по ве зу је пе сни -
ке и пе сме нај ра зли чи ти јих епо ха и
по е ти ка. Ен де ми су биљ ке или жи во -
ти ње ко је жи ве са мо у јед ној ге о граф -
ској обла сти, да кле, мо гу се од ре ди ти
као рет ке и дра го це не. С јед не стра не
ова ме та фо ра од но си ла би се на за -
сту пље не пе сни ке, ко ји су ма ње по -
зна ти, али и на пе снич ко ства ра ње
оних ко ји су упам ће ни по дру гим де -
лат но сти ма, а за њи хо ву по е зи ју ма ло
ко зна. Ујед но, јед но ге о граф ско под -
не бље мо гло би се од ре ди ти као оно
на ко ме жи ве Ср би, без об зи ра на то
да ли су под окри љем исте др жа ве.
Дру ги део на сло ва – под пра ши ном,
та ко ђе је под ло жан ту ма че њу, јер се
мо же са гле да ти као огле да ње ен де ма
у од но су на ка нон ску по е зи ју, ко ја је
у сфе ри ви дљи вог, тј. над пра ши ном.
Ме ђу тим, као код Рил кеа и Ива на В.
Ла ли ћа, не ви дљи во по ста је са гле ди -
во кроз оно што је ви дљи во, па та ко
ка нон као ре пре зент ви дљи вог по ма -
же да се до ку чи оно што је не ви дљи -
во или ти за бо ра вље но.Уко ли ко се до -
дат но за др жи мо над мо ти вом пра ши -
не, мо же мо у њој ви де ти си но ним за
зе мљу из ко је ће ен де ми би ти не от -
ко па ни, ни ти са ко јих ће се ски ну ти
вео пра ши не па ће за бли ста ти, већ ће
они по сред ством ан то ло гиј ског ра да
про кли ја ти и на ви де ло из не ти цве то -
ве свог пе снич ког зре ња. 

Раст ко Лон чар за бо рав тре ти ра као
мрак, да кле, сво је вр сну под ло гу или
по за ди ну на којoj ће ис кр сну ти зве -
зде, ме сец и сун це, цвет и ср це, као

на упе ча тљи вим ко ри ца ма књи ге, ко -
је је ра ди ла Ка та ри на Ба ће вић. На тај
на чин тран спа рент но је су ге ри сан и
сам кон цепт ан то ло ги је, бу ду ћи да су
пе сме би ра не и устро је не та ко да
осли ка ва ју ко сми стич ки дух и укус
ан то ло ги ча ра, чак и ка да се не ра ди о
ка рак те ри стич ним ко сми стич ким пе -
сни ци ма ко ји су за сту пље ни, по пут
Си бе та Ми ли чи ћа или Ран ка Мла де -
но ви ћа. Лајт мо тив зве зда има ин те -
гра тив ну уло гу, па се о Ен де ми ма под
пра ши ном мо же го во ри ти као о осми -
шље ном са зве жђу Раст ка Лон ча ра,
док би и ме та фо ра пра ши не до би ла
још јед но зна чењ ско свој ство – сим -
бо лич ке зве зда не пра ши не, ко ја не
мо же да тво ри ка нон ску пла не ту, али
ства ра пр стен око ње. 

Вре ди ука за ти на број ност ових
при ме ра, ко ји су вр ло од ме ре но рас -
по ре ђе ни у Ан то ло ги ји: "И мој крик /
са ва се ље ном / на пра ви слик. // И за -
гр лих свет. // Та ко је по чео мој лет."
(Бо шко То кин); "Не чи ја је ру ка по га -
си ла зви је зде" (Је ле на Бил би ја); "Ноћ
зве зда на врх без да на" (Јан ко Ту фег -
џић); "ја ћу при зна ти да сам мрак – /
ме ђу зве зда ма, у ви си ни" (Слав ко Ву -
ко са вље вић); "чуд но се сја је очи бес -
кућ ни ка" (Пре драг Па ла ве стра);
"Зви је зде тр ну и по на ма бли је де"
(Не стор Жуч ни Мла ђи); "Имаш пла -
вет ни ло не ба, / Сун це, / Ме сец и зве -
зде, / Имаш мо ре... // И сло мље на ле -
ђа, / И ко жу са су ше ну, око шта лу, /
Ожи љак на ср цу, / Ра ну на ду ши / И
ноћ не мо ре." (Же ни Лебл); "у пе сми
се вер них зве зда и њи хо вом ле ле ку"
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(Вла ди мир Стој шин); "уста вљен зви -
је зда ма ход је а пти ца на ри ка ча" (Гој -
ко Ја њу ше вић); "Ло ба ња чо вје ко ва
пје ва сун цу" (Ђу за Ра до вић). 

Мо ти ви зве зда, ва се ље не, али и
све та, све то ва, људ ске ду ше нај при -
сут ни ји су у Ен де ми ма под пра ши -
ном, а то су, мо же се ре ћи, и нај ста ри -
ји, го то во ар хе тип ски мо ти ви по е зи је
и квин те сен ци је чи сте лир ске не па -
тво ре но сти. Да у том кон тек сту на ве -
де мо не ко ли ко по ка за тељ них сти хо -
ва: "Ехеј, ала је жу то кљу наст пра ста -
ри овај свет!" (Зо ро ва вељ); "ру ме но
су нам за клик та ле ду ше: / бом ба нас
је ви дов дан ска по здра ви ла" (Јан ко
Ту фег џић); "ду ше су по ста ле бес крај -
не пре ри је / ту ма ра ња / и ви ви сек ци -
је" (Не стор Жуч ни Мла ђи); "м-и-с-л-
и-м да из ми слим / н-о-в-и с-в-е-т"
(Дра ги ша Ај дић АД); "Оче, ако би
ду шу за па ли ли / ци је ли сви јет би
огри ја ли" (Ам бро Ма ро ше вић). Та ко -
ђе, ин ди ка тив но је што су пе сме, би -
ло све сно или не, би ра не та ко да до -
ми ни ра ју фло рал ни мо ти ви, а од фа у -
нал них пре те жно се ра чу на са ме та -
фо ра ма из до ме на ор ни то ло ги је,
прем да има и не ко ли ко изо ло ва них

при ме ра ди вљих жи во ти ња. У том
сми слу Ен де ми под пра ши ном су
цвет ник у пра вом сми слу те ре чи, док
се чи ни да је пре мре же ност пти ца ма
ди рект на спо на са не бом, а за тим и
ко смич ким еле мен ти ма. 

Очи глед но је да ова кав из бор ни је
слу ча јан, а да Раст ко Лон чар, да ка ко,
иако се о то ме екс пли цит но не из ја -
шња ва у "Ре чи при ре ђи ва ча о ан то ло -
ги ји", ра чу на са ис ку стви ма чи та ња
оних цвет ни ка, ко ји су обе ле жи ли
срп ску кул ту ру. Ми о драг Па вло вић је
већ пр вим из да њем Ан то ло ги је срп -
ског пе сни штва (1964) ис трг нуо из
за бо ра ва број не не са мо ма ње по зна -
те пе сни ке, већ је увр стио и не ке пе -
сме ко је се, књи жев но и сто риј ски гле -
да но, ни су сма тра ле по е зи јом, по пут
за пи са Ки при ја на Ра ча ни на на при -
мер. По је ди ни ко смич ки мо ти ви има -
ју и у Па вло ви ће вој Ан то ло ги ји не
са мо ин те гра тив ну, већ и струк ту рал -
ну уло гу. При ме ра ра ди, у до пу ње ном
из да њу, ка да је увр стио и при ме ре из
на род не ли ри ке, чи та ње от по чи ње
ми то ло шким пе сма ма, ко смо го ниј -
ског ка рак те ра "Же нид ба сјај но га
мје се ца", "Сун це и мје сец про се дје -
вој ку" и "Ви ла зи да град", а за вр ша ва
се пе сма ма Љу бо ми ра Си мо ви ћа, од
ко јих је јед на симп то ма тич ног на сло -
ва "Зве зда пут ни ца": "Да ли те ико на
кра ју пу та че ка? / Је ли ти не бо пра -
зно без чо ве ка? // Или си мрач на што
знаш да го ре има / јед но још мрач ни -
је сун це, из ко га би је зи ма? // Или
знаш та му ју тра ко је не осва не? / И
ко ли ко пе пе ла од јед ног сун ца оста -
не?" Као да је на тра гу ових сти хо ва,
по ма ло ни хи ли стич ких, Раст ко Лон -

чар по ну дио сво јом Ан то ло ги јом с
јед не стра не онај пе снич ки ко смос
ко ји но си у се би, али и ми кро ко смо се
свих пе сни ка ко је је ода брао, а ко ји се
огле да ју у иза бра ним пе сма ма. Сто га
се мо же кон ста то ва ти да је уоб ли че на
књи га зр ца ло ме та фи зич ке по е зи је,
чак и ка да не ке пе сме, ко је, изо ло ва -
но про чи та не, то ни су. Кон текст их,
на про сто, оне о би ча ва и улан ча ва у
не ке но ве се ман тич ке ауре. Лајт мо -
тив сна, но ћи и они рич ке ат мос фе ре
омо гу ћа ва да се ства ри уве жу у чи та -
лач кој све сти, отва ра ју ћи не ке нео че -
ки ва не пер спек ти ве. 

Ан то ло ги ја је по де ље на на де сет
це ли на или, шта ви ше, ци клу са: "У
сен ци злат ног до ба", "Мо дер ни зам,
аван гар да, мар ги на", "Ко смос је ма ли
за све", "Не ка нас ни ко не ку не", "Но -
ве пру ге, ста ри ко ло се ци", "Гла со ви
из жи ца", "Пи то ми пла мен", "Са гро -
бом у очи ма", "У но вој прак си" и
"Уто чи ште". У при ре ђи вач кој на по -
ме ни по дроб но је об ја шње но шта
ула зи у до мен сва ког ци клу са и због
че га. Све стра но ори јен ти сан, без
пред ра су да и би ло ка квих огра ђи ва -
ња, ру ко во ђен есте тич ким на че ли ма,
али и ин ди ви ду ал ним уку сом, Раст ко
Лон чар по ну дио је ал тер на тив ну сли -
ку срп ског пе сни штва 20. ве ка кроз
при зму по е тич ког плу ра ли зма. На
кра ју је дао "По дат ке о пе сни ци ма (и
са др жај)" по све ду хо ви то ин то ни ран,
је згро вит и ви на ве ров ски вр цав. Не
тре ба за бо ра ви ти ни кон ци зну, пре -
ци зну, али и стил ски ле пр ша ву ре -
цен зи ју "Ка но на да ка но на" Ду ша на
За ха ри је ви ћа, као ни ауто ро ву "Реч
за хвал но сти", ко јом се ис цр та ва пу -
та ња на стан ка Ан то ло ги је. 

"Да ли те ико на кра ју пу та че ка? /
Је ли ти не бо пра зно без чо ве ка?" Ен -
де ми над пра ши ном су не бо ко је ни је
пра зно. На ње му су зве зде у ко ји ма
вре ди ви де ти љу де и пе сме, ко ји пло -
ве ка на ма из за бо ра ва, во ђе ни ком па -
сом ан то ло ги ча ра са зад ње ко ри це
књи ге.

Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ
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ЗА ПИ СНИК СА ДЕВЕТНА Е СТЕ 

СЕД НИ ЦЕ УО ДКВ

Dе вет на е ста сед ни ца УО одр жа на је 30. но вем ба ра (сре -
да), 2022. у 13,00 са ти у про сто ри ја ма ДКВ, Бра ће Риб ни -
кар 5.

Кон ста то ва но је да УО мо же да од лу чу је пу но ва жно јер
има кво рум. На сед ни ци су би ли при сут ни: Вир ђи ни ја По -
по вић (пот пред сед ник), Вла ди мир Ко чиш, Ми ро слав Ни -
ко лић, Дра ган Ба бић, Да мир Сми ља нић, Бра ни слав Жи ва -
но вић, Ви раг Га бор и Јо ван Зи влак (пред сед ник). Од сут ни
због спре че но сти су: Кор не ли ја Фа ра го, Ра до мир Ми љој -
ко вић, Ми лан То до ров, Да вид Кец ман Да ко (пот пред сед -
ник), Зден ка Бе лић Ва лент и Мир ја на Мар ко вић.

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

2. За пи сник са прет ход не сед ни це је усво јен јед но гла -
сно.

3. Из ме ђу две сед ни це из да ли смо јед ну све ску Гре де,
при пре мље не су још две, пре о ста је да при пре ми му још
јед ну све ску. У пла ну је да из да мо збор ник Књи жев ност
и на си ље, ако при ба ви мо сред ства. За от куп смо кон ку ри -
са ли са две књи ге, Ан то ло ги ја по е зи је Но вог Са да, око
300 стра ни ца и збор ник Књи жев ност и ка та стро фа, око
130 стра ни ца. Не оче ку је мо до бар ре зул тат на ко ми си ји за
от куп, јер они, по пра ви лу, по др жа ва ју по пу ли стич ко – ко -
мер ци јал ну књи гу што је из у зет но обес хра бру ју ће по за -
ступ ни ке умет нич ке књи жев но сти и озбиљ них при сту па у
ху ма ни стич ким на у ка ма. Из ве штај је јед но гла сно усво јен.

4. и 5. На осно ву кон кур са Ре пу блич ког ми ни стар ства
рас пи са ног 10. 11. ове го ди не УО мо ра да ода бе ре кан ди -
да те у обла сти из да ва штва, за јед но са Удр уже њем драм -
ских пи са ца Ср би је (укуп но 3 кан ди да та), и да за вр ши
про це ду ру до 9. 12. Пра во да кон ку ри шу има ју пен зи о ни -
са ни чла но ви оба удр уже ња и сви кан ди да ти ко ји ис пу ња -
ва ју про пи са не усло ве: рад у из да ва штву у зва њи ма уред -
ни ка, илу стра то ра, лек то ра, ко рек то ра, гра фич ких ди зај -
не ра. УО је пред ло жио чла но ве ко ми си је за На ци о нал но
при зна ње ДКВ: Вир ђи ни ја По по вић, Да мир Сми ља нић и
Бра ни слав Жи ва но вић. ДКВ је у про пи сном ро ку на осно -
ву Кон кур са Ми ни стар ства кул ту ре рас пи са ло кон курс у
окви ру сво јих над ле жно сти а у скла ду са Прaвилником
ко ји је усво јен ра ни је и ко ји уре ђу је усло ве ко је кан ди тат
у обла сти из да ва штва мо ра да за до во љи. Кон курс је био
отво рен до 28. 11. 2022. го ди не. Кон ку ри са ла су два ка ди -
да та: Јо ван Зи влак (1947) и Да вид Кец ман Да ко (1947).
Оба кан ди да та, по ми шље њу Ко ми си је, ис пу ња ва ју усло -
ве. Зи влак је био уред ник кул ту ре у Ин дек су, Глав ни уред -

ник у По љи ма, Глав ни уред ник у Све то ви ма, Адре си, ИП
Дра га нић и Глав ни уред ник у Злат ној гре ди. До бит ник је
мно гих на гра да. Кец ман је био уред ник у По кре ту, До ме -
ти ма и у Лу чи. Био је глав ни уред ник и уред ник. Ко ми си -
ја има за да так да са чла но ви ма ко ми си је УДПС раз мо три
укуп но 5 кан ди да та и да у ро ку упу ти кон курс ни ма те ри -
јал на адре су Ми ни стар ста кул ту ре Ср би је.

Све од лу ке су јед но гла сно усво је не.

6. УО има оба ве зу да при пре ми скуп шти ну ДКВ до
усва ја ња за вр шног ра чу на, да ор га ни зу је Књи жев ни са лон
27. 12. (из вр ши лац Јо ван Зи влак) и да при пре ми по след -
њу све ску злат не гре де. Та ко ђе. Има оба ве зу да при пре ми
из ве шта је о де лат но сти за фи на си је ре. За кључ ци су јед но -
гла сно усво је ни.

7. Под тач ком Ра зно ни је би ло ди ску си је.
Сед ни ца је за вр ше на у 13,50 са ти.

v

СЕЋАЊЕ
ДО ШАП ТА ВА ЊЕ ЖИ ВО ТА

Ви до са ва (Јев тић) Ра ич (1942–2022)

U пред ве чер је јед ног да -
на, ка да је да ле ке две хи -
ља де и осме го ди не у вре -
ме бо рав ка у Грч кој, сто -
је ћи на пла та мон ској твр -
ђа ви би ла ли цем окре ну -
та пре ма Егеј ском мо ру, у
тре ну кад "Сун це при за -
ла ску у рас ко ши про си па
зра ке на Олимп и по зла -
ћу је мор ске та ла се", пе -
сни ки ња Ви до са ва (Јев -

тић) Ра ич на шла се пред
от кри ћем тај не ко ју је до -
жи ве ла као "до шап та ва ње
жи во та". Та квим и срод ним по во ди ма на ста ја ли су и ње -
ни лир ски за пи си са сна гом да вид ним чи не и тај тре нут
сав од не слу ће них да ма ра ко ји ма је то ком де це ниј ског
ства ра ња у ти ши ни пре кри ва ла де ли ће бес крај не бе ли не,
а што исто вре ме но оста је нај у вер љи ви је све до чан ство
ње ног жи во та, у ње му и сна ге тим ча ском спо зна те му дро -
сти: – Осе ћам са бра ност свих оних ко ји сво је за но се
оста ви ше на Олим пу, твр ђа ви и у та ла су и она по ста ја -
ше чо ве ко ва же ља, жуд ња и на да. Ра зум сам раз о ру жа -
ла, – за пи са ла је Ви до са ва при по гле ду на Олимп и на бес -
крај пу чи не – кла њам се по ни зно све му што по сто ји, до -
ди ру јем пре плет са бра но сти, пло вим ста за ма сна ге и
уми вам се ле по том... Схва ти ла сам да се јед но та из мо је
љу ба ви раз ле же не бе ским не до гле дом, пу ту је зве зда ним
сја јем, оти ма се и би ва уне се на у вр тлог по сто је ћег. Са -
зна ње ме још јед ном обе зна ни, отво ри се оке ан му дро сти
у ко ме се уми по не сен та лас...

Све ску па иза зва но је се ћа њем на вла сти ти жи вот и
пре по зна ва њем сво га местa у ње му. По чев од оног што je
на ста ло у бо сан ском се лу От по чи ваљ ка, код Ба ња Лу ке,
где је ро ђе на упра во на Ви дов дан, 28. ју на 1942. го ди не па
оту да и та кво име Ви до са ва, те при сна ево ка ци ја на вре ме
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де тињ ства у Чу ру гу, где се мно го чла на ко ло ни стич ка по -
ро ди ца Ра до ва на и Ву ко са ве Јев тић до се ли ла 1946. – Ви
сте до ђо ши? – упи та их по ста ри ји ме шта нин кад му се
образ ше с мол бом да им по ка же пут до ку ћа ко ја им је до -
де ље на, до са ла ша по да ље од се ла на чи јем се кра ју на ла -
зи ло, као у бај ци, на ла зи ло – чу до – кри ла та ку ћа (ве тре -
ња ча). – Не! Ми смо Јев ти ће ви! – од го во ри ло је пр ко сно
јед но од сед мо ро не ја чи у ма ле шном кра ји шком, ко ло ни -
стич ком ја ту. 

За пи си ма се ћа ње на сред њо школ ске да не у чу ве ној
Учи тељ ској шко ли у Сом бо ру, на то пли ну сред њо школ -
ског и ак ци ја шког дру гар ства, али и на хлад но ћу ин тер -
нат ске со бе. На са гла сје у не бе ском бру ју ко је и при се ћа -
њу на мла дост и на зим ску сту ден до пи ре са ор гу ља у
обли жњем ка то лич ком хра му. Да, и на ра дост и прег ну ћа
ка ко на омла дин ској рад ној ак ци ји, та ко и на ду гом пу ту,
пу не че ти ри де це ни је, до угле да сте че ног ра дом у обра зо -
ва њу и вас пи та њу мла дих. И као да се по тај но пла ши ла
на глог за бо ра ва, Ви до са ва Ра ич, пе сни ки ња од књи жев -
ног зна ња и од ства ра лач ког уме ћа, ис трај но је бе ли ни
хар ти је по ве ра ва ла сво је стра хо ве и зеб њу, сво је на де и
сво је жуд ње, ма гич не до слу хе јед на ко са оним не ви дом
не бе ским и ви дом зем љским (з)би ва њи ма у се би и пред
со бом. Мно ге сво је за лу те и за лу де, ка ко је то го во рио пе -
сник Ла за Ко стић, сво је бе ле гом бо ла обе ле же не олуј не
ви хо ре ко ји су тек за пи сом од лир ског сло ва мо гли на ћи
ка кав-та кав сми рај од не ми нов ног. О то ме сло во за трај ни
спо мен и као штит од људ ског за бо ра ва, ка зу је се дам ње -
них књи га: Трој ство (1996), У са гла сју (1997), Мо ли тве
љу ба ви (2000), Ти ши на ду ха (2005), књи га пе са ма за де цу
Бре жу љак де тињ ства (2009), збир ка лир ске про зе Про -
бу ђе на ду ша (2014) и мемоaрска књи га От по чи ваљ ка и
Вој во ди на (2016). Би ла члан Дру штва књи жев ни ка Во јов -
ди не, сом бор ске књи жев не дру жи не "По ет ско игра ли -
ште", до бит ни ца је на гра де "Ве нац Ла зе Ко сти ћа", а за сту -
пље на је и у Лек си ко ну пи са ца про свет них рад ни ка. Жи -
ве ла је и ства ра ла у Сом бо ру. Ту је и пре ми ну ла ју тром, у
сре ду, 27. апри ла 2022. го ди не. 

На кон спа ја ња две от по чи ваљ ке, оне род не, у Бо сан ској
кра ји ни и от по чи ваљ ке у веч ном сом бор ском ко на чи шту,
ва ља ослу шни ти ехо ње них ре чи: за че тих оним тре ном
сун че вог за ла ска над Олим пом, ча ском пред по ри ну ће у
бес крај од та ме: – Про бу ђен бро диш жи во том и са зна њем
да се тво ја ду ша на зи ре и ка да не чу јеш ја вља ње та ла са...
Пoљуби мор ски та лас, по зла ће ност сун ца и свој до жи -
вљај, јер су те по ве ли ста зом зре ња и по кло ни ли ис ку ство
по ве за но сти са све оп штим.

29. апри ла 2022. Да вид Кец ман Да ко
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СЕЋАЊЕ
ПИ САЦ И ПО ЗО РИ ШТА НАЦ 

Ми рон Ка њух (1943–2022)

U по не де љак, 6. jуна у бол ни ци у Срем ској Ка ме ни ци
пре ми нуо је по зна ти Ру син ски пи сац, дра ма тург, глу мац,
ре жи сер и кул тур ни рад ник Ми рон Ка њух.

Ро дио се у Ђур ђе ву, основ ну шко лу је по ха ђао у Ру ском
Кр сту ру, а за вр шио у Ђур ђе ву. Сред њу шко лу за вр шио је
у Вр ба су, а пр ви сте пен Фи -
ло зоф ског фа кул те та (гру па
ма те ма ти ка и фи зи ка) за вр -
шио у Но вом Са ду.

Још као сту дент по чео је
да ра ди у Ру син ској ре дак -
ци ји Ра дио Но вог Са да у
омла дин ској еми си ји. По
за вр шет ку сту ди ја ра дио је
као си мул та ни пре во ди лац
у Скуп шти ни САП Вој во -
ди на, по том као ру ко во ди -
лац у КУД "Мак сим Гор ки"
у Но вом Са ду а по сле то га
као но ви нар у "Ру ском сло -
ву" (1973–1978) и као уред ник у из да вач кој де лат но сти
(1978–1984, 1987).

У пе ри о ду од 1984–1986. био је се кре тар Дру штва књи -
жев ни ка Вој во ди не. Од 1988–1992, ра дио је као ре жи сер у
Драм ском про гра му Ра дио Но вог Са да, а јед но вре ме је
ра дио и као се кре тар КПЗ Вој во ди не. Од 1993. го ди не
осно вао је вла сти то пред у зе ће "ФИ НЕ СЕ" са се ди штем у
Ра ков цу, чи ји је био ди рек тор, 1996. го ди не по стао је ди -
рек тор Ак ци о ног пред у зе ћа "ПЛАН ТА ЖА" Но ви Сад, а
по сле то га је и да ље остао у при ват ном би зни су.

Ми рон Ка њух је по зна ти Ру син ски књи жев ник, члан је
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не. На пи сао је че ти ри књи -
ге про зе: "До бар дан чић", "Пра зан ток", "По след њи ис ко -
рак", "Ми рис", књи гу при по ве да ка за де цу "Па мет ња ко -
вић" и књи гу по е зи је "Шај ка шка зе мља цр ве на". 

На срп ском је зи ку, об ја вио је књи ге под на сло вом "Нај -
чи та ни ја књи га све та", "Исти на о би блиј ској ма ги ји" и
"Ху ман Свет".

По ред то га, на пи сао је и је да на ест по зо ри шних ко ма да,
ме ђу ко ји ма су три под псе у до ни мом Ми хе он Хун-Кан. На
Ру син ски је зик пре вео је де вет драм ских де ла, ре жи рао
се дам а глу мио у осам по зо ри шних ко ма да, пре те жно у
Ама тер ском ру син ком по зо ри шту "Ђа ђа" где је јед но вре -
ме био и умет нич ки ру ко во ди тељ.

Ње го ва ак тив ност на по зо ри шном пла ну до шла је до из-
ра жа ја у пе ри о ду од 1971–1989. У окви ру ру син ског Ама -
тер ског по зо ри шта "Ђа ђа" по себ но на Но во сад ској сце ни.

До био је ве ћи број на гра да ме ђу ко ји ма је на гра да "Не -
вен", за де чи ју ли те ра ту ру, на гра ду "Све то зар Мар ко вић
То за" од Удру же ња но ви на ра Вој во ди не, за но ви нар ство,
на гра ђен je пла ке том ПК ССРН Вој во ди не и "Искром кул -
ту ре" КПЗ Вој во ди не.

Од стра не но ви нар ско-из да вач ке ку ће "Ру ске сло во" на -
гра ђи ван је на кон кур си ма за драм ске тек сто ве и при по -
вет ке. В. Ко чиш
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