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Oсло ба ђа њем од оку па то ра и на сил -
ним ус по ста вља њем но вих ко му ни -
стич ких вла сти у Ју го сла ви ји, за вла -
да ли су по сле Дру гог свет ског ра та
дог мат ски соц ре а ли стич ки ста во ви у
умет но сти и књи жев но сти, па се у
тим окол но сти ма и по ста вља ло пи та -
ње осло ба ђа ња од схва та ња осло бо -
ди о ца о сло бод ном умет нич ком и
књи жев ном ства ра ла штву и ње го вом
аде кват ном вред но ва њу. На кон Ре зо -
лу ци је Ин фор би роа 1948. и от кло на
од по ли ти ке пр ве зе мље со ци ја ли зма,
ство ре ни су по чет ком пе де се тих го -
ди на усло ви за по зи тив ну ре цеп ци ју
но вих по е ти ка и пе снич ких де ла, а
пре лом не мо мен те у том про це су
пред ста вља ју об ја вљи ва ње 87 пе са -
ма, Ми о дра га Па вло ви ћа, 1952. го ди -
не и Ко ре Вас ка По пе, сле де ће, 1953.
го ди не. 

Иако ни је био про блем у оно ме
шта су ови ауто ри го во ри ли, од но сно
о че му су пе ва ли, већ у то ме на ко ји
су на чин и ко јим је зи ком то чи ни ли,
њи хо ве књи ге су би ле по вод же сто -
ких кри тич ких ре ак ци ја тра ди ци о на -
ли ста. Бр зо пре вла да ва ње по зи тив ног
од но са пре ма вред но сти ма ових де ла,
има ло је за по сле ди цу да се њи хо ви
ауто ри ета бли ра ју и по ста ну во де ћи
са вре ме ни срп ски пе сни ци. Бу ду ћи
да су упра во но вим пе снич ким је зи -
ком ак ту а ли зо ва ли ис ку ство над ре а -
ли зма, ни је без зна ча ја чи ње ни ца да
је по зи тив ној ре цеп ци ји њи хо вих
књи га до при нео књи жев ни и кул тур -
ни ам би јент ко ји су ства ра ли ак те ри
овог пред рат ног аван гард ног по кре -
та, Ду шан Ма тић, Мар ко Ри стић, Ко -
ча По по вић, Оскар Да ви чо, ко ји су
као чла но ви ко му ни стич ке пар ти је
има ли ве ли ки по ли тич ки и кул тур ни
ути цај. 

Обе збир ке су има ле пре крет нич ки
зна чај у но ви јој срп ској по е зи ји јер су
озна чи ле ко нач ни рас кид са до та да
вла да ју ћим естет ским и иде о ло шким
дог ма ма у књи жев ном ства ра ла штву.
Ме ђу тим, за раз ли ку од Па вло ви ћа
ко ји је тра у ма тич но ис ку ство ра та
нај пре ис ка зао као нео на дре а ли стич -
ки пе снич ки бунт да би се у по то њем
ства ра ла штву по е тич ки бит но про ме -
нио, По па је сво јом пр вом књи гом ре -

а ли зо вао срп ски кул тур ни и је зич ки
по тен ци јал и утвр дио по е тич ки обра -
зац ко га се до след но при др жа вао и у
сво јим по то њим де ли ма. 

За сно ва на на вред но сти ма и са же -
том из ра зу на род ног фо клор ног ства -
ра ла штва, фан та сти ци и ху мо ру, по е -
зи ја Вас ка По пе је пред ста вља ла
успе шно кре а тив но тран спо но ва ње
тра ди ци о нал ног у мо де ран пе снич ки
је зик у ко јем пре о вла да ва ју аутен тич -
не над ре ал не сли ке. Опус од де вет
пе снич ких збир ки1, до пу њу ју и три
аутор ска збор ни ка2 ко ји ука зу ју на
бит не из во ре и чи ни о це ње го ве по е -
ти ке. У од но су на до та да шњу дог му
со ци ја ли стич ког ре а ли зма у ко јој је
пре по зна ва ње ствар но сти у књи жев -
ним и умет нич ким де ли ма сма тра но
њи хо вом нај ве ћом вред но шћу, от -
клон од та квог обра сца ис ка зан је мо -
гућ но шћу сло бод ног ства ра ња ауто -
ним них фик циј ских са др жа ја. У том
сми слу су се за го вор ни ци јед ног су -
прот ста вља ли дру гом по е тич ком мо -
де лу, при че му је пре о вла да ва ње фак -
тич ког или фик циј ског од ра жа ва ло
мо гућ ност су прот них гле ди шта. Ме -
ђу тим, на ве де ну, као и све дру ге опо -
зи ци је, ге не ри ше основ на би нар на
су прот ност по сто ја ња и не по сто ја ња,
би ћа и ни шта, би ти и не би ти3. За ви -
сно од све сти ства ра о ца и зна ча ја ко -
ји јој при да ју, ова бит на су прот ност
је ма ње или ви ше еви дент на и у умет -
нич ком и пе снич ком ства ра ла штву.
Док код Шек спи ра, Ха млет ег зи стен -
ци јал ну ди ле му ис ка зу ју као ак ту ел -
ни жи вот ни крик "би ти ил не би ти",
дру ги ства ра о ци уоча ва ју де ло ва ње
су прот них прин ци па по сто ја ња и не -
по сто ја ња као основ са мог жи вот ног
про це са чи ји је чо век део. 

Жи вот као не по чин-по ље

У сво јој пр вој књи зи по е зи је, Вас -
ко По па је от крио оно што мно ги осе -
ћа ју, али не уме ју да осве сте и ар ти -
ку ли шу. Ука зао је у сво јој ини ми -
стич кој ли ри ци на чо ве ко ву ег зи стен -
ци јал ну не из ве сност, али су та јан -
стве ност и за го нет ност ње го вих мо -
дер ни стич ких сти хо ва учи ни ли да
она оста не су штин ски не са гле да на и

нео све тље на. Опа сно сти ко је вре ба ју
од дру гог из ра же не су у пр вој пе сми
за вр шног ци клу са "Да ле ко у на ма" у
књи зи Ко ра, упо зо ра ва ју ћим сти хо -
ви ма о мет ку ко ји пре ти љу ди ма
упра во у тре нут ку њи хо ве нај ве ће
љу ба ви. Лир ски су бјект ове пе сме се
обра ћа во ље ној пи та њем да ли чу је
ме так ко ји им око гла ве об ле ће и вре -
ба им по љу бац4. Док ме ђу соб но при -
па да ју јед но дру гом, љу бав ни ци су
та да и нај ра њи ви ји, па се свест о
угро же но сти њи хо ве љу ба ви ис ка зу је
опа сно шћу из спо ља шњег све та. Ме -
ђу тим, опа сно сно сти не вре ба ју са мо
из тог све та, већ и у оту ђе њу оли че -
ном у је зи на пу чи ни ча ја у шо љи,
рђи на ру бо ви ма њи хо вог осме ха,
зми ји склуп ча ној у дну огле да ла и
тре ћој сен ци у из ми шље ној шет њи
ко ја нео че ки ва но отва ра по нор из ме -
ђу њи хо вих ре чи5. Ду би ну опа сно сти
пред ста вља тај на ра сли не га ти ви тет
оли чен пре те ћом сен ком, па пи та ју ћи
се да ли мо же и ка ко да за шти ти во -
ље ну, лир ски су бјект ве ли да би је
скло нио из ње ног у соп стве но ли це.
Пред пре те ћом опа сно шћу, озна че ну
не по чин-по љем, он је же ли за шти ти
са мо сво јим ру ка ма по ди жу ћи упра во
у том по љу ша тор од сво јих дла но ва6.
Не по чин-по ље је ре ал ност ко ја угро -
жа ва са мо по сто ја ње, оно што у
ствар но сти је сте, а раз ја пље на мо гућ -
ност по ни шта ва ња би ћа, по сле ди ца
је ри ту а ли за ци је жи во та, рђе на ру бо -
ви ма осме ха, ње го ве фор ма ли за ци је
ко јом је угро же на ње го ва су шти на. 

Пре у зе та из срп ске на род не усме -
не тра ди ци је, син таг мат ска сло же ни -
ца "не по чин-по ље" озна ча ва во де ну
по вр ши ну, јер је ре ше ње за го нет ке
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"Мр тви жи во га но си пре ко не по чин-
по ља" – бар ка7. Нај бит ни ји део ове
за го нет ке са др жан је у сло же ни ци
"не по чин-по ље" ко ја озна ча ва во де ну
по вр ши ну пре ко ко је бар ка, као мр тав
пред мет, пре но си жи вог чо ве ка. Зна -
че ње "не по чин по ља" за во де но про -
стран ство про ис ти че из ње го ве су -
прот но сти пре ма зе мљи као си гур -
ном тлу8, а флу ид ност во де је ка рак -
те ри сти ка овог при род ног еле мен та
ко ји га у од но су на зе мљу чи ни не -
стал ним, не по сто ја ним и не си гур -
ним. 

"Не по чин-по ље" је ре ал ност жи -
вот не не си гур но сти ко ја се не мо же
иг но ри са ти као иза зов и ис ку ше ње.
Иако у ње го вој не из ве сно сти чо век
мо же под ле ћи соп стве ном не га ти ви -
те ту и оста ви ти тра го ве свог не по -
чин ства, ње го ва не ста бил ност мо ти -
ви ше на кре а тив ност као на чин пре -
ва зи ла же ња. Та ква је и бар ка ко ју је
ство рио да би га пре не ла пре ко "не -
по чин-по ља". По пут ору ђа ко ја не го -
во ре и из гле да ју мр тва, она је ефект -
но сред ство спо соб но да жи во га по -
не се, што упу ћу је на то да ни је реч
са мо о мр твом ен ти те ту ко ји је чо век
ство рио. 

Ства ра ње као ма ни фе ста ци ја кре а -
тив ног и ду хов ног по тен ци ја ла је, за -
пра во, и је ди на пред ност ко ју он има
над том не из ве сно шћу и пре те ћим
ни шта ви лом не по чин-по ља. Оли че но
по е зи јом, оно омо гу ћу је да се фик ци -
о на ли за ци јом фак тич ког са гле да ду -
хов на ди мен зи ја људ ске ре ал но сти у
ко јој је игра би тан чи ни лац тог кре а -
тив ног про це са. Као што је у ци клу су
"Да ле ко у на ма", от крио не по чин по -
ље, ко јим ће на сло ви ти сво ју дру гу
пе снич ку књи гу, та ко ће у њој раз ви -
ти иде ју игре на го ве ште ну пе смом
"Од је ки ва ње" у пр вој књи зи9. Игра је
би тан чи ни лац ства ра ла штва, а сло -
бо да у ко јој се она ма ни фе ству је
прет по ста вља и не из ве стан ис ход
кре а тив ног про це са. У књи зи Ку ћа
на сред дру ма, чи ји на слов ме та фо ри -
зу је по ло жај срп ског на ро да на бал -
кан ској ве тро ме ти ни, пе сник и ка же
да она ни је оство ре на пре ма не кој по -
чет ној за ми сли, већ да по ти че од јед -
не дру ге иде је злат но ру ке цр не сре ће
чи је се кре а тив но не и мар ство има ло
не из ве стан ис ход, јер је од мо гу ће по -
чет не иде је да се ство ри не бе ска ћу -
при ја или сун че ве те ра зи је ис па ла на
кра ју ку ћа на сред дру ма10. Свест о
ства ра њу ни је увек во ђе на цен три пе -
тал ном, већ цен три фу гал ном си лом

жи вот не не из ве сно сти и не пред ви ди -
во сти ис хо да кре а тив ног про це са у
ко јем за ми сао јед ног, до во ди до ства -
ра ња не чег са свим дру гог11. 

Иако у пр вој пе сми Ко ре, "По знан -
ство", лир ски су бјект од би ја да се
ода зо ве на за во дљи ву игру сво да, он
при хва та тај иза зов у пе сми "Од је ки -
ва ње". Он до жи вља ва страх у пра зној
со би као ре жа ње, ски ча ње, кев та ње,
ла ја ње и ур ла ње ње них зи до ва и про -
сто ра. У од бра ну, он им ба ца сво је ко -
сти, док и сам не по ста не пра зан и
без ијед не ко сти се пре тва ра у од јек
сто стру ког ур ли ка12. Не из ве сност и
про мен љи вост игре, чи ји је улог сам
жи вот, у по гле ду ис хо да је и нај ве ћи
ства ра лач ки иза зов. За по че та у пр вој,
игра је свој пу ни по ет ски сми сао до -
би ла у дру гој По пи ној књи зи, а као
ства ра лач ка од ли ка се ис ка за ла по том
и у књи зи "Спо ред но не бо" и ци клу -
су "Ма ла ку ти ја" у ко јем је до би ла ко -
но та ци ју ко смич ког ства ра лач ког
прин ци па. Иако је по е ти ка игре до -
ми нант на у сва че ти ри ци клу са Не по -
чин-по ља, "Игре", "Кост ко сти",
"Вра ти ми мо је кр пи це" и "Бе лу так",
игре у исто и ме ном ци клу су ис ка зу ју
мо гућ но сти раз ли чи тих обра за ца из -
ла ска из кри зе, та ко што се пре у зи ма -
ју од ре ђе не уло ге. Да би се оства ри ле
те на ме ре и по сти гао циљ игре, по -
треб ни су и ком пле мен тар ни ли ко ви
ко ји уче ству ју у њој. Сва ка од пе са -
ма, те ма ти зу је од ре ђе ну игру ко ја по -

чи ње по де лом уло га, а те уло ге ме та -
фо ри зу ју, у ства ри, ре ла ци ја ко је у
жи во ту по је ди нац ус по ста вља са дру -
ги ма. У пе сми, од но сно игри "Кли -
на", је дан је клин а дру ги кле шта, у
пе сми "Жму ре" не ко се са кри је од не -
ко га под је зик, на че ло, у за бо рав, а
овај га тра жи под зе мљом, на не бу, у
тра ви и дру где, док у том тра же њу не
из гу би се бе13. 

Пе снич ка до пу на све та

Те жњом да се игром са кри је ства р -
но а от кри је не ствар но, као мо гу ћа
ре ал ност, има ги на ци јом се са мо чи -
нио оно што се и до га ђа у жи во ту. Од
са мих по че та ка људ ског ства ра ла -
штва, ис ка за ног про це сом у ко јем је
фик ци о на ли за ци ја фак тич ког нео дво -
ји ва од пост ва ре ња фик циј ског, те су -
прот но сти су под јед на ко за сту пље не.
У ре ал ном и ра ци о нал ном са гле да ва -
њу све та, ње го ве над ре ал не и ира ци -
о нал не сли ке до би ја ју су прот ни
пред знак и у ши рем кон тек сту, у ко -
јем пре о вла да ва је дан прин цип, оли -
ча ва ју из у зет ке ко ји га по твр ђу ју.
Иако су за и ста раз ли чи ти и су прот ни,
та кви при ме ри не по твр ђу ју до ми -
нант но пра ви ло, већ га до пу њу ју. До -
пу на је ком пле мен тар на вред ност ко -
ја свет чи ни пот пу ним, це ло ви тим и
исти ни тим. Као што ноћ до пу ња ва
дан, не бо зе мљу, му шко жен ско, та ко
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и не ствар но упот пу њу је ствар но и у
спо ју фак тич ког и фик тив ног из гра -
ђен је људ ски свет. Умет нич ко ства -
ра ла штво да је ствар но сти но ву ди -
мен зи ју. По пут свих дру гих фик циј -
ских тво ре ви на и по е зи ја има ду бо ке
раз ло ге свог по сто ја ња у људ ском
све ту, чи ја је це ло ви тост и исти ни -
тост не мо гу ћа без ње. Тек фик ци о на -
ли за ци јом фак тич ког, објек тив на
ствар ност по ста је це ло вит и до би ја
ди мен зи ју људ ског све та у ко јем фик -
циј ско по ста је фак тич ко. 

Ова до пу на је уто ли ко ва жни ја и
нео п ход ни ја у људ ском све ту из ло же -
ном не са мо спо ља шњим ве ћи уну -
тра шњим про ме на ма. Ка да се те про -
ме не са гле да ју и као чи ни лац по ни -
шта ва ња по сто је ће ре ал но сти, он да
се чо ве ко ва од бра на од тог ни хи ли -
зма у не си гур ном жи вот ном по љу у
ко јем се об рео за сни ва на кре а тив но -
сти, оли че не у по е зи ји. Би ћем по е зи -
је, про ис те клим из он то ло ги је је зи ка,
нат ком пен зу је се не би ће ствар но сти,
чи ме се по твр ђу је да је у је зи ку по е -
зи је он то ло шка осно ва сми сла људ -
ског по сто ја ња. По е зи ја је вр ста про -
те ста и пр ко са по сто је ћем ста њу све -
та, у ко јем чо век мо же да оп ста не са -
мо уко ли ко га стал но ме ња и чи ни
све жим. Пе сник је осе тљив се и змо -
граф, ко ји у пе сми ис ка зу је на го ве -
шта је не га тив них про ме на ко је мо гу
би ти од пре суд ног зна ча ја за ње гов
жи вот. Па ра докс је да те опа сно сти
не до ла зе са мо из спо ља шњег све та,
већ и да по ти чу од ри ту а ли зо ва не
сва ко дне ви це и ба на ли за ци је жи во та. 

На сто је ћи да се за шти ти те од спо -
ља шњих опа сно сти, љу ди не уоча ва ју
да су под јед на ко угро же ни и не ви -
дљи вим, уну тра шњим опа сно сти ма.
У хра бром су прот ста вља њу ви дљи -
вом, по тро ше сна гу и осе ћај за са гле -
да ва ње уну тра шње, не ви дљи ве опа -
сно сти ко је до ла зе из жи вот них ду би -
на, скри ве них "да ле ко у њи ма". Пе -
сник при бли жа ва ту уда ље ност и чи -
ни је не по сред ном, кон крет ном и
бли ском. Оно што га уз не ми ра ва је
ду бо ко у ње му са мом, а те не ми ре
пре по зна је у не по сред ној жи вот ној
ре ал но сти не по чин-по ља. Уко ли ко је
тач но да са по ве ћа њем опа сно сти, ра -
сте и мо гућ ност спа са14, он да се њи -
хо во са вла да ва ње ис ка зу је ства ра ла -
штвом. 

Те ма ти зу ју ћи опа сно сти ко је пре те
љу ди ма и тре ну ци ма њи хо ве нај ве ће
бли ско сти, пе сник са гле да ва на ста ја -
ње пре пре ка из ме ђу љу бав ни ка ка да

по чи ње и ег зи стен ци јал на дра ма ти ка
њи хо вог емо ци о нал ног од но са. О на -
пе то сти ме ђу њи ма, аутен тич но све -
до чи лир ски су бјект По пи ног пе -
снич ког ци клу са "Да ле ко у на ма", ко -
ји до жи вља ва уз не ми ре ну шет њу во -
ље не сво јим под оч ња ци ма, док ње го -
ве об на же не ре чи зе бу пред ње ним
усна ма на не ви дљи вој ре шет ци. За -
јед нич ке тре нут ке ме ђу соб не при сно -
сти, у ко ји ма се ње го ве ру ке ули ва ју у
ње не, мо ра ју да оти ма ју од пре те ћих
без об зир них те сте ра у ам би јен ту не -
про ход ног ва зду ха15. Све оп ште окол -
но оту ђе ње ко је пре ти и њи ма, из ра -
же но је не мо гућ но шћу да го во ре су -
вим, па пир на тим је зи ком ко га ре чи
под неп ци ма па ле, ни ти мо гу да оп -
ста ну са те лом од жи вог пе ска. Гу бе -
ћи кон тро лу над со бом и над по су -
ђем, раз у ла ре не ка ши ке им од но се зр -
на, а не мо гућ ност гр ље ња др ве ним
ру ка ма без ли шћа и уве ну лих осе ћа -
ња, сим бо ли зу ју по ги ну ли ка ран фа ли
са уса на у вре лом жи вом пе ску њи хо -
вих те ла16. Ова квим сли ка ма се упе -
ча тљи во ис ка зу је оту ђе ње ко је др жи
љу де у са бла сној мре жи и по ја ча ва
њи хо ву крх кост и не пред ви ди вост за -
јед нич ког жи во та. 

Пре те ће не во ље из ра же не су емо -
ци о нал ним за хла ђе њем и уда ља ва -
њем, на ста лим ри ту а ли зо ва ном сва -
ко дне ви цом. Иако осе ћа да осим спо -
ља шњих и ви дљи вих са др жа ја, на
ње гов жи вот ути чу и уну тра шње и
не ви дљи ве си ле, чо век их иг но ри ше
и не при зна је ефе кат њи хо вог де ло ва -
ња све док се не су о чи са њи хо вим
не по сред ним, ви дљи вим ма те ри ја ли -
зо ва ним по сле ди ца ма. Та да их озна -
ча ва као ути цај суд бин ске не ми нов -
но сти, ко ја се ни је мо гла из бе ћи, и ве -
ру је са мо у оно што мо же да ви ди и
не по сред но опи па. По е зи ја, по пут
сти хо ва Вас ка По пе, вра ћа и об на вља
ве ру у мо гућ ност са гле да ва ња ре ал -
но сти не ви дљи вог и бли кост да ле ког.
Ње гов лир ски су бјект зна пут из ла ска
из не чи стог вре ме на, оли че ног за му -
ће ним гла со ви ма и не че ка да се они
из би стре и ускла де, већ кре ће ка из -
во ру да би се вра тио се би. Кад сву као
је су мрак свог те ла, дан му је про на -
шао ли це, ве тар ко су раз ве се лио, за -
чу ђе ни по глед оли стао, сен ка из ни -
кла из сун ца и на пра гу ср ца опет ста -
јао свет17. У за вр шним сти хо ви ма ци -
клу са "Да ле ко у на ма" он об рон ци ма
пла вим си ла зи до ре ал но сти ње ног
би строг гла са и ча роб не лам пе чи ја
све тлост вра ћа све ту из бле де ле бо је и

по но во осми шља ва њи хо во по сто ја -
ње та ко што об на вља кре а тив не мо ћи
и има ги на ци ју нео п ход ну да би се
про ду жи ла љу бав у об ре ду не по сред -
ног ис ку ства. 
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ТРБУХОЗОРЦИ

у Не ме сту
у епи цен тру Лип сан дри је
про ми чу без гла ве си лу е те
го во ре из тр бу ха 
је зи ком ко ји ни ко не раз у ме
осим оних из град ске ку ће
оку пи ра не од истих тр бу хо збо ра ца
са мо ала ви јих од оста лих
чи је се ак тив но сти за вр ша ва ју 
пре не го поч ну
док скри ве ни ба за ју чар ши јом
сла ве ћи Во ђу уз ре ске зву ке тру ба
и ту пих про зу клих буб ње ва
соп стве не пу не ћи тр бу хе
лич ну имо вин ску кар ту
што је ра зу мљи во у та квим при ли ка ма 

сви оста ли скла ња ју се са пу та
гле да ју да се што да ље од мак ну
од по мах ни та лог шља ма

на без бед ној уда ље но сти
лак ше се ди ше
го вор из тр бу ха се не чу је
ни ти се то ли ки воњ осе ћа
а и очи то сма ње на ви дљи вост
чи ни да је све не ка ко дру га чи је

БЕЛА ПУДЛА

У ка феу Па ра граф 
ко ји из не по зна тих раз ло га
при ја тељ мој Пре драг Са вић 
ре дов но пре кр шта ва у По ли граф
се ди да ма у бе лом 
са још бе љом пу длом

од сто ла до сто ла у ка феу
ву че се про мр зли про сјак
с кар тон ском ку ти јом у ру ци
да по не ко уба ци но вац

пу дла у тре нут ку за ла ја
око ми се на ње га 
раз ма же на и ни чим иза зва на
не пре ста де

мла ђа на ко но ба ри ца
на о ру жа на до ма ћим вас пи та њем
ухва ти га за ру ку
хи тро из ба ци из ка феа

ле по вас пи та на пу дла
оба вив ши по ве рен јој за да так
ли зну длан бе ле да ме 
за до вољ но ућу та 

на ста ви да се се ма зи 
бли ста у бе лом на руч ју
об ли зу је се
уз ти ху му зи ку што гре је

очи то збу њен стар чић
пред рав но ду шним све том
гр чи се на мра зу ис пред
са пи та њем у то плом по гле ду

БЕН ЧАПА

пле ме нит и не зло бив
то плим очи ма 
бла гим по гле дом
ку пио би те из пр ве
имао је па мет и ле по ту
ово ли ко ср це још ве ћу ду шу
имао је љу бав за цео свет

Бен Ча па је имао све 
све осим из бо ра
да оста не ту где је сте
са они ма ко је је во лео
ко ји ма се увек ра до вао

Бен Ча па ни је био чо век
био је ви ше од то га
чо век је слаб по клек не
под лег не ис ку ше њу
про стре се ра сла бљен

Ча па је био од дру ге сор те
кра љев ски двор ски сој
док су га од во зи ли
не мо је под вио реп 
јед ном још окре нуо гла ву
да те рет оста не на они ма
ко ји у ње го вој цар ској авли ји оста ју
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ТО НЕШТО

ка ко да за вр шиш ову књи гу
ка да је све пре су ши ло
ка да не ма ре чи 
по треб них за ова ко суп тил не по сло ве
ка да не ма оног не чег 
оног не у хва тљи вог
оног нео п ход ног за по себ не по ду хва те

на та кво пи та ње не ма од го во ра
то што не мо же да се име ну је
баш то пра ви про блем 
а про бле ма је на пре тек

ре дов но у та квим при ли ка ма
у ко ји ма је два да се мо же ди са ти
осу ђен си на не из ве сност
на че ка ње да то не што про ра ди
да се до го ди оно што не за ви си од те бе
оно што се од не куд про ја ви
ба не из не на да не на ја вље но
лу пи те још нео све шће ног
и књи га се са ма од се бе за вр ши 

ОБИЧАЈ

ка да је про та Ари тон По по вић
про фе сор ве ро на у ке у врањ ској гим на зи ји
у ре грут ном цен тру Пре о бра же ње
пра вио спи сак ре гру та
дру ге че те дру гог ба та љо на пр вог пу ка
ни је се дво у мио
под бро јем је дан упи сао је име си на
на ред ни ка у ре зер ви Да ни ла А. По по ви ћа

дру гог да на бит ке на Ко лу ба ри
Да ни ло је пао на Вра чем бр ду
та ко је то у Ве ли ком ра ту
гла ва се пре жа ли али пам ти

то што је ди но ње го вог име на не ма
ме ђу оним укле са ним на зи ду спо мен-со бе
ка сар не Ми лош Ве ли ки у Вра њу
мо ра да је не чим за слу жио

не ма дру ге 
пре су ди ла је чи ње ни ца
да је слу чај но баш мој пра де да
а ја оп ште је по зна то
у овом Не ме сту дав но пре цр тан
ни да нас не по сто јим

та ко је ни крив ни ду жан
пра де да по дру ги пут по гу бљен
са да од срп ске ру ке
као што је и оби чај

Sва ко фи ло зоф ско ис пи ти ва ње ра та ће се усред сре ди ти
на че ти ри оп шта пи та ња: Шта је рат? Шта узро ку је рат?
Ка кав је од нос из ме ђу људ ске при ро де и ра та? Мо же ли
рат ика да би ти мо рал но оправ дан?

Де фи ни са ње шта је рат зах те ва од ре ђи ва ње ен ти те та
ко ји ма је до зво ље но да поч ну и да уче ству ју у ра ту. А де -
фи ни ци ја ра та осо бе че сто из ра жа ва ње ну ши ру по ли тич -
ку фи ло зо фи ју, као што је огра ни ча ва ње ра та на су коб из -
ме ђу на ци ја или др жа ва. Ал тер на тив не де фи ни ци је ра та
мо гу укљу чи ва ти су ко бе не са мо из ме ђу на ци ја, већ и из -
ме ђу шко ла ми шље ња или иде о ло ги ја.

Од го во ри на пи та ње "Шта иза зи ва рат?" у ве ли кој ме -
ри за ви се од фи ло зо фо вих по гле да на де тер ми ни зам и
сло бод ну во љу. Ако су људ ске ак ци је из ван ње го ве или
ње не кон тро ле, он да је узрок ра та не би тан и не из бе жан. С
дру ге стра не, ако је рат про из вод људ ског из бо ра, он да се
мо гу иден ти фи ко ва ти три оп ште гру пе узроч но сти: би о -
ло шка, кул ту ро ло шка и ра зум ска. Док ис тра жу је основ ни
узрок су ко ба, овај текст ис тра жу је од нос из ме ђу људ ске
при ро де и ра та.

Ко нач но, оста је пи та ње да ли је рат ика да мо рал но
оправ дан. Те о ри ја пра вед ног ра та је ко ри сна струк ту ра
уну тар ко је се дис курс ра та мо же етич ки ис пи та ти. У ево -
лу и ра ју ћем кон тек сту мо дер ног ра то ва ња, мо рал на ра чу -
ни ца ра та ће зах те ва ти од фи ло зо фа ра та да ра чу на не са -
мо на вој но осо бље и ци ви ле, већ и за оправ да не ме те,
стра те ги је и упо тре бу оруж ја.

Од го во ри на сва ова пи та ња до во де до кон крет ни јих и
при ме ње них етич ких и по ли тич ких пи та ња. Све у све му,
фи ло зо фи ја ра та је сло же на и зах те ва од ис тра жи ва ча да
ар ти ку ли ше до след но ми шље ње у обла сти ма ме та фи зи ке,
епи сте мо ло ги је, фи ло зо фи је ума, по ли тич ке фи ло зо фи је
и ети ке.

1. Шта је рат?

Пр во пи та ње ко је тре ба раз мо три ти је шта је рат и шта
је ње го ва де фи ни ци ја. Ис тра жи вач ра та тре ба да бу де па -
жљив у ис пи ти ва њу де фи ни ци ја ра та, јер као и сва ки дру -
штве ни фе но мен, де фи ни ци је су раз ли чи те, а пред ло же на
де фи ни ци ја че сто ма ски ра од ре ђе ни по ли тич ки или фи -
ло зоф ски став ко ји за сту па аутор. Ово ва жи и за де фи ни -
ци је из реч ни ка, као и за члан ке о вој ној или по ли тич кој
исто ри ји.

Ци це рон де фи ни ше рат ши ро ко као "сва ђу си лом"; Ху -
го Гро ци јус до да је да је "рат ста ње су ко бље них стра на, ко -
је се сма тра та квим"; То мас Хобз при ме ћу је да је рат та ко -
ђе став: "Под ра том се под ра зу ме ва ста ње ства ри, ко је мо -
же по сто ја ти и док се ње го ве опе ра ци је не на ста вља ју;
Де ни Ди дро ко мен та ри ше да је рат "кон вул зив на и на сил -
на бо лест по ли тич ког те ла; за Кар ла фон Кла у зе ви ца "рат
је на ста вак по ли ти ке дру гим сред стви ма", итд. Сва ка де -
фи ни ци ја има сво је пред но сти и сла бо сти, али је че сто вр -
ху нац ши рих фи ло зоф ских по зи ци ја пи сца.
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На при мер, схва та ње да ра то ви укљу чу ју са мо др жа ве –
ка ко то Кла у зе виц им пли ци ра – по ри че сна жну по ли тич ку
те о ри ју ко ја прет по ста вља да по ли ти ка мо же укљу чи ва ти
са мо др жа ве и да је рат на не ки на чин или фор ми ра од раз
по ли тич ке ак тив но сти. "Рат" де фи ни сан у Веб сте ро вом реч -
ни ку је ста ње отво ре ног и об ја вље ног, не при ја тељ ског ору -
жа ног су ко ба из ме ђу др жа ва или на ци ја, или пе ри од та квог
су ко ба. Ово об у хва та по себ но по ли тич ко-ра ци о на ли стич ки
при каз ра та и ра то ва ња, од но сно да рат мо ра би ти екс пли -
цит но об ја вљен и да бу де из ме ђу др жа ва да би био рат. На -
ла зи мо да Ру со за сту па ову по зи ци ју: "Рат је кон сти ту и сан
од но сом из ме ђу ства ри, а не из ме ђу лич но сти... Рат је, да -
кле, од нос, не из ме ђу чо ве ка и чо ве ка, већ из ме ђу др жа ве и
др жа ве..." (Дру штве ни уго вор) .

Вој ни исто ри чар Џон Ки ган ну ди ко ри сну ка рак те ри за -
ци ју по ли тич ко-ра ци о на ли стич ке те о ри је ра та у сво јој
Исто ри ји ра та. Прет по ста вља се да је то уре ђен по ду хват
у ко ји су укљу че не др жа ве, у ко ме по сто је де кла ри са ни по -
че ци и оче ки ва ни кра је ви, ла ко пре по зна тљи ви бор ци и ви -
сок ни во по слу шно сти од стра не под ре ђе них. Фор ма ра ци -
о нал ног ра та је уско де фи ни са на, што се раз ли ку је по оче -
ки ва њу оп са да, бор бе них би та ка, окр ша ја, ра ци ја, из ви ђа -
ња, па тро ла и ду жно сти пред стра жа, при че му сва ка има
сво је кон вен ци је. Као та ква, Ки ган при ме ћу је да се ра ци о -
на ли стич ка те о ри ја не ба ви до бро пред др жав ним или не др -
жав ним на ро ди ма и њи хо вим ра то ви ма.

По сто је и дру ге шко ле ми шље ња о при ро ди ра та осим
по ли тич ко-ра ци о на ли стич ког при ка за, и про у ча ва лац ра та
мо ра би ти опре зан, као што је го ре на ве де но, да не укљу чи
су ви ше уско или нор ма тив но об ја шње ње ра та. Ако се рат
де фи ни ше као не што што се де ша ва са мо из ме ђу др жа ва,
он да не тре ба по ми ња ти ра то ве из ме ђу но мад ских гру па,
ни ти би се ра том сма тра ла не при ја тељ ства ра се ље не, не др -
жав не гру пе про тив др жа ве.

Ал тер на тив на де фи ни ци ја ра та је да је то све про жи ма ју -
ћи фе но мен уни вер зу ма. Пре ма то ме, бит ке су са мо симп то -
ми ра то бор не при ро де уни вер зу ма; та кав опис од го ва ра хе -
ра клит ској или хе ге ли јан ској фи ло зо фи ји у ко јој про ме не
(фи зич ке, дру штве не, по ли тич ке, еко ном ске, итд.) мо гу на -
ста ти са мо из ра та или на сил ног су ко ба. Хе ра клит из ја вљу -
је да је "рат отац свих ства ри", а Хе гел по на вља ње го ва осе -
ћа ња. За ни мљи во је да је чак и Вол тер, оте ло тво ре ње про -
све ти тељ ства, сле дио ову ли ни ју: "Глад, ку га и рат су три
нај по зна ти ја чи но ца овог јад ног све та...Све жи во ти ње су
не пре ста но у ра ту јед на са дру гом...Ва здух, зе мља а во да су
аре не уни ште ња." (Џеп ни фи ло зоф ски реч ник).

Ал тер на тив но, Окс форд ски реч ник про ши ру је де фи ни -
ци ју та ко да укљу чу је "сва ко ак тив но не при ја тељ ство или
бор бу из ме ђу жи вих би ћа; су коб из ме ђу су прот ста вље них
си ла или прин ци па". Ти ме се из бе га ва ускост по ли тич ко-ра -
ци о на ли стич ке кон цеп ци је до пу шта ју ћи мо гућ ност ме та -
фо рич ких, не на сил них су ко ба из ме ђу си сте ма ми шље ња,
као што су вер ске док три не или тр го вач ке ком па ни је. Ово
мо жда ука зу је на пре ши ро ку де фи ни ци ју, јер је тр го ви на
сва ка ко дру га чи ја вр ста ак тив но сти од ра та, иако се тр го ви -
на де ша ва у ра ту, а тр го ви на че сто мо ти ви ше ра то ве. Чи ни
се да де фи ни ци ја ОЕД-а та ко ђе од ра жа ва хе ра клит ску ме та -
фи зи ку, у ко јој су прот ста вље не си ле де лу ју јед на на дру гу
да би ство ри ле про ме ну и у ко јој је рат про из вод та кве ме -
та фи зи ке. Да кле, из два по пу лар на и ути цај на реч ни ка, има -
мо де фи ни ци је ко је ко но ти ра ју од ре ђе не фи ло зоф ске по зи -
ци је.

Пла стич ност и исто ри ја ен гле ског је зи ка та ко ђе зна че да
уоби ча је но ко ри шће не де фи ни ци је ра та мо гу укљу чи ти и
об у хва ти ти зна че ња по зајм ље на и из ве де на из дру гих, ста -
ри јих је зи ка: ре ле вант ни ко рен ски си сте ми су гер ман ски,
ла тин ски, грч ки и сан скрит. Та кви опи си мо гу се за др жа ти
у усме ним и ли те рар ним при ка зи ма ра та, јер о ра ту чи та мо
у пе сма ма, при ча ма, анег до та ма и исто ри ја ма ко је мо гу об -
у хва ти ти ста ри је кон цеп ци је ра та. Ипак, опи си ра та ко ји се
на ла зе у ли те ра ту ри ко ју су оста ви ли ра зни пи сци и го вор -
ни ци че сто има ју слич но сти са са вре ме ним схва та њи ма.
Раз ли ке про из и ла зе из пи шче ве, пе сни ко ве или го вор нич ке
про це не ра та, што би су ге ри са ло да се ан тич ка грч ка кон -
цеп ци ја ра та не раз ли ку је то ли ко од на ше. И јед ни и дру ги
су мо гли пре по зна ти при су ство или од су ство ра та. Ме ђу -
тим, ети мо ло шки де фи ни ци ја ра та се од но си на кон цеп те
ра та ко ји су или од ба че ни или им пу ти ра ни са да шњој де фи -
ни ци ји, а по вр шни пре глед ко ре на ре чи рат пру жа фи ло зо -
фу увид у ње гов кон цеп ту ал ни ста тус уну тар за јед ни ца и
то ком вре ме на. 

На при мер, ко рен ен гле ске ре чи 'war', wer ra, је фра нач ко-
не мач ки, што зна чи збр ка, не сло га или сва ђа, а гла гол wer -
ran зна чи збу ни ти или за мр си ти. Рат сва ка ко ства ра кон фу -
зи ју, као што је Кла у зе виц при ме тио на зи ва ју ћи га "ма глом
ра та", али то не дис кре ди ту је иде ју да се рат ор га ни зу је. Ла -
тин ски ко рен од bel lum да је нам реч ра то бор ни, а ду ел, ар -
ха ич ни об лик bel lum; грч ки ко рен ра та је по ле мос, што нам
да је по ле ми ку, им пли ци ра ју ћи агре сив ну по ле ми ку. Фра -
нач ко-гер ман ска де фи ни ци ја на го ве шта ва не ја сан по ду хват,
кон фу зи ју или сва ђу, што се под јед на ко мо же при ме ни ти на
мно ге дру штве не про бле ме ко ји по га ђа ју гру пу; ве ро ват но
је со ци о ло шког кон цеп та ни жег ре да од грч ког, ко ји скре ће
па жњу ума на су ге сти је о на си љу и су ко бу, или ла тин ског,
ко ји об у хва та мо гућ ност да две стра не во де бор бу.

Са да шње ко ри шће ње 'ра та' мо же им пли ци ра ти су коб и
кон фу зи ју угра ђе не у ра не де фи ни ци је и ко ре не, али мо же
та ко ђе, као што смо при ме ти ли, не све сно укљу чи ва ти ти
кон цеп ци је из ве де не из од ре ђе них по ли тич ких шко ла. Ал -
тер на тив на де фи ни ци ја на ко јој је аутор ра дио је да је рат
ста ње ор га ни зо ва ног, отво ре ног ко лек тив ног су ко ба или не -
при ја тељ ства. Ово је из ве де но из кон тек сту ал них за јед нич -
ких име ни те ља, ко ји су еле мен ти ко ји су за јед нич ки за све
ра то ве, и ко ји пру жа ју ко ри сну и ро бу сну де фи ни ци ју кон -
цеп та. Ова рад на де фи ни ци ја има пред ност јер до зво ља ва
ве ћу флек си бил ност од ОЕД вер зи је, флек си бил ност ко ја је
кључ на ако же ли мо да ис пи ту је мо рат не са мо као су коб из -
ме ђу др жа ва (то јест, ра ци о на ли стич ки став), већ и су коб
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из ме ђу не др жав них на ро ди, нео бја вље не ак ци је и ви со ко
ор га ни зо ва ни, по ли тич ки кон тро ли са ни ра то ви, као и кул -
тур но ево лу и ра ни, ри ту ал ни ра то ви и ге рил ски устан ци, ко -
ји из гле да да не ма ју сре ди шње кон трол но те ло и мо гу се
опи са ти као да се по ја вљу ју спон та но.

По ли тич ко пи та ње де фи ни са ња ра та пред ста вља пр ви
фи ло зоф ски про блем, али ка да се то при зна, де фи ни ци ја ко -
ја об у хва та су коб оруж ја, ста ње ме ђу соб не на пе то сти и
прет ње на си љем ме ђу гру па ма, овла шће ну де кла ра ци ју су -
ве ре ног те ла, итд. мо же да се ко ри сти за раз ли ко ва ње ра то -
ва од не ми ра

2. Шта узро ку је рат?

Раз ли чи те под ди сци пли не су се бо ри ле са ети о ло ги јом
ра та, али сва ка за уз врат, као и де фи ни ци је ра та, че сто од ра -
жа ва пре ћут но или екс пли цит но при хва та ње ши рих фи ло -
зоф ских пи та ња о при ро ди де тер ми ни зма и сло бо де.

На при мер, ако се твр ди да чо век ни је сло бо дан да бу де
од го во ран за сво је по ступ ке (ја ки де тер ми ни зам), он да рат
по ста је суд бин ска чи ње ни ца уни вер зу ма, она ко ју чо ве чан -
ство не ма моћ да иза зо ве. Опет, ра спон ми шље ња под овом
за ста вом је ши рок, од оних ко ји твр де да је рат ну жан и не -
из бе жан до га ђај, ко јег чо век ни ка да не мо же да из бег не, до
оних ко ји, иако при хва та ју ну жност ра та, твр де да чо век
има моћ да ума њи соп стве на пу сто ше ња, баш као што ле ко -
ви на ре цепт мо гу да ми ни ми зи ра ју ри зик од бо ле сти или
гро мо бран ри зик од оште ће ња иза зва но олу јом. Им пли ка -
ци ја је да чо век ни је од го во ран за сво ја де ла, па сто га ни је
од го во ран ни за рат. У че му ле жи ње гов узрок он да нам пре -
о ста је ин те лек ту ал на по тра га: у сред њо ве ков ном раз у ме ва -
њу уни вер зу ма, зве зде, пла не те и ком би на ци је че ти ри еле -
мен та (зе мља, ва здух, во да, ва тра) ко је су схва та не као кључ
за ис пи ти ва ње људ ских де ла и рас по ло же ња. Док је са вре -
ме ни ум по ве ћао сло же ност при ро де уни вер зу ма, мно ги се
и да ље по зи ва ју на ма те ри јал ну при ро ду уни вер зу ма или
ње го ве за ко не да би ис пи та ли за што до ла зи до ра та. Не ки
тра же ком пли ко ва ни је вер зи је астро ло шких ви зи ја сред њо -
ве ков ног ума (на при мер, те о ри је Кон дра тје фо вог ци клу са),
док дру ги тра же об ја шње ња у но ви јим на у ка ма мо ле ку лар -
не и ге нет ске би о ло ги је.

У сла би јем об ли ку де тер ми ни зма, те о ре ти ча ри твр де да
је чо век про из вод свог окру же ња – ка ко год да је то де фи ни -
са но – али он та ко ђе по се ду је моћ да про ме ни то окру же ње.
Ар гу мен ти из ове пер спек ти ве по ста ју при лич но за мр ше ни,
јер че сто прет по ста вља ју да је 'чо вје чан ство' у це ли ни под -
ло жно не у мо љи вим си ла ма ко је га под сти чу на рат, али да
по ступ ци не ких љу ди – оних по сма тра ча, фи ло зо фа, на уч -
ни ка - ни су та ко од луч ни, јер по се ду ју ин те лек ту ал ну спо -
соб ност да уоче ко је су про ме не по треб не да би се про ме ни -
ле чо ве ко ве бо ри лач ке пре ди спо зи ци је. Опет, па ра док си и
за мр ше ност ми шље ња ов де су чуд но ин три гант ни, јер се
мо же мо за пи та ти шта до зво ља ва не ки ма да сто је из ван за -
ко на ко ји ма су под ло жни сви дру ги?

Дру ги, ко ји ис ти чу сло бо ду чо ве ка да би ра, твр де да је
рат про из вод ње го вог из бо ра и да је сто га у пот пу но сти ње -
го ва од го вор ност. Али ми сли о ци су се ов де по де ли ли по
раз ли чи тим шко ла ма ми шље ња о при ро ди из бо ра и од го -
вор но сти. По сво јој ко лек тив ној при ро ди, раз ма тра ња
узроч но сти ра та мо ра ју за ди ра ти у по ли тич ку фи ло зо фи ју и
у ди ску си је о од го вор но сти гра ђа на и вла да за рат. Ова ква

за бри ну тост очи глед но за ди ре у мо рал на пи та ња (у ко јој
ме ри је гра ђа нин мо рал но од го во ран за рат?), али што се ти -
че узроч но сти ра та, ако је чо век од го во ран за ствар но по -
кре та ње ра та, мо ра се за пи та ти по чи јем ауто ри те ту се рат
во ди? Ов де се ја вља ју де скрип тив ни и нор ма тив ни про бле -
ми, јер се мо же мо про пи ти ва ти ко је за кон ски ауто ри тет да
об ја ви рат, а за тим пре ћи на пи та ња да ли та власт има или
тре ба да има ле ги ти ми тет. На при мер, мо же се раз ма тра ти
да ли тај ауто ри тет од ра жа ва оно што "љу ди" же ле (или би
тре ба ло да же ле), или да ли их власт оба ве шта ва о то ме шта
же ле (или би тре ба ло да же ле). Да ли се ма се ла ко ко ле ба ју
у скла ду са иде ја ма ели те или ели те на кра ју сле де оно што
ве ћи на тра жи? Ов де не ки кри ве ари сто кра ти ју за рат (нпр.
Ни че, ко ји за пра во ве ли ча њи хо ве вр ли не у том по гле ду), а
дру ги окри вљу ју ма се што су под ста кле ари сто кра ти ју не -
вољ ну на бор бу (уп. Ви ко, Но ва на у ка, оде љак 87).

Они ко ји на тај на чин ис ти чу рат као про из вод чо ве ко вог
из бо ра, на гла ша ва ју ње го ву по ли тич ку и етич ку при ро ду,
али ка да се по за ба ве ши ро ким фи ло зоф ским те ри то ри јом
ме та фи зи ке, мо гу се при ме ти ти дру ги по себ ни узро ци ра та.
Они се мо гу по де ли ти у три глав не гру пе: они ко ји тра же
узроч ност ра та у чо ве ко вој би о ло ги ји, они ко ји га тра же у
ње го вој кул ту ри и они ко ји га тра же у ње го вој спо соб но сти
ра зу ма.

Не ки твр де да је рат про из вод на сле ђе не би о ло ги је чо ве -
ка, а не сла га ња бе сне око де тер ми ни стич ких им пли ка ци ја
ко је су усле ди ле. При ме ри те о ри ја укљу чу ју оне ко је твр де
да је чо век при род но агре си ван или при род но
територијалaн, сло же ни је ана ли зе укљу чу ју те о ри ју ига ра и
ге нет ску ево лу ци ју да би об ја сни ле по ја ву на си ља и ра та
(упо ре ди Ри чард До кинс за за ни мљи ве ко мен та ре о овој
обла сти). У окви ру ове ши ро ке шко ле ми шље ња, не ки при -
хва та ју да се чо ве ко ви ра то бор ни на го ни мо гу усме ри ти у
мир ни је по тра ге (Ви ли јам Џејмс), не ки бри ну због не до -
стат ка на сле ђе них ин хи би ци ја чо ве ка да се бо ри са све опа -
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сни јим оруж јем (Кон рад Ло ренц), а дру ги твр де да ћe при -
род ни про цес ево лу ци је одр жа ти ми ро љу би ве на чи не по на -
ша ња у од но су на на сил не (Ри чард До кинс).

Од ба цу ју ћи би о ло шки де тер ми ни зам, кул ту ра ли сти на -
сто је да об ја сне узроч ност ра та у тер ми ни ма од ре ђе них кул -
тур них ин сти ту ци ја. Опет се де тер ми ни зам под ра зу ме ва ка -
да за го вор ни ци твр де да је рат ис кљу чи во про из вод чо ве ко -
ве кул ту ре или дру штва, уз раз ли чи та ми шље ња о при ро ди
или мо гућ но сти кул тур них про ме на. На при мер, мо же ли
'ме ки мо рал' тр го ви не ко ји укљу чу је све ве ћи број у ми ро -
љу би ве од но се су прот ста ви ти па чак и уки ну ти ра то бор не
кул тур не тен ден ци је (ка ко Кант ве ру је), или су кул ту ре под -
ло жне инер ци ји, у ко јој се на ме та ње спољ них ка зни или су -
пра- на ци о нал на др жа ва мо же би ти је ди но сред ство за мир?
Про блем до во ди до пи та ња ем пи риј ске и нор ма тив не при -
ро де о на чи ну на ко ји су не ка дру штва пре ста ла са ра том и
о то ме у ко јој ме ри се слич ни про гра ми мо гу при ме ни ти у
дру гим за јед ни ца ма. На при мер, шта је ство ри ло мир из ме -
ђу за ра ће них пле ме на Ен гле ске и шта на ро ду Се вер не Ир -
ске или Ју го сла ви је ус кра ћу је тај исти мир?

Ра ци о на ли сти су они ко ји ис ти чу ефи ка сност људ ског
ра зу ма у   људ ским по сло ви ма, и сход но то ме про гла ша ва ју
рат про из во дом (или не до стат ком) ра зу ма. Не ки ма је ово ја -
ди ко ва ње – да чо век не ма ра зум, мо жда не би тра жио пред -
но сти ко је има у ра ту и био би мир ни ја звер. За дру ге је ра -
зум сред ство да се пре ва зи ђу кул ту ро ло шке ре ла тив не раз -
ли ке и пра те ћи из во ри тр ве ња, а ње го во на пу шта ње је при -
мар ни узрок ра та (уп. Џон Лок, Дру ги трак тат, оде љак 172).
За го вор ни ци уза јам не ко ри сти од уни вер зал ног ра зу ма има -
ју ду гу и ис так ну ту ло зу ко ја се же до сто и ка и од је ку је кроз
фи ло зо фи ју при род ног пра ва сред њо ве ков них и ка сни јих
на уч ни ка и прав ни ка. Сво је нај бо ље за го вор ни ке на ла зи у
Има ну е лу Кан ту и ње го вом чу ве ном пам фле ту о веч ном ми -
ру.

Мно ги ко ји об ја шња ва ју по ре кло ра та у чо ве ко вом на пу -
шта њу ра зу ма та ко ђе из во де сво је ми сли од Пла то на, ко ји
твр ди да су "ра то ви, ре во лу ци је и бит ке јед но став но и ис -
кљу чи во због те ла и ње го вих же ља". Од но сно, чо ве ков апе -
тит по не кад или стал но пре ва зи ла зи ње го ву спо соб ност ра -
су ђи ва ња, што ре зул ти ра мо рал ном и по ли тич ком де ге не ра -
ци јом. Од је ци Пла то но вих те о ри ја оби лу ју за пад ном ми сли,
по но во се по ја вљу ју, на при мер, у Фрој до вој раз ми шља њу о
ра ту ("За што рат") у ко јој он ви ди по ре кло ра та у на го ну
смр ти, или у ко мен та ри ма До сто јев ског о чо ве ко вом ин хе -
рент ном вар вар ству: "Са мо је њи хо ва бес по моћ ност ко ја ис -
ку ша ва му чи те ља, упра во ан ђе о ско по ве ре ње де те та ко је
не ма уто чи шта и при влач но сти, ко је за па љу је ње го ву под лу
крв. У сва ком чо ве ку, на рав но, кри је се по јед на звер - звер
бе са, звер по хот не вре ли не и кри ко ва из му че не жр тве, звер
бе за ко ња пу ште на с лан ца, звер бо ле сти ко је сле ди по рок,
гихт, бо ле сти бу бре га и та ко да ље." (Бра ћа Ка ра ма зо ви, II.
V. 4 , "По бу на")

Про блем са фо ку си ра њем на је дан је ди ни аспект чо ве ко -
ве при ро де је у то ме што, иако об ја шње ње узроч но сти ра та
мо же би ти по јед но ста вље но, по јед но ста вље ње иг но ри ше
увер љи ва об ја шње ња ко ја из но се кон ку рент ске те о ри је. На
при мер, ак це нат на чо ве ко вом ра зу му као узро ку ра та је
склон да иг но ри ше ду бо ке кул тур не струк ту ре ко је мо гу
ове ко ве чи ти рат су о чен са уни вер зал ним по зи вом на мир, и
на сли чан на чин мо же за не ма ри ти на сле ђе ну огор че ност
код не ких по је ди на ца или чак у не ким гру па ма. Слич но то -
ме, на гла сак на би о ло шкој ети о ло ги ји ра та мо же за не ма ри -

ти чо ве ко ву ин те лек ту ал ну спо соб ност да кон тро ли ше, или
ње го ву во љу да иде про тив сво јих пре ди спо зи ци ја. Дру гим
ре чи ма, људ ска би о ло ги ја мо же ути ца ти на раз ми шља ње
(шта се ми сли, ка ко, у ком тра ја њу и ин тен зи те ту), и сход но
то ме шта мо же ути ца ти на кул тур ни раз вој, а за уз врат ка ко
кул тур не ин сти ту ци је мо гу ути ца ти на би о ло шки и ра ци о -
нал ни раз вој (нпр. на чин на ко ји су стран ци до бро до шли да
ути чу на изо ла ци ју или ин те гра ци ју гру пе и оту да на ре про -
дук тив ни ген ски фонд).

Ис пи ти ва ње узроч но сти ра та иза зи ва по тре бу за раз ра -
дом мно гих под те ма, без об зи ра на уну тра шњу ло гич ку ва -
ља ност пред ло же ног об ја шње ња. Ис тра жи ва чи ра та сто га
мо ра ју да ис тра же ши ре од по ну ђе них де фи ни ци ја и об ја -
шње ња ка ко би раз мо три ли фи ло зоф ске про бле ме ко је се
че сто кри ју.

3. Људ ска при ро да и рат

Оквир за ис тра жи ва ње од но са из ме ђу људ ске при ро де и
ра та пру жа То мас Хобз, ко ји пред ста вља ста ње при ро де у
ко ме ће 'пра ва' или 'основ на' при ро да чо ве ка ве ро ват но до -
ћи у пр ви план на ше па жње. Хобс је не по ко ле бљив да се за -
ко ни на ме ћу без спољ не при ну де, би ло као при род но ста ња
би ло као ста ње има нент ног ра то ва ња. То јест, "то ком вре ме -
на љу ди жи ве без за јед нич ке Мо ћи ко ја их све др жи у стра -
хо по што ва њу, они су у оном ста њу ко је се зо ве Wa ar; и то је
та кав рат, где је сва ки чо век, про тив сва ког чо ве ка." (Ле ви -
ја тан, 1.13) Хоб со ва кон струк ци ја је ко ри сна по ла зна тач ка
за рас пра ву о људ ским при род ним скло но сти ма и мно ги ве -
ли ки фи ло зо фи ко ји су га пра ти ли, укљу чу ју ћи Ло ка, Ру соа
и Кан та, сла жу ћи се у јед ној или дру гој ме ри са ње го вим
опи сом. Лок од ба цу је Хоб со ву пот пу ну анар хич ну и то тал -
ну ра то бор ну др жа ву, али при хва та да ће увек по сто ја ти љу -
ди ко ји ће ис ко ри сти ти не до ста так у спро во ђе њу за ко на. Ру -
со пре о кре ће Хоб со ву сли ку па твр ди да је у при род ном ста -
њу чо век при род но ми ран и да ни је ра то бо ран, ме ђу тим, ка -
да Ру со ела бо ри ра ме ђу на род ну по ли ти ку, он је слич ног ми -
шље ња, твр де ћи да др жа ве мо ра ју би ти ак тив не (агре сив не)
ина че про па да ју; рат је не из бе жан и сва ки по ку шај мир них
фе де ра ци ја је уза лу дан. (Из Ру со о вих бе ле шки о L'etat de
gu er re у ко ји ма се кри ти ку је ра ни ји пам флет Абе Сен-Пје ра
под на сло вом Веч ни мир, на слов ко ји је Кант ка сни је узур -
пи рао).

Кан тов став је да уро ђе ни су коб из ме ђу љу ди и ка сни је
из ме ђу др жа ва под сти че чо ве чан ство да тра жи мир и фе де -
ра ци ју. Не ра ди се о то ме да га са мо ра зум чо ве ка учи пред -
но сти ма па ци фи стич ке са гла сно сти, већ да рат, ко ји је не из -
бе жан ка да су све о бу хват не струк ту ре од сут не, на во ди љу -
де да раз мо тре и оства ре мир ни је уре ђе ње сво јих по сло ва,
али је чак и Кант за др жао пе си ми стич ку кон цеп ци ју чо ве -
чан ство: "Рат... из гле да да је уко ре њен у људ ској при ро ди,
па чак се сма тра не чим пле ме ни тим на шта је чо век ин спи -
ри сан сво јом љу ба вљу пре ма ча сти, без се бич них мо ти ва.
(Веч ни мир)

Хобс пред ста вља ато ми стич ку кон цеп ци ју чо ве чан ства,
са ко јом се мно ги не сла жу. Ко му ни тар ци раз ли чи тих ни јан -
си од ба цу ју иде ју о изо ло ва ној ин ди ви дуи ко ја се су ко бља -
ва са дру ги ма и под стак ну та да тра же уго вор из ме ђу јед ног
и дру гог за мир. Не ки кри ти ча ри пре фе ри ра ју ор ган ску кон -
цеп ци ју за јед ни це у ко јој је спо соб ност по је дин ца да пре го -
ва ра за мир (пу тем дру штве ног уго во ра) или да во ди рат
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угра ђе на у дру штве не струк ту ре ко је их фор ми ра ју. Вра ћа -
ју ћи се на Џо на До на "ни је дан чо век ни је остр во" и на Ари -
сто те ло во "чо век је по ли тич ка жи во ти ња", за го вор ни ци на -
сто је да на гла се дру штве не ве зе ко је су ен дем ске за људ ске
ства ри, а оту да и за сва ку те о риј ску кон струк ци ју људ ске
при ро де, а ти ме и ра та, што зах те ва ис пи ти ва ње ре ле вант -
ног дру штва у ко ме чо век жи ви. По што су вла да ју ћи еле -
мен ти чо ве ко ве при ро де ти ме ре ла тив ни у од но су на вре ме
и ме сто, та ко су и при ро да и ети ка ра та, иако за го вор ни ци
овог гле ди шта мо гу при хва ти ти по сто ја ност кул тур них
фор ми то ком вре ме на. На при мер, ко му ни та ри стич ки по -
глед на рат им пли ци ра да се хо ме ров ски рат раз ли ку је од ра -
та у ше сна е стом ве ку, али исто ри ча ри би мо гли да се осло -
не на до ка зе да про у ча ва ње грч ког ра то ва ња у Или ја ди мо -
же ути ца ти на ка сни је ге не ра ци је у то ме ка ко они схва та ју
се бе и ра то ва ње.

Дру ги од ба цу ју би ло ка кво те о ре ти са ње о људ ској при -
ро ди. Ке нет Валц, на при мер, твр ди: "Док људ ска при ро да
без сум ње игра уло гу у иза зи ва њу ра та, она са ма по се би не
мо же да об ја сни и рат и мир, осим јед но став ном из ја вом да
се по не кад бо ри, а по не кад не. (Чо век, рат и др жа ва), а ег -
зи стен ци ја ли сти по ри чу да је та кав ен ти тет ком па ти би лан
са пот пу ном сло бо дом во ље (уп. Сар тр). Ова опа сност је у
то ме што то осло ба ђа сва ку по тре бу за тра же њем за јед нич -
ких ка рак те ри сти ка у рат ни ци ма раз ли чи тих пе ри о да и под -
руч ја, што би мо гло би ти од ве ли ке ко ри сти и вој ним исто -
ри ча ри ма и ми ров ним ак ти ви сти ма.

4. Рат на, по ли тич ка и мо рал на фи ло зо фи ја

Пр ва лу ка за ис тра жи ва ње рат ног мо ра ла је те о ри ја пра -
вед ног ра та, ко ја је до бро раз мо тре на и об ја шње на у мно гим
уџ бе ни ци ма и реч ни ци ма, а мо же се ви де ти и на ИЕП-у.

Ме ђу тим, ка да ис тра жи вач раз мо три, или је ба рем све -
стан ши рих фи ло зоф ских те о ри ја ко је се мо гу од но си ти на
рат, ана ли за ње го ве ети ке по чи ње пи та њем: да ли је рат мо -
рал но оправ дан? Опет, по треб но је обра ти ти па жњу на кон -
цеп те прав де и мо ра ла ко ји укљу чу ју и по је дин це и гру пе.
Рат као ко лек тив ни по ду хват укљу чу је ко ор ди ни са ну ак тив -
ност у ко јој су увек при сут на не са мо етич ка пи та ња од го -
вор но сти аге на та, по слу шно сти и де ле ги ра ња, већ су и пи -
та ња ко ја се ти чу при ро де де ло ва ња. Мо гу ли на ци је би ти
мо рал но од го вор не за рат у ко ји су укљу че не, или би са мо
они ко ји има ју моћ да об ја ве рат тре ба ли би ти од го вор ни?
Слич но то ме, да ли по је ди не фелд мар ша ле тре ба сма тра ти
од го ва ра ју ћим мо рал ним аген том или вој ску као кор по ра -
тив но те ло? Ка кву кри ви цу, ако је има, тре ба да сно си ре дов
за агре си ју сво је вој ске, а исто та ко ка кву кри ви цу, ако је
има, гра ђа нин, па чак и по то мак, тре ба да сно си за рат не
зло чи не сво је зе мље? (А по сто ји ли не што као 'рат ни зло -
чин'?)

Те о ри ја пра вед ног ра та по чи ње про це ном мо рал них и
по ли тич ких кри те ри ју ма за оправ да ње по кре та ња ра та (од -
брам бе ног или агре сив ног), али кри ти ча ри при ме ћу ју да је
прав да ра то ва ња већ прет по ста вље на у те о ри ји пра вед ног
ра та: све што се ис ти че су прав ни, по ли тич ки и мо рал ни
кри те ри ју ми за ње ну прав ду. Да кле, по чет на прав да ра та
зах те ва ре флек си ју. Па ци фи сти по ри чу да рат, па чак и би -
ло ко ја вр ста на си ља, мо же би ти мо рал но до зво љен, али,
као и код дру гих го ре на ве де них ста во ва, и ов де по сто је раз -
ли чи та ми шље ња, од ко јих не ка при зна ју упо тре бу ра та са -

мо у од бра ни и као по след ње сред ство (од брам бе ни ) док
дру ги ап со лут но не при зна ју на си ље или рат би ло ко је вр -
сте (ап со лу ти стич ки па ци фи сти). По ме ра ју ћи се са па ци фи -
стич ке по зи ци је, дру ги мо ра ли сти при зна ју упо тре бу ра та
као сред ства за по др шку, од бра ну или обез бе ђе ње ми ра, али
та кве по зи ци је мо гу до зво ли ти ра то ве од бра не, од вра ћа ња,
агре си је и ин тер вен ци је у том ци љу.

Иза оно га што се на зи ва па ци фи стич ким мо ра лом (у ко -
јем је мир крај њи циљ за раз ли ку од па ци фи зма и ње го вог
од ба ци ва ња ра та као сред ства), на ла зе се оне те о ри је ко је
ус по ста вља ју етич ку вред ност у ра ту. Ма ло љу ди сма тра да
рат тре ба во ди ти ра ди ра та, али мно ги пи сци по др жа ва ју
рат као сред ство за по сти за ње раз ли чи тих ци ље ва осим ми -
ра. На при мер, као сред ство за ства ра ње на ци о нал ног иден -
ти те та, као те жњу за те ри то ри јал ним уве ћа њем, или за по -
др жа ва ње и те жњу ка ра зним вр ли на ма као што су сла ва и
част. У том ду ху раз ми шља ња, они ко ји су са да ока рак те ри -
са ни као со ци јал дар ви ни сти и њи хо ви ин те лек ту ал ни срод -
ни ци мо гу се чу ти ка ко ве ли ча ју ево лу ци о ну ко рист од ра -
то ва ња, би ло да под сти чу по је дин це или гру пе да те же нај -
бо љем од сво јих спо соб но сти, или да укло не сла би је чла но -
ве или гру пе из по ли тич ке пре вла сти.

Мо рал рат них из ле та у срод ну област по ли тич ке фи ло зо -
фи је у ко јој тре ба при зна ти и ис тра жи ти кон цеп ци је по ли -
тич ке од го вор но сти и су ве ре ни те та, као и пој мо ве ко лек -
тив ног иден ти те та и ин ди ви ду ал но сти. Мо гу се при ме ти ти
и ве зе ко је се вра ћа ју на узроч ност ра та. На при мер, ако се
мо рал ни ко декс ра та ти че кор по ра тив ног ен ти те та др жа ве,
он да се ми обра ћа мо по сто ја њу или по на ша њу др жа ве да
би смо об ја сни ли ка ко је рат на стао. Ово по ста вља про бле -
ме у ве зи са ис пи ти ва њем мо рал не и по ли тич ке од го вор но -
сти за по кре та ње и про це ду ру ра та: ако су др жа ве ве сни ци
ра та, да ли он да сле ди да су мо рал но и по ли тич ки од го вор -
ни са мо др жав ни ли де ри, или ако при хва та мо не ки еле мент
хју мов ске де мо кра ти је (тј. да су вла де увек под ло жне санк -
ци ја ма на ро да ко јим вла да ју или га пред ста вља ју) он да се
мо рал на и по ли тич ка од го вор ност про те же и на гра ђан ство.

Ка да рат поч не, без об зи ра на ње го ве за слу ге, фи ло зо фи
се не сла жу око уло ге мо ра ла у ра ту, ако уоп ште по сто ји.
Мно ги су твр ди ли да је мо рал ну жно од ба чен са мом при ро -
дом ра та, укљу чу ју ћи хри шћан ске ми сли о це као што је Ав -
гу стин, док су дру ги по ку ша ва ли да под се те рат ни ке и на
по сто ја ње мо рал них од но са у ра ту и на раз не огра ни че ња
да оста ну осе тљи ви на мо рал не ци ље ве. Со ци о ло шки гле -
да но, они ко ји од ла зе и вра ћа ју се из ра та че сто про ла зе
кроз об ре де и ри ту а ле ко ји сим бо ли зу ју њи хов ис ко рак или
по вра так у гра ђан ско дру штво, као да је то њи хо ва тран зи -
ци ја на дру га чи ји ни во мо ра ла и де ло ва ња. Рат обич но
укљу чу је уби ја ње и прет њу да се бу де уби јен, на шта су се
ег зи стен ци ја ли стич ки пи сци осла ња ли у свом ис пи ти ва њу
фе но ме но ло ги је ра та.

За ети ча ра, пи та ња по чи њу иден ти фи ка ци јом мо рал но
до зво ље них или оправ да них ци ље ва, стра те ги ја и оруж ја –
то јест, прин ци па дис кри ми на ци је и при ме ре но сти. Пи сци
се не сла жу око то га да ли је у ра ту све по ште но или тре ба
из бе га ва ти од ре ђе не об ли ке су ко ба. Раз ло зи за одр жа ва ње
не ких мо рал них ди мен зи ја укљу чу ју: пре ва гу или оче ки ва -
ње мир ног од но са на дру гим ни во и ма; обо стра на ко рист од
уз др жа ва ња од од ре ђе них рад њи и страх од од ма зде у на ту -
ри; и по сто ја ње уго во ра и пак то ва ко јих се на ци је на сто је да
при др жа ва ју ка ко би за др жа ле ме ђу на род ни ста тус.

Ко ри сна раз ли ка ов де је из ме ђу ап со лут ног ра та и то тал -
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Jovana Nastasijevi}

САЊИВА ЈОШ
(hannova smrt)

под ста кле ним ку по ла ма се нај бо ље се тим
ка ко ми ри ше крв спа ше ног
из те ла за ко је је знао да се ни кад не ће про бу ди ти
манн је пи сао о бру тал но сти ово зе маљ шти не
рин ги шпи ла на ко ји се вра ћаш ис по вра ћан сме ју ћи се

лу да ку у кри вом огле да лу
је ди ном у ком си ства ран
бу ке бит ка што те по спрд но гле да пре но ти ужа ре ну
гла ву гур не под че сму

и по зо ве те на траг у се бе, по сра мље ног од не мо ћи
спрам вла сти те сна ге, пре стра ше ног од то ли ке 
не жно сти што лип ти из ме ста пре ло ма

(блистава, ситна светла
у позадини)

ме ке пти це су оби ле бра ву на ка ве зу
тво јих сле по оч ни ца; по ле ћу ли оне, или ми па да мо
у сме ђим ја ти ма, као бац хов пре лу ди јум ко ји до ко но
скр на виш ше стим пр сти ма; бе жиш од фе брил не 

ја ве пре но ти 
гла ву гур не под чи зму, по зо ви ме

да опет при ча мо о ап сур ду вул ка на
што бљу ју ла ву на дну мо ра; па ни ци

при времених об лика
услед опа сно сти од дис ко нек ци је
(је ди но је страх бес ко на чан) шта ако нас
од ба ци сер вер
умре ће мо
умре ће мо
ако нас од ба ци сер вер

пу сти

да се ис пра зни ба те ри ја и не мој је 
на пу ни ти ви ше ни кад; до ђи
не на о ру жан при сил ном при стој но шћу, по не си
са мо се бе
го лог и пре стра ше ног

са мо ће и све тло сти
спу сти сво је отво ре не очи у мо је
отво ре не

ног ра та. Ап со лут ни рат опи су је рас по ре ђи ва ње свих дру -
штве них ре сур са и гра ђа на у рад за рат ну ма ши ну. То тал -
ни рат, с дру ге стра не, опи су је од су ство би ло ка квог огра -
ни че ња у ра ту. Мо рал на и по ли тич ка од го вор ност по ста је
про бле ма тич на за за го вор ни ке и ап со лут ног и то тал ног
ра та, јер мо ра ју да оправ да ју укљу чи ва ње ци ви ла ко ји не
ра де за рат не на по ре, као и не моћ них, де це, хен ди ке пи ра -
них и ра ње них ко ји не мо гу да се бо ре. При ста ли це ап со -
лут ног ра то ва ња мо гу твр ди ти да при па дост дру штву
укљу чу је од го вор ност за ње го ву за шти ту, а ако не ки чла -
но ви бу квал но ни су у ста њу да по мог ну, он да сви оста ли
вој но спо соб ни ци ви ли има ју ап со лут ну ду жност да ура -
де свој део. Ли те ра ту ра рат не про па ган де је ов де до бро
по ве за на, као и ка зне ни мо рал за оне ко ји од би ја ју рат и
де фи ни тив на по ли ти ка ши ро ког спек тра љу ди ко ји мо жда
не ће да се бо ре од при го ва ра ча са ве сти до из дај ни ка.

Слич ни про бле ми по га ђа ју оне ко ји по др жа ва ју то тал -
ни рат у ко јем вој ска ци ља тра ди ци о нал но све те љу де и
ен ти те те: од не бо ра ца, же на и де це, до умет нич ких де ла и
згра да на сле ђа. При ста ли це мо гу иза зва ти кли зну ска лу
ко ју Мајкл Вол зер опи су је у Пра вед ним и не пра вед ним
ра то ви ма, у ко ји ма прет ње по ли тич ком те лу мо гу оправ -
да ти по сте пе но сла бље ње мо рал них огра ни че ња. За ни -
мљи во, има ју ћи у ви ду ње гов сна жан на гла сак на дру -
штве ним вр ли на ма, Деј вид Хјум при хва та на пу шта ње
свих пој мо ва прав де у ра ту, ка да је по ло жај аген та то ли ко
те жак да при бе га ва ње би ло ко јој рад њи по ста је оправ да -
но (упо ре ди Ис тра жи ва ње о прин ци пи ма мо ра ла, оде љак
3). Дру ги са мо на во де да се рат и мо рал не ме ша ју.

5. Ре зи ме

При ро да фи ло зо фи је ра та је сло же на и овај текст је на -
сто јао да ус по ста ви ши ро ку ви зи ју ње го вог пеј за жа и ве -
за ко је су ен дем ске за би ло ко ју фи ло зоф ску ана ли зу ове
те ме. Пред мет је по го дан за ме та фи зич ка и епи сте мо ло -
шка раз ма тра ња, за фи ло зо фи ју ума и људ ске при ро де,
као и за тра ди ци о нал ни је обла сти мо рал не и по ли тич ке
фи ло зо фи је. У мно гим аспек ти ма фи ло зо фи ја ра та зах те -
ва те мељ но ис тра жи ва ње свих аспе ка та ми сли о че вих ве -
ро ва ња, као и из но ше ње на зна ке ста ва фи ло зо фа о по ве -
за ним те ма ма. За по че так фи ло зоф ске рас пра ве о ра ту
оти ску ју се на дуг и сло жен ин те лек ту ал ни пут про у ча ва -
ња и кон ти ну и ра не ана ли зе; док по вр шна об ја ва оно га
што не ко ми сли о ра ту мо же би ти, или ука зу је на то, кул -
ми на ци ја ми сли о срод ним те ма ма и де дук ци ја од јед не до
дру ге ко ја увек мо же и тре ба да се на пра ви.

Из вор ник:Ale xan der Мoseley
E-mail: ale xan der mo se ley@ic loud.com

Uni ted King dom
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*

Алек сан дар Мо зли (1943) је др жао пре да ва ња из фи ло зо фи је
пре не го што је осно вао при ват ну обра зов ну слу жбу у Ве ли кој Бри -
та ни ји. Аутор је не ко ли ко књи га, укљу чу ју ћи обра зов ну би о гра фи -
ју Џо на Ло ка, Увод у по ли тич ку фи ло зо фи ју и А-З фи ло зо фи је.

Пре вод са ен гле ског ЈЗ
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* * *

ма до бро је све, ве лиш бри шу ћи
пло до ву во ду са обра за
ви ди, сун це је

по чи ње се зо на де бљих јор га на
са њи ва још оби ла зим свој гроб
под све тли ма на до ла зе ћих адвен та

ПАМЕТНИ ФРАЈЕРИ

ла ко је с глу па ци ма, ка же ми
про блем су ми па мет ни фра је ри
ни шта љу бав, са мо cool
при вре ме но ста вље ни на рас по ла га ње френ ди ца ма
ко је су за не во ле ли му же ви
по след њи сту пањ сре ће пред уста но ву
за тво ре ног ти па, он да

се из гу бе ла ко у тро ско ци ма
ти за по сле ни ин те ли гент ни емо ци о нал но им по тент ни
ми сао им мо ра би ти сло бод на
сво је ушта вље не гла ве не из ла жу
по губ ном деј ству ли би да; осим по вре ме них ана том ских 
игро ка за са срет ним кра јем
оста ло су не по треб ни мал трет ма ни

оса ка ће них чу ла 
они не ма ју вре ме на за ду га ма же ња и ис црп не раз го во ре
о ле по ти и умет но сти, за њих је то тра ће ње вре ме на
иона ко им ва зда крат ког, уред но сло же ног у не пре гле ди ма
go o gle-watch-а

до чим за пра во 
кад су са ми не зна ју куд би са со бом 
си ро ма шан дух је пу сто по љи на што се про сти ре 
од нетфлиxа до пор нху ба и на зад
не у те шни ин те лек ту ал ци 
too cool to ca re

сме је се она, ка же ми
ви диш дра га за то за кон на ше сре ће ле жи та мо у фи о ци
две ба те ри је и на не бу си
ни ко те не мо же та ко гр ли ти као што мо жеш
се бе са му

ви сте из вор све мир ских ту га
је бе ни па мет ни фра је ри

пас вас с ма слом не би по јео

НИСМО ТО МИ

све је тре ба ло ста ти у две ре чи, две 
вла жне сто пе што коп не на ка ме ну
бр зо као смех
де те та на кон што је о ње га раз би ло ко ле на

ни шта, са мо ма ло кр ви

знам да ти је у гр лу за пе ла
мо ја кр љушт, у том те лу
што ти кли зи из ру ку ми ру ју
по то ну ла остр ва

не ко је оџи вео на ше да не, не ки ве дри 
љу ди у бе лом нам ма шу 
одан де 
пал ми ним гра на ма 

ИМАМ ТАКО ДОБРУ 
ЉУБАВНУ ПЕСМУ

али не знам ка мо с њом. 
ни ре чи. сва је од до ди ра
са мо ди ше, ди ше. ма ло се
не зграп но осе ћам док је гле дам; као ка ми ла на жи ци или
про сја ки ња ко јој су да ли кру ну. 
по гле дам је, до дир нем; али шта са њом?

тре ба је да ти не ко ме са нео сквр ну тим на да ма.
не ком уз не ми ре ном те лу што бли ста од иш че ки ва ња
да бу де во ље но. жен ско сти 
нео су је ће ној че ки ћи ма сра ма и зар ђа лим жи ле ти ма, 

не из му че ној
тр ком на уна пред по ло мље ним 

но га ма. тре ба њо ме об ру би ти не чи је де чач ке
зе ни це; уз не ми ри ти пр сте ко ји би нај бо ље зна ли шта 
са ам пу ти ра ном ду шом.
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Увод као по вод

По кре тач кло ко три зма је у пр вом
ре ду био књи жев ник Адам Пу сло јић,
ко ји је не дав но пре ми нуо (31. де цем -
бра 2022. го ди не). С об зи ром да смо
ушли у но ву го ди ну без овог из у зет -
ног умет ни ка, на ме ра ми је да осве -
тлим зна чај то ли ко, до да нас, "ениг -
ма тич ког" умет нич ког трен да, а ко ји,
из са да шње пер спек ти ве, пред ста вља
је дан од нај зна чај ни јих об ли ка тран -
скул ту рал но сти XX ве ка, не са мо у
на шем ре ги о ну, већ и ши ре. 

(Ре)де фи ни са ње кло ко три стич ке
по е ти ке и ње на ин тер пре та ци ја "из -
ну тра", чи ни ми се нео п ход ном, ра ди
бо љег раз у ме ва ња ка ко умет нич ких
стре мље ња из да тог пе ри о да, та ко и
ши рег кон тек ста. Ово при ка зи ва ње
кло ко три зма се вр ши не са мо по мо ћу
до са да оскуд но об ја вље ног ма те ри ја -
ла (ми слим на ли те ра ту ру о ње му),
већ и по мо ћу ске ни ра них ру ко пи са из
"кло ко три стич ких ка се та" (ко је сам
сво је вре ме но до би ла од Ада ма Пу -
сло ји ћа и Бра ни сла ва Вељ ко ви ћа).
Ин те р пре та ци ји се при дру жу је ка ко
лич но уче ство ва ње у кло ко три зму,
та ко и чи ње ни ца да по зна јем де ла
мно гих од ру мун ских ства ра ла ца ко ји
су ту при сут ни. 

Из да на шње пер спек ти ве, по жељ -
ни је је раз ма тра ти кло ко три зам као
пре двор је пост мо де р ни зма, а не као
"нео а ван гар ду", "по крет", "пра вац"
итд, што су пој мо ви ко ји ма се сам
кло ко три зам од у пи рао и су прот ста -
вљао. Са мо се на тај на чин мо гу, с
јед не стра не, из бе ћи те о рет ски ка лу -
пи, пре у зе ти из про шло сти по инер -
ци ји, а, са дру ге стра не, уви де ти сам
ми са о ни и ства ра лач ки про цес, ко ји
обе ле жа ва раз до бље ко је, на овим
про сто ри ма прет хо ди рас це пу ста ре
др жа ве. Тре ба, под јед на ко, има ти на
уму да, на ме ђу на род ном пла ну, кло -
ко три зам прет хо ди 1989-ој го ди ни,
ко ју да на шњи со ци о ло зи сма тра ју
"нул том го ди ном" (од ко је по чи ње
"нови по ре дак" на гло бал ном пла ну).
Кло ко три стич ко ре ви ди ра ње ствар -

но сти и ње го ви ства ра лач ки про се де -
ји, као што су мон та жа, умет нич ке
ин ста ла ци је, фраг мен тар ност, аутен -
тич ност, цр ни ху мор, при су ство би о -
граф ског де та ља итд. ни су са мо фор -
мал ни, већ су штин ски об ли ци, јер
увек има ју ду бљи асо ци ја тив но-се -
ман тич ки сми сао, ко ји чи ни су шти ну
ње го ве по е ти ке. С дру ге стра не, кло -
ко три стич ка "ду хов ност" (по мо ћу ко -
је се кло ко три зам само де фи ни ше),
као обе леж је све при сут ног људ ског
ства ра ња, док се, у ис тој ме ри, ја вља
по тре ба за ши ром ме ђу на род ном ко -
му ни ка ци јом у умет но сти, ука зу ју на
за че так но вог гло бал ног по гле да на
свет и умет нич ки до жи вља ј из се дам -
де се тих и осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка, ка да се од и гра вао про цес
ко ји је до вео до про ме на на гло бал -
ном ак си о ло шком пла ну. Кло ко три -
зам као да пред ста вља умет нич ки
оглед тог пе ри о да и, са мим тим, од ра -
жа ва "ста ње ду ха" и кре а тив но сти са
кра ја 70-их, а и 80-их го ди на про шлог
ве ка на ши рој рав ни. На да мо се да ће
усле ди ти да љи огле ди и сту ди је о
кло ко три зму, јер ре цеп ци ја те умет -
нич ке по ја ве у ло кал ним, а и тран -
скул ту рал ним окви ри ма, пред ста вља
сво је вр сни умет нич ки мо дел успе -
шне са рад ње у да на шњој гло бал ној
кул ту ри.

Кло ко три стич ка "ду хов ност" 
као умет ност без гра ни ца

"Кло ко три зам је ду хов ност". Та ко
су га де фи ни са ли са ми кло ко три сти
(уче сни ци у кло ко три зму), од ба цу ју -
ћи, при то ме, од ред ни це као што су
"по крет", "стру ја", "пра вац", "аван -
гар да", hаppе ning итд, ко је су ина че
при сут не код не ких књи жев них и
умет нич ких те о ре ти ча ра.1 Као уче -
сник у кло ко три зму, на ме ра ми је да
при бли жим од ре ђе не ви до ве ње го ве
по е ти ке "из ну тра" и да об ја сним по -
јам "ду хов но сти" из пер спек ти ве са -
ме ства ра лач ке по ја ве на зва не кло ко -
три змом, ко ја је се дам де се тих и
осам де се тих го ди на про шлог ве ка,

об у хва ти ла број не умет нич ке лич но -
сти из бив ше Ју го сла ви је и из ино -
стран ства, при пад ни ке ра зних умет -
нич ких обла сти, а и љу де дру гих про -
фе си ја. 

По те шко ће у де фи ни са њу кло ко -
три зма су ви ше стру ке. С јед не стра -
не, об ја вље ни тек сто ви са мих кло ко -
три ста су при лич но "ши фро ва ни",
шкр ти у по гле ду уоби чај них те о рет -
ских об ја шње ња, јер умет ност се мо -
же об ја сни ти са мо та ко ђе умет нич -
ким дис кур сом, а не те о риј ско-би ро -
крат ским је зи ком. Шта ви ше, сма тра -
ју ћи сва ку вр сту те о ри је ин ком па ти -
бил ном с умет нич ким чи ном, кло ко -
три зам ста вља на гла сак на људ -
ску/умет нич ку "ду хов ност" (по јам
по мо ћу ко га кло ко три сти де фи ни шу
са ми се бе), а ко ја је је дин стве на, не -
по но вљи ва и не сво ди ва на те о рет ске
схе ме2. С дру ге стра не, кло ко три зам
је по знат јав но сти на осно ву та ко зва -
них "де ша ва ња", "ак ци ја" или, ка сни -
је, "си ту ак ци ја" (вр ста пер фор ман са
ко ји су се од и гра ва ли са мо је данпут
у по ме ну том пе ри о ду на ра зним ло ка -
ци ја ма у Бе о гра ду, а за тим и ши ром
бив ше Ју го сла ви је), а ко ја че сто ни су
сни мље на на ви део тра ци, те се мо гу
ре кон сти ту и са ти са мо из мо за и ка по -
сто је ћих фо то гра фи ја и/или ма ло -
број них ви део за пи са, као и из по сто -
је ћих си ноп си са ко ји су прет хо ди ли
"си ту ак ци ја ма". 

Ве ли ки део "ма те ри јал них тра го -
ва" кло ко три зма се на ла зи у Те о риј -
ским ка се та ма кло ко три зма у вла -
сни штву Ада ма Пу сло ји ћа, пра вог
мен то ра кло ко три зма, у об ли ку ру ко -
пи са3. У Ка се та ма, све ска ма ве ли ког
фор ма та са ори ги нал ним за пи си ма и
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ли ков ним при ка зи ва њи ма без број них
ауто ра-ства ра ла ца, се, опет, не ра ди о
"те о ри ји" у уоби чај ном сми слу те ре -
чи. Ка ко је кон ста то вао и Ср ба Иг ња -
то вић (Иг ња то вић 2002: 4), кло ко три -
стич ке тек сто ве, ко ји иду ру ку под
ру ку са пер фор ман си ма, би тре ба ло
са ку пи ти, а на тај на чин би се мо гла
ство ри ти јед на "нео бич на ан то ло ги -
ја". Ме ђу тим, "нео бич на ан то ло ги ја"
би тре ба ло, мо жда, да бу де тро ди мен -
зи о нал на, не ка ан то ло ги ја ко ја би се,
исто вре ме но, "од и гра ва ла" у про сто -
ру, јер ка ко свр ста ти из ме ђу ко ри ца
јед не књи ге ори ги нал не умет нич ке
тво ре ви не, као што су скулп ту ре, на
при мер, или ка ко из ве сти по но во "си -
ту ак ци је", на ба зи по сто је ћих, а нео -
бја вље них си ноп си са? У "ан то ло ги -
ји", ма ко ли ко нео бич на она би ла, са -
ме сли ке умет нич ких тво ре ви на би
би ле ко пи је, а не ори ги на ли, што је у
су прот но сти са по е ти ком са мог кло -
ко три зма, ко ји ста вља у те сну ко ре -
ла ци ју је дин стве ни и не по но вљи ви
тре ну так ства ра ња и ства ра о ца
као чо ве ка, ко ре ли ра умет нич ко де ло
и тре нут ну и не по но вљи ву ства ра -
лач ку "искру", или "епи фа ни ју" ства -
ра о ца, као жи вог чо ве ка, као би ће ко -
ји жи ви у не по врат ном вре ме ну. Иде -
ја је да ни јед на вр ста епи фа ни је не
мо же по но ви ти, као ни тре ну ци на -
ших жи во та. Кло ко три стич ка за -
ста ва, чи је "те о риј ско об ја шње ње" је
на пи сао Иван Рас те го рац4 на гла ша ва
по тре бу да се не по но вљи ви тре ну ци
кре та ња обе ле жа ва ју. За ста ва се са -
сто ји од бе ло-жућ ка стог плат на,
"при пра вље на за га же ње гу ме ним чи -
зма ма, цо ку ла ма, опан ци ма, ла ко ва -
ним ци пе ли ца ма, те нис-па ти ка ма,
сва ко ја ким ђо но ви ма, ко пи та ма, ша -
па ма." (Рас те го рац 1981: 1)

Сто га, ра ди при ка зи ва ње кло ко -
три зма, не ми нов но је на бра ја ње де ла
(или "учи на ка") кло ко три ста на мул -
ти ди мен зи о нал ном про сто ру, у од ре -
ђе ном тре нут ку, а по мо ћу фор мал но
не ис цр пи вих мо гућ но сти из и ску је па -
ра лел но при ка зи ва ње "ла бо ра то ри ја
ства ра ња" и по е ти ке тих де ла. По сто -
је ће фор мал но-те о рет ске кла си фи ка -
ци је су огра ни ча ва ју ће и не ре ле вант -
не за кло ко три зам, јер он упра во на -
сто ји да при ка же вр сту "умет но сти
без гра ни ца", а ко ја је у те сној ве зи са
тре ну ци ма не по сред ног жи во та. 

Кло ко три стич ка "ду хов ност"
пред ста вља стал ни људ ски афи ни тет
свих вре ме на, вид ар хе ти па, ко ји по -
ве зу је све при сут ни људ ски дух са

при вре ме ним фор ма ма ко је дру штво
и кул ту ра при хва та ју у од ре дје ним
фа за ма. Кло ко три сти су ми шље ња да
окру гли ча сов ник, ча сов ник у об ли ку
лу ка, ча сов ник че твр та стог об ли ка,
то су са мо слу чај не фор ме ме ре ња
вре ме на. Ни је бит на фор ма ча сов ни -
ка, као што ни ко лек ци о нар са то ва не
сма тра бит ним вре ме ко је тај ча сов -
ник по ка зу је. (Ста не ску 1982: 23)
Ова кав ис каз ста вља те о ре ти ча ра
умет но сти у по зи ци ју "ча сов ни ча ра",
док са мог умет ни ка де фи ни ше као
обич ног чо ве ка, ко ји је под ло жан
вре ме ну. С то га, кло ко три стич ка
"умет ност без гра ни ца" се не од но си
са мо на умет ни ке, јер дух/ду хов ност
и људ ска ин спи ра ци ја не при па да ју
са мо ауто ри ма. За то, у кло ко три стич -
ким "си ту ак ци ја ма" уче ству ју, по ред
мно го број них умет ни ка, и љу ди дру -
гих про фе си ја5. 

Шта ви ше, кло ко три зам об у хва та
све фи гу ре људ ске исто ри је и пра и -
сто ри је, ко је до та кну те лу цид ним
тре ном ин спи ра ци је, чи не се дру га -
чи јим, па мо жда чак и луц ка стим у
по ре дје њу са пре о ста лим све том у
ко ме жи ве, а ко ји их обич но не раз у -
ме. На при мер, Ар хи мед, про на ла зач
за ко на фи зи ке ко ји но си ње го во име,
та ко ђе мо же да се сма тра кло ко три -
стом, док је не кон вен ци о нал но, за
вре ме ку па ња, уз ви ки вао "Еуре ка!", и
то из ка де, а не из фо те ље кан це ла ри -
је. Ар хи мед ни је, да кле, са мо "фи гу -
ра на уч ни ка", већ је, пре све га, био
чо век, ко га је усмр тио оби чан вој ник.
Ни ко не ма пра во да по ста ви гра ни цу
из ме ђу Ар хи ме до вог људ ског по сто -
ја ња као чо ве ка и ње го вог оства ре ња.
У том сми слу, кло ко три стич ка "ду -
хов ност" се ве зу је за сам чин би ти са -
ња у вре ме ну и про сто ру и за са о се -
ћа ње са свим љу ди ма. 

За раз ли ку од аван гард них по кре -
та, Кло ко три зам, не са мо што не по -
ри че про шлост и/или са да шњост, већ
чак по твр ђу је да "ци ви ли за ци ја Ле -
пен ског Ви ра је по зна фа за кло ко три -
зма"6. (Пу сло јић 1983: 46) Кло ко три -
стич ка ду хов ност не на ме ће те о рет -
ски де мо кра ти за ци ју умет но сти, већ
је ко ри сти. Кре ћу ћи се с ла ко ћом у
вре ме ну и про сто ру, кло ко три зам
обухва та све љу де ко ји ма је умет ност
(би ла) по треб на, јер без њих, све
"иде ал не др жа ве", за сно ва не на со -
цио-еко ном ским пра ви ли ма, по мо де -
лу др жа ве ко ју је Пла тон из ми слио,
одав но би про те ра ле све умет ни ке.
(Ста не ску 1982: 23) Умет ност је за то

"ду хов ност", јер је оп ста ла у вре ме ну
не са мо за хва љу ју ћи умет ни ци ма,
већ на ро чи то због љу ди ко ји ма је она
по треб на и ко ји са умет ни ци ма де ле
ту "ду хов ност", че сто упр кос та ко зва -
ним "иде ал ним др жа ва ма". 

Кло ко три стич ке ка се те 
као ме ђу на род не ла бо ра то ри је 

ства ра ња

а. Ко лек тив но ства ра ње тек ста

Спе ци фич ни еле мент, ко ји се по ја -
вио чак пре кло ко три зма, али ко ји ће
га у пот пу но сти ока рак те ри са ти, је
ко лек тив но уче ство ва ње у ства ра њу
умет нич ког де ла, иако сва ко од тих
умет ни ка, од ко јих су мно ги ис так ну -
те лич но сти, ства ра ју и сво ја ин ди ви -
ду ал на де ла. Кло ко три зам су из ми -
сли ли пре вас ход но пе сни ци – исти
пе сни ци ко ји су ини ци ра ли на чин пи -
са ња "ви ше ру ку", ко ји се са сто ји од
то га да сва ки пе сник на пи ше по је дан
стих, све док пе сма ни је "за о кру же -
на" у ло гич ку умет нич ку це ли ну. Ко -
лек тив не пе сме пред ста вља ју сво је -
вр сну игру као шах: сва ки по тез (сва -
ки стих) зах те ва по нов но раз ма тра ње
це ле "си ту а ци је". Пе сме су пи са не
као кад се "гра ди ку ћа", ка ко је то ка -
сни је при ме тио Јо ан Фло ра (Иоан
Фло ра)7 (Фло ра 1979: 15), а ре чи за -
ме њу ју ци гле. Зна ча јан број та квих
пе са ма је при су тан у Те о риј ским ка -
се та ма кло ко три зма. У том сми слу
се мо гу на ве сти број ни при ме ри срп -
ско-ру мун ског за јед нич ког ства ра ла -
штва. У ори ги нал ним ма те ри ја ли ма
Кло ко три стич ких ка се та, ко ји још
увек ни су об ја вље ни, мо гу се про чи -
та ти, на при мер, пе сме из ци клу са
Кyото, у ко јем су уче ство ва ли Јо ан
Фло ра, Адам Пу сло јић, Ма ри а на Дан
и Бра ти слав Ми ла но вић у Бе о гра ду.
Чи тав ци клус за јед нич ких пе са ма
Ни ки те Ста не скуа, Јо а на Фло ре и
Ада ма Пу сло ји ћа об ја вљен је у у бу -
ку ре штан ском ча со пи су На ци о нал -
ног му зе ја ру мун ске ли те ра ту ре (Mu-
zeul Naţional al Literaturii Românе),
Manuscriptum, под на сло вом Адам,
Јо ан, Ни ки та и њи хо ва бра ћа – ко -
лек ти ви за ци ја по е зи је, по све ћен Јо -
си фу и ње го вој бра ћи, пе сме ко је зна -
мо одав но. (Пу сло јић еt аl. 2005:
144–156) Иако су на пи са не у сеп тем -
бру 1982. го ди не, ауто ри су ове пе сме
озна чи ли са да ту мом "да нас" ("ази").
Чи ње ни ца да су пе сме "одав но" по -
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зна те као и стал ност тре нут ка би ти -
са ња ко ју су ге ри ше реч да нас под се -
ћа ју на јед ну од мак си ма зна ме ни тог
ру мун ског ва ја ра, Кон стан ти на Бран -
ку ши ја (Constantin Brâncyşi): "Не би
ме по тра жио да ме ни си већ на шао,
одав но..." Ова све при сут ност ду -
ха/ду хов но сти у вре ме ну упра во де -
фи ни ше кло ко три зам. Дру ги блок
"ко лек тив них пе са ма" ко је су на пи са -
ли Алек сан дар Се ку лић и Адам Пу -
сло јић, дво ји ца од тро ји це Kirus Clо -
cо tricus-а (тре ћи је био Фло ра), је
обја вљен у ча со пи су Де ло. (Се ку лић,
Пу сло јић 1981: 128)

У Бе о гра ду се, дру га "ко лек ти ви за -
ци ја по е зи је" по ја ви ла под на зи вом
Ди ја лог у тро у глу, ко ји су пот пи са ли
Ни ки та, Јо ан и Адам на ру мун ском и
срп ском у ча со пи су Са вре ме ник (Ста -
не ску еt аl. 1995: 25–27), у бро ју у ко -

јем су се та да по ја ви ли мно ги од са -
вре ме них ру мун ских пе сни ка, не ко -
ли ко по зна тих ро ма но пи са ца, по зна -
ти пи сци као што су Е. Си о ран (E. Ci -
o ran) и Е. Јо не ско (E. Ione scu), али и
Вас ко По па, мно ги ауто ри ко ји су до -
при не ли кул тур ној срп ско-ру мун ској
раз ме ни, као што је то чи ни ла и по -
кој на про фе сор ка Во ји сла ва Сто ја но -
вић (са бу ку ре штан ског Уни вер зи те -
та) итд, као и кри тич ки ко мен та ри,
ме мо а ри, пе сме, ко је су срп ски пе -
сни ци, пи сци, кри ти ча ри и умет ни ци
по све ти ли ру мун ским ауто ри ма, а ко -
ји су би ли ин спи ри са ни ори ги нал ним
ру ко пи си ма ру мун ских умет ни ка. 

Сто га, по е ти ка кло ко три зма би мо -
гла пре да се ве зу је за по јам аутен тич -
но сти у књи жев но сти (аутен тич ност
умет нич ког ма те ри ја ла као "га ран ци -
ја" за аутен тич ност од ре ђе ног де ла),

не го за не ку од аван гар ди. Тре ба та -
ко ђе на по ме ну ти да кло ко три зам, не
са мо што не не ги ра де ла из про шло -
сти, по пут мно гих од аван гар ди, већ
ко ри сти кул тур но на сле ђе као вр сту
ци та та, ко је се, ме ђу тим, ста вља у
нов кон текст да на шњи це, у не ки веч -
ни "да нас", ка ко ће то обил но чи ни ти
ка сни је пост мо дер ни зам. Дру гим ре -
чи ма, кло ко три сти са у че ству ју у
ства ра лач ком ду ху, ко ји од у век по -
сто ји, али ко ји по при ма, у сва ком од
раз до бља људ ске ци ви ли за ци је и кул -
ту ре, дру га чи ји об лик. У том сми слу,
"ду хов ност", као је ди ни по јам ко јим
кло ко три сти де фи ни шу са ми се бе, је
нај тач ни ји на зив те умет нич ке по ја -
ве, ко ја је у ши рим раз ме ра ма ко ри -
шће на се дам де се тих и осам де се тих
го ди на, а ко ју су (мо жда па ра док сал -
но) схва ти ли сви умет ни ци, не са мо
на ло кал ном, већ на ме ђу на род ном
пла ну, а ко ју су те о ре ти ча ри тек на -
кнад но об ја сни ли, ка да се пост мо дер -
ни зам ис кри ста ли сао. Тре ба на по ме -
ну ти и чи ње ни цу да мно га ин ди ви ду -
ал на де ла из ге не ра ци је умет ни ка
осам де се тих го ди на, би ло да при па -
да ју кло ко три зму или не, оби лу ју
пост мо дер ни стич ким еле мен ти ма,
што ука зу је на чи ње ни цу да је кло ко -
три зам у скла ду са ду хом тог вре ме -
на, а тај дух је пред ста вљао пре двор -
је пост мо дер ни зма.

б. Кло ко три зам у ме ђу на род ним
ства ра лач ким окви ри ма

Пре глед ко пи ја из ве де них из Те о -
риј ских ка се та кло ко три зма (из при -
ло же ног ма те ри ја ла), ука зу је ка ко на
ра зно вр сност ства ра ла ца (из на ци о -
нал ног и ме ђу на род ног окви ра), та ко
и на обил ност ма те ри јал но-умет нич -
ких тра го ва и све до чан ста ва ве за них
за по твр ђи ва ње умет нич ког ду ха тог
вре ме на (ко ји смо већ на по ме ну ли).
Из не на ђу је, мо жда, чи ње ни ца да,
иако је у Ка се та ма при су тан без број
умет ни ка из це лог све та, по ред срп -
ских и (та да) ју го сло вен ских умет ни -
ка, ру мун ски умет ни ци су нај број ни -
ји, а при пад ни ци су раз ли чи тих ге не -
ра ци ја XX ве ка, ме дју ко ји ма су нај -
број ни ји пе сни ци, али има и сли ка ра,
ва ја ра, ре жи се ра, кнји жев них кри ти -
ча ра итд, ко ји су, по чев ши кра јем 60-
их го ди на, би ли обич ни го сти Бе о -
гра да. Не ки од њих, при пад ни ци ста -
ри јих ге не ра ци ја, ни су ви ше у жи во -
ту, те се при се ћа мо Ђеа Бог зе, Ђе лу

Dosije

APRIL-MAJ-JUN  2022   17

GREDA



На у ма, Еуђе на Же бе ле а нуа, Јон Вла -
си уа итд; на жа лост, иста суд би на је
за де си ла у ме ђу вре ме ну и при пад ни -
ке мла ђих ге не ра ци ја, и те ка ко по -
зна тих код нас за хва љу ју ћи пре во ди -
ма Ада ма Пу сло ји ћа, као што су Ма -
рин Со ре ску, Ни ки та Ста не ску, или
још мла ђих – Вир ђил Ма зи ле ску, Јо -
ан Фло ра, Јон Стра тан итд. Ори ги -
нал ни ма те ри јал, у ко јем се по ја вљу -
ју још и М. Ди не ску, Ј. Ка ра ми тру, К.
Ва е ни, П. Стој ка, Н. Пре лип ћа ну, Ту -
дор Же бе ља ну и мно ги дру ги, је од
из у зет ног зна ча ја, јер осли ка ва оп -
шти ства ра лач ки дух по ме ну тих ауто -
ра, ко ји је ствој ствен кло ко три зму, да
људ ско ства ра ње не ма гра ни ца, да из -
ме ђу ра зних умет но сти гра ни це су
пу ка кон вен ци ја, јер у кло ко три сму
пе сни ци не пи шу са мо пе сме, већ и
цр та ју, књи жев ни кри ти ча ри пи шу
пе сме и сли ка ју, сли ка ри пи шу пе сме,
глум ци бе ле же сво је ми сли. Исти
ства ра лач ки дух мо же по при ми ти
би ло ко ји ма те ри јал ни об лик, а то не
са мо ка да је реч о ди ја хро ниј ским од -
лич ји ма умет но сти, већ и ка да се ра -
ди о са мим гра ни ца ма раз ли чи тих
умет но сти. Чи ње ни ца да гра ни це у
умет но сти не по сто је пред ста вља
је дан од нај зна чај ни јих ви до ва кло ко -
три зма, ко ји се бе де фи ни ше као "ду -
хов ност". Исто вре ме но, у име исте
"ду хов но сти", кло ко три зам на сто ји
да бри ше гра ни цу из ме ђу жи во та
ства ра о ца и умет но сти, или бар је
чи ни "про точ ном".

У овом ма те ри ја лу је при су тан и
ве ли ки број ауто ра свет ског гла са, ко -

ји су има ли од ре ђе ну ве зу са кло ко -
три змом, с об зи ром на то да су мно ги
од њих би ли не кон вен ци о нал ни у по -
гле ду сти ла и из ра жа ва ња, као што је
то Сал ва дор Да ли, ко ји је из ја вио да
"ни је то ли ко луд да не бу де луд", Ка -
ве ли ни, ко ји до да је уво Ван Го го вом
ауто пор тре ту, Ален Гин сберг, ко ји у
сво јој пе сми и тек сту спо ми ње Аме -
ри ку, ко ју псу је ("fuck your self") због
ње не атом ске бом бе, ауто пор трет
аме рич ког пе сни ка Мар ка Стран да,
кан ди да та за Но бе ло ву на гра ду, за -
тим аме рич ки ан тро по лог Џе ром Ро -
тен берг, пе сник Ханс Маг нус Ен цен -
сбер гер, ко ји се пот пи су је при дну ко -
ла жа Ти та ни ка, за јед но са пе сни ци ма
из Ру му ни је и бив ше Ју го сла ви је
(Ма ке до ни ја, Хр ват ска, Бо сна и Хер -
це го ви на, Ср би ја и Сло ве ни ја). Та ко -
ђе, за па жа мо по зна тог сло ве нач ког
кри ти ча ра Та ра са Кар ма у не ра, као и
по зна тог ди зај не ра Мир ка Или ћа из
Хр ват ске, Ду ша на Ву ко ти ћа – Ву да
(Хр ват ска), добитника на гра де Оскар
за свој ани ми ра ни филм Су ро гат.
Ови при зо ри, та ко ђе пред ста вља ју
фо то граф ска до ку мен та та ко зва них
кло ко три стич ких си ту ак ци ја и де ла
по је ди них по зна тих сли ка ра и ва ја ра:
кло ко три стич ка на гра да Љу би ша Јо -
цић (брон за на ру ка ко ја пре да је на -
гра ду), ура ђе на по узо ру на скулп ту -
ру Ми ло ра да Ра ши ћа, кло ко три стич -
ко ја је, ду гач ко 7 м, ко је је из ра дио
сли кар Ра ди слав Тр ку ља, кло ко три -
стич ки пе чат (сло во "К" у ја је ту) ко -
јег је ура дио То дор Сте фа но вић, као
и кло ко три стич ка ан ке та о прет по -

ста вље ној ду жи ни жи во та (по соп -
стве ној про це ни) чла но ва кло ко три -
зма итд. Буј на кре а тив ност, же ља за
ства ра лач ком, а и људ ском ко му ни ка -
ци јом, без об зи ра ком под не бљу од -
ре ђе ни умет ник при па да и без об зи ра
у ко јој од гра ни умет но сти се афир -
ми сао, ства ра лач ки син кре ти зам и
енер ги ја пред ста вља ју од ли ку кло ко -
три стич ких ка се та ко је оди шу, исто -
вре ме но, ути ском да су ти умет ни ци
из це лог све та на и шли у Ср би ји (та -
да шњој Ју го сла ви ји) на сво је исто ми -
шље ни ке, ко ји ма мо гу да ода ју свој
нај ин тим ни ји умет нич ки, а и људ ски
cre do, а ко ји не мо ра би ти из ра жен на
умет нич ком је зи ку, по ко ме су се,
ина ће, зва нич но ис та кли. 

Про грам као про гра ми ра ње ста ња
ду ха и кло ко три ста као 

hom mo lu dens

Ве ли ка по пу лар ност кло ко три зма
се мо же кон ста то ва ти, не са мо у та да -
шњој ме диј ској па жњи, у та да шњим
срп ским и ру мун ским усме ним "ми -
ти зо ва ним" окви ри ма умет нич ких
при ја тељ ста ва, већ он при вла чи па -
жњу и на ши рем ме ђу на род ном пла -
ну, а то, опет не у те о риј ско-струч ним
тек сто ви ма, већ у де ли ма пи са ца. Као
ку ри о зи тет, ко ји нам до ча ра ва ње го ву
ра ши ре ност, на во ди мо чи ње ни цу да
се он по ми ње у јед ном од ро ма на
Сал ма на Ру жди ја (Пав ко вић 2001:
313), у ко јем аутор са зна је за кло ко -
три зам од не ке Ми ле Ми ло ше вић, ко -
ја је упра во сти гла из Бе о гра да. 

Не тре ба "окри ви ти" књи жев не
исто ри ча ре, као што је то на при мер
Јо ван Де ре тић (Де ре тић 1987: 332),
ко ји је, за раз ли ку од дру гих та да -
шњих струч ња ка из обла сти књи жев -
не кри ти ке, бар обе ле жио по сто ја ње
кло ко три зма, до ду ше као вр сту над -
ре а ли зма. Чи ње ни ца је сте да је у том
тре нут ку не до ста јао не са мо те о риј -
ско ко хе рен тан ма те ри јал од стра не
са мих кло ко три ста, већ ни је по сто ја -
ла ни вре мен ска дис тан ца за укла па -
ње те по ја ве на зва не кло ко три змом у
окви ру та да шњег кон тек ста, ко ји се
сам тек ка сни је ис кри ста ли сао, а сам
пост мо дер ни зам ни је још увек до био
окви ре са ко ји ма смо да нас упо зна ти.
Ка ко се кон ста ту је, кло ко три зам је и
да нас те шко де фи ни са ти, али он, без
сум нје, пред ста вља не за о би ла зну
умет нич ку по ја ву тог до ба. Чи ње ни -
ца је, та ко ђе, да је кло ко три зам ука зи -
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вао на про ме ну по гле да на свет, и то
не са мо у обла сти књи жев но сти, већ
и жи во та и по ли ти ке уоп ште, у да ле -
ко ши рем кон тек сту. Го ди ну 1989. ће
со ци о ло зи тек ка сни је де фи ни са ти
као "нул ту го ди ну", од ко је на ста је
"об но ва" исто ри је. А умет ни ци су то
"осе ћа ли", иако те о риј ски оквир ни је
још увек био мо гућ.

Са ми кло ко три сти, уме сто да по ја -
сне ства ри, они су их ши фро ва ли,
тре ба при зна ти, че сто на ду хо вит на -
чин. На при мер, у јед ном ин тер вјуу
(Пу сло јић 1979: 36), Пу сло јић упи тан
за да тум на стан ка кло ко три зма, од го -
ва ра да је ини ци јал на реч до ви ђе ња
пр ви пут из го во ре на "24. лу ја 1978."
(што је ком би на ци ја ју на и ју ла ме се -
ца). У дру гом ин тер вјуу, Адам Пу сло -
јић, Алек сан дар Се ку лић и Иоан
Фло ра, тро ји ца Ki rus Clo co tri cus-а,
Ki rus pa ter na lis-а или "ро ди те ља кло -
ко три зма", су од го во ри ли да би пре -
ци зно и де таљ но об ја шње ње тра ја ло
не ко ли ко го ди на, јер све кло ко три -
стич ке ак ци је пред ста вља ју је дан мо -
за ик бес ко нач но сло же них од го во ра.
Пу сло јић об ја шња ва: "Кло ко три стич -
ка си ту ак ци ја је, као те о риј ска екс -
пли ка ци ја, упра во та ко на ста ла: спој
си ту а ци је и ак ци је." (Пу сло јић 1983:
47) Дру гом при ли ком, Пу сло јић твр -
ди: "Да, мо ра мо то ја сно ис таћи. Ни
гру па, ни по крет, ни пра вац – кло ко -
три зам је ду хов ност!" "Шта ви ше, ми
твр ди мо да је кло ко три зма би ло од у -
век! Не ће нам, ваљ да, не ко и то при -
пи са ти у се бич ност. Исто та ко, ниг де
не ис ти че мо да је кло ко три зам –
аван гар да. Ти ме би смо га су зи ли,
сте са ли, скра ти ли. Он је мно го ви ше,
ши ре, ду бље." (Пу сло јић 1981: 23)
Углав ном, Кло ко три зам се де фи ни ше
пре ко оног шта он ни је: "Ни је бе сми -
слен као да да и зам. Ни је из ве шта чен
као ма ни ри зам. Ни је се о ски ро ман ти -
зам, ни стро ги над ре а ли зам. Кло ко -
три зам не од ба цу је све, али не узи ма
и не укљу чу је све, ма да је дан вр стан
при по ве дач по ру чу је кра ди све, јер и
ти да јеш." (Пу сло јић 1979: 37) Већ
1979. год, при ме ћу је се "ори јен та ци -
ја" кло ко три зма ка пре у зи ма њу и ре -
ин тер пре та ци ју ци та та, у окви ру
ко ла же и мон та же, што ће ока рак -
те ри са ти пост мо дер ни зам, про се де -
ји ко ји се не мо гу по и сто ве ти ти, ка -
ко Пу сло јић он да при ме ћу је, с аван -
гар дом. Кло ко три сти не ма ју те о риј -
ски про грам из ве ден је зи ком књи -
жев не кри ти ке, већ умет ност по ку ша -
ва ју да де фи ни шу та ко ђе умет нич ким

сред стви ма, као у Те о риј ским ка се -
та ма. А ако "про гра ми ра ње" по сто -
ји, оно се од но си на "про гра ми ра ње"
ста ња умет нич ког ду ха. "Кло ко три -
зам је про гра ми ра но лу ди ло." (ibi -
dem: 38) У на ве де ном бро ју ча со пи са
Де ло, "про гра ми ра но лу ди ло" се на -
зи ва "бу ди лом", што је ко ва ни ца ре чи
"буд но" и "лу ди ло". Кло ко три ста је,
да кле, умет ник или hоmmо ludеns, чо -
век ко ји се игра, ко ји је увек био при -
су тан у то ку људ ских ци ви ли за ци ја.
Сто га, не мо же се ре чи да је кло ко -
три зам имао за узор пу ку аван гар ду,
већ он при па да це ло куп ном по ку ша ју
умет но сти XX ве ка (ко ји тра је и да -
нас), да се огра ди од ра зних те о ри ја
и кла си фи ка ци ја умет нич ког чи на,
јер је зик умет но сти, с јед не стра не и
је зик кри ти ке/те о ри је/ло ги ке, с дру ге
стра не, пред ста вља ју два раз ли чи -
та, ин ком па ти бил на је зи ка. Већ на
по чет ку XX ве ка та је чи ње ни ца по -
ста ла ја сна8. Кло ко три ста је hоmmо
ludеns, а игра је уни вер зал на од ли ка
ства ра ла штва, су прот ста вље на би ро -
кра ти зо ва ном све ту.

Го ре на ве де но де фи ни са ње кло ко -
три зма од стра не ње го вих глав них
пред став ни ка под се ћа на аван гар ду
за хва љу ју ћи ко ри шће њу у јав но сти
"умет нич ког је зи ка", што је не у о би -
ча је но, јер смо на ви кли да је ме сто
том је зи ку са мо у пи са ним тек сто ви -
ма, у књи га ма. Кло ко три стич ке си ту -
ак ци је су по не кад на зва не и "жи вим
ме та фо ра ма", јер се те лом уче сни ка
од и гра ва од ре ђе на си ту а ци ја на не у о -
би ча је ном ме сту, док би, та иста ме -
та фо ра, би ла "на ме сту" у не ком тек -
сту. Та ко, на при мер, у јед ној кло ко -
три стич кој си ту ак ци ји пре ко чо ве ка
су пре шли пе глом, алу зи ја на ис пи ра -
ње (пе гла ње) мо зга, док у дру гој чо -
век је офар бан у цр ве ну бо ју од но гу
пре ма го ре, док чи та но ви не По ли ти -
ка и, на кон што су и ње га и но ви не
офар ба ли у цр ве но, он на ста вља да
чи та као да се ни шта ни је до го ди ло
(аб сурд на си ту а ци ја, у ко јој цр ве на
бо ја асо ци ра на ко му ни зам или на крв
или на обо је). Ако док чи та не ку пе -
сму, чи та оц са мо из ми шља "не у о би -
ча је ну" си ту а ци ју, та иста си ту а ци ја
шо ки ра са мим тим што је из ве де на на
дру ги на чин: те лом, по кре том, бо ја -
ма, а то упра во та мо где јој је ме сто:
на ули ци, у јав но сти. Дух или ду хов -
ност hоmmо ludеnsа као умет ни ка
оста ју не про ме ње ни, са мо се на чин и
ме сто из ра жа ва ња ства ра лач ког ду ха,
ко ји не зна за гра ни це, раз ли ку је. 

Те ло и би о граф ски его
ства ра о ца као су прот ста вље ни
струк ту ра ли стич ким на че ли ма

Ства ра лач ко при ја тељ ство из ме ђу
двој ца ве ли ких пе сни ка, Ада ма Пу -
сло ји ћа и ру мун ског пе сни ка Ни ки те
Ста не скуа је по ста ло ле ген дар но до
те ме ре да је че сто те шко раз дво ји ти
њи хо ве умет нич ке ста во ве, као и њи -
хо ву ars po e ti ca из тог пе ри о да. До
да нас оста је за ни мљив њи хов ди ја лог
о умет но сти, ко ји је об ља вљен у та -
да шњим но ви на ма, а мо же се пра ти ти
да нас на You Tu be-у. Адам је био тај
ко ји би по ста вио на из глед ве о ма не у -
о би ча је на пи та ња, а Ни ки та би да вао
дра го це не од го во ре ве за не за жи вот и
умет ност уоп ште. У јед ном од ин тер -
вјуа, Ру мун ски пе сник твр ди: "Гла -
гол, име ни ца, при дев, реч уоп ште,
пред ста вља ју са мо је дан од на чи на
ства ра ња на ше ду ше, ко ја за ми шља у
сли ка ма, ви зи ја ма; на исти на чин, од -
ре дје на ли ни ја је са мо оби чан на чин
ко ји се ко ри сти при ли ком цр та ња,
она од ре дју је гра ни цу из ме дју ни че га
и не че га." (Ста не ску 1982: 24, ин те р -
ви ју: Пу сло јић) Си ту ак ци је, или "жи -
ве ме та фо ре", у ко ји ма је те ло оби чан
ма те ри јал, ко ји раз два ја не што од
ни чег се мо гу, исто та ко, по ве за ти са
Ста не ску о вом и Пу сло ји ће вом ви зи -
јом. 

Јед на од при сут них иде ја о људ -
ском те лу у кло ко три зму, мо же да се
по ве же та ко ђе са пе смом Н. Ста не -
скуа, по ко јој ни пе сник, као ни вој -
ник, не ма ју лич ни жи вот. Из ме ђу
лич ног жи во та и ства ра ња не по сто ји
гра нич на ли ни ја. У по зна тој Ста не -
ску о вој пе сми, на пи са ној у Бе о гра ду,
Ауто би о гра фие (Ауто би о гра фи ја)9,
ко ја се на ла зи у Те о риј ским ка се та ма
кло ко три зма у ру ко пи су, пе сник твр -
ди: "Ја сам са мо/ јед на мр ља кр ви/
кап ко ја го во ри/". (Ста не ску 1984: 87
) У си ту ак ци ји на зва ној Кло ко фо ни ја,
кло ко три сти исто вре ме но пре при ча -
ва ју сво је жи во те, би о гра фи је, док су
им те ла пре кри ве на за јед нич ком цр -
ном пла стич ном фо ли ом, као да се
на ла зе у мо ру смо ле, из ко је им ви ри
са мо гла ва. Умет нич ки ефе кат је тра -
ги чан, јер се не чу је би о гра фи ја ни -
јед ног од њих по себ но, а ис по ве сти
су ре че не уза луд, бу ду ћи да је пре не -
сен са мо аб сурд на по ра. Бра ни слав
Вељ ко вић не пре ста но фо то ко пи ра
све де ло ве свог те ла, а ње го ве збир ке
пе са ма, Те ле сни тро у гао и Два зно ја
су пу не ин фор ма ци ја о те лу. Тра ги чан
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од нос из ме ђу ем пи риј ског и умет нич -
ког ега, и код кло ко три ста и код мно -
штва ру мун ских пе сни ка, иде су -
прот но од мно гих од "зва нич них"
схва та ња тог вре ме на, ка да су кри -
ти ча ри би ли ма хом под ути ца јем
струк ту ра ли зма. На при мер по зна та
гру па Tel Qu el, по што је утвр ди ла ја -
сну раз ли ку из ме ђу ауто ра и ње го вог
де ла, све ла је умет ност са мо на текст,
уки нув ши у пот пу но сти зна че ње
ауто ра, као и по јам умет нич ке ин спи -
ра ци је, или "ду хов но сти", ко ја је ина -
че кључ за раз у ме ва ње кло ко три зма.
На не ми нов ност при су ства ауто ра у
свом де лу ука зу је у то вре ме и по зна -
ти ру мун ски књи жев ни кри ти чар,
ака де мик Еуђен Си ми он (1933–2022),
при ја тељ Ада ма Пу сло ји ћа, ко ји,
упр кос чи ње ни ци да је при ли ком ду -
жег бо рав ка у Па ри зу, био у стал ној
ве зи са по кре том Tel Qu el, пи ше књи -
гу од чак 400 стра на, чи ји је на слов
По вра так Ауто ра. Есе ји о од но су
Ства ра лац–Де ло10, под вла че ћи, у
скло пу истог Wel tan scha u ungа ко јег
про на ла зи мо код ру мун ских умет ни -
ка и код кло ко три ста, има нент ност
при су ства умет ни ка у свом де лу. Го -
ди не 2004. је, у Бе о гра ду, све тлост
да на угле да ла ње го ва књи га есе ја Де -
мон те о ри је се умо рио, у пре во ду
Ада ма Пу сло ји ћа; пред го вор је на пи -
сао Ср ба Иг ња то вић, а по го вор Ма -
ри а на Дан. 

У том по гле ду се мо же твр ди ти да
су у скло пу кло ко три зма, као и у
скло пу срп ско-ру мун ских кул тур них
од но са, иде је ко је су до ла зи ле из зе -
ма ља ко је се сма тра ју "цен три ма кул -
ту ре", као што је то Фран цу ска, би ле
по зна те, али не при хва ће не, чи ње ни -
ца ко ја је дра го це на са ма по се би. А с
об зи ром на ма сов ност при хва тања
кло ко три зма од стра не раз ли чи тих
свет ских ства ра о ца, зна чај но је ис та -
ћи чи ње ни цу да се кло ко три зам мо же
по сма тра ти и као из раз ам би са ко ји
по сто ји из ме ђу умет нич ке прак се и
те о ре ти са ња о њој, што је при сут но и
у да на шњем вре ме ну. 

"Клов но ви ко ји тра ју, јер је бе да
веч на" и Дру штво за за шти ту 

и раз вој кло ко три зма

Иде ја о зна чај ном од но су из ме ђу
ин ди ви ду ал ног жи во та и ства ра ла -
штва је, та ко ђе, из ра же на у ми ни-си -
ту ак ци ји на зва ној Чо век – Зво но или
Гра фо грам (сег мент си ту ак ци је Кло -

бус) у ко јој пе сник Пре драг Бог да но -
вић – Ци, за ве за них очи ју и са олов -
ком у усти ма, ви си на гла вач ке у пла -
стич ном зво ну. Ис под зво на се на ла зи
пар че хар ти је. Ка да га про ла зни ци
по ву ку за ру ку, олов ка оста вља траг
на хар ти ји, ко ја у ства ри бе ле жи
умет ни ков кон такт са спо ља шњим
све том. Слич на сли ка, ко ја прет по -
ста вља по и ма ње све та са по ло жа ја
жр тво ва ња, ви се ћи на гла вач ке, док
"по вла чи зво но", под се ћа на сце не са
клов но ви ма. Сам на зив КЛО КО ТРИ -
ЗАМ по ти че од ана гра ма из ве де ног
од пе сме Алек сан дра Се ку ли ћа (из
збир ке Го спо ђа Ха лу ци на ци ја, 1978:
5): "КЛОв но ви КО ји ТРа ју / јер је бе -
да веч на"11. Ста ра иде ја о све ту као
по зо ри шту, у ко јем чо век / умет ник је
глу мац ов де је за ме ње на иде јом цир -
ку са и клов но ва. Ова за ме на прет по -
ста вља низ еле ме на та: 1) Кловн је тај
ко ји от кри ва исти ну све ту, на је дан
па ро диј ски на чин, као што то ра ди и
умет ник у "цир ку су" жи во та; 2)
Кловн / умет ник је тра гич на фи гу ра у
свом ин ди ви ду ал ном жи во ту ко ји не
мо же би ти одво јен од ње го ве умет -
нич ке лич но сти; 3) Клов но ви под се -
ћа ју на двор ске лу де, ко је су по сто ја -
ле од у век и ко је су ко ри сти ле исме ва -
ње као нео фан зив ни на чин су прот -
ста вља ња јед ном утвр дје ном по рет ку
на исти на чин као што то чи не умет -
ни ци; 4) и по ред то га што су клов но -
ви / двор ске лу де / умет ни ци по сто ја -
ли од дав ни на, они ни су ус пе ли да
про ме не свет, што зна чи да ће они по -
сто ја ти и да ље. 5) Кловн је чо век ко -
ји те ле сно осе ћа, из ме ђу оста лог, и
"те рор исто ри је". У јед ној од си ту ак -
ци ја, кло ко три ста (ва јар Ко ља Ми лу -
но вић) хо да као сле пац са бе лим шта -
пом и на о ча ри ма, сав об у чен у бе ло, а
о вра ту му ви си та бла са нат пи сом:
"Rе pе titiо mа tеr histо riае еes" ("по на -
вља ње је мај ка исто ри је", што је иро -
нич но из ве де но из ла тин ске из ре ке:
"rе pе titiо mа tеr studiоrum еst"). Ста не -
ску о ва иде ја о пе сни ку–вој ни ку, ко ји
под јед на ко не ма ју "лич ни жи вот", је
са мо на гла ше на у кло ко три зму иде -
јом умет ник – кловн, ко ја је то ли ко
дра га мно гим ти по ви ма аван гар де,
али кло ко три зам, ипак, не би тре ба -
ло по и сто ве ћи ва ти са њи ма. Ка рак -
те ри стич ном иро ни јом и цр ним ху -
мо ром, кло ко три сти су до да ли ана -
гра му из ве де ном из Се ку ли ће вих сти -
хо ва, "КЛО КО ТР", су фикс "ИЗАМ",
што се на кра ју пре тва ра у реч "КЛО -
КО ТРИ ЗАМ". Опет иро ни ја, јер

"изам" ка рак те ри ше све умет нич ке
"стру је", али и иде о ло шке си сте ме!...
Су фикс "изам" је иро ни чан у ис тој
ме ри у ко јој се Кло ко три зам зва нич -
но ре ги стро вао као Дру штво за за -
шти ту и раз вој кло ко три зма, или,
мо же мо ре ћи, "ства ра лач ке ду хов но -
сти", а у су прот но сти са би ро крат -
ским на бра ја њем "гру па", "шко ла",
"по кре та" итд. До дај мо још и чи ње -
ни цу да "кло, кло" у срп ском је зи ку,
пред ста вља оно ма то пе ју за ис пи ја ње
теч но сти. Ни је са свим ја сно да ли је
та оно ма то пе ја при ме ре ни ја у од но су
на "клов но ве" кло ко три сте или на
свет ко ји је увек опи јен раз ли чи тим
иде о ло ги ја ма, у име ми сли и "ра зу -
ма"... Кло ко три стич ки клов но ви, у
су шти ни, окре ћу на о пач ке кар те зиј -
ску иде ју "ми слим, да кле по сто јим",
пре тво рив ши је у "по сто јим (у пр вом
ре ду), па ми та чи ње ни ца омо гу ћа ва и
да ми слим и да ства рам" итд... А то
осе ћај но по сто ја ње је те ле сно. 

"До ви ђе ња", као по нов но 
по и ма ње ствар но сти и 

"кло ко три стич ка ла ђа" као 
ан ти ци пи ра ње пост мо дер ни зма

Кло ко три зам на ста је in nucе већ у
Књи жев ној ра ди о ни ци 912, ко ји му
прет хо ди се дам де се тих го ди на про -
шлог ве ка, а чи ји су не ки од чла но ва
(ма ње-ви ше) при сут ни и у кло ко три -
зму. Већ у Књи жев ној ра ди о ни ци 9
Адам Пу сло јић ини ци ра, као пра ви
мен тор, вр сту "па ра те а тра", ко ји ће
би ти при су тан у кло ко три стич ким
"си ту ак ци ја ма", а ко ји се од ли ко вао
ре фор му ли са њем и па ро диј ским ин -
тер пре та ци ја ма оп ште при хва ће них
ства ри. На при мер, при ли ком из во ђе -
ња ми та о ца ру Ла за ру, цен трал ну
мит ску фи гу ру ца ра, ко ји је пре од лу -
чу ју ће бит ке оку пио све вој не гла ве -
ши не, ин тер пре ти ра ла је же на, пе -
сни ки ња Мир ја на Сте фа но вић. Ка -
сни је, кло ко три зам не на гла ша ва ви -
ше то ли ко па ро ди ју, већ се осла ња на
са му мо гућ ност дру га чи јег ви ђе ња
ствар но сти уоп ште, на ре ви ди ра ње,
или бо ље ре че но, по нов но ви ђе ње
све та из пер спек ти ве hom mo lu dens-а,
ко ме је по треб но да о жи во ту по но во
раз ми шља и про су ђу је из но ве пер -
спек ти ве. Сам по здрав кло ко три ста,
при ли ком њи хо вог су сре та, а не ра -
стан ка, је био "до ви ђе ња", што ис ти -
че чи ње ни цу да, по њи ма, ства ри ни -
су увек она кве ка ко из гле да ју. С об зи -

Dosije

20 APRIL-MAJ-JUN  2022

GREDA



ром да су кло ко три зам из ми сли ли
умет ни ци, а у пр вом ре ду пе сни ци,
же ља за ре ви ди ра њем се ве зу је за сам
умет нич ки чин. Раз ли ка из ме ђу кло -
ко три ста и не-кло ко три ста је чи ње ни -
ца да, по сма тра ју ћи свет, кло ко три -
сти (ко ји не мо ра ју увек би ти са мо
умет ни ци по за ни ма њу) га "ви де", а
не-кло ко три сти га "не ви де". Сход но
то ме, кло ко три зам под ра зу ме ва ве ли -
ку до зу лу цид но сти, сми сао за па ра -
докс, ве ли ку кре а тив ну енер ги ју и,
мо жда нај ва жни је, "свеж" по глед на
свет. 

Би ло је и мно го еле ме на та ми та у
кло ко три зму, мит по сма тран као не -
пре кид но кру же ње на стан ка-не -
стан ка-на стан ка, а ко је омо гу ћа ва
про ток и пре о бра жа ва ње "ду хов но -
сти", а и ма те ри је. Јед но од ва жних
обе леж ја кло ко три зма је ор ган ско по -
и ма ње све та као це ли не. Жи вот и
смрт, су де ла ве ли ког, све оп штег жи -
во та, а из ме ђу умет но сти и би ти са ња
по сто ји не пре кид на осмо за, на на чин
на ко ји и во да кру жи у при ро ди. У
"си ту ак ци ји" На/еста нак за ле ђе ни су
у коц ка ма ле да умет нич ки пред ме ти,
књи ге, сли ке очи ју кло ко три ста, во ће,
пе сни ки ња Ива на Ми лан ко ва ле жи у
ле де ном ков че гу итд. У си ту ак ци ја ма
ве за них за за тва ра ње из ло жби, умет -
нич ки екс по на ти се из не су на ули цу,
ода кле је умет ност и сти гла до га ле -
ри је, а, уме сто њих, те ла кло ко три сти
за у зи ма ју по ло жај екс по на та (од нос:
жи вот-умет ност-жи вот). Чак је
аме рич ки ан тро по лог Же ром Ро тен -
берг (Je ro me Rot ten berg, 1983: 121–
129) до шао до Бе о гра да да про у чи
мит ске еле мен те у кло ко три зму, али
кло ко три стич ке си ту ак ци је се ни су
укла па ле у на уч ну кон цеп ци ју о ми ту,
с об зи ром да је сва ка си ту ак ци ја из ве -
де на са мо је дан пут, док је глав но
обе леж је ми та ри ту ал но по на вља ње.
На рав но, ка ко је ре че но на по чет ку,
умет нич ки чин је не по но вљив, а кло -
ко три зам ста вља на гла сак на са му из -
вор ну ства ра лач ку епи фа ни ју. Ко пи је
ни су аутен тич не, те не на ла зе ме сто у
умет но сти. Сто га, на кон што је не ка
си ту ак ци ја за вр ше на, мно ги од ње -
них ма те ри јал них фраг ме на та су не -
ста ли, као "не бит ни". Кло ко три сти
као да су ску пља ли сна гу да не пре -
ста но ство ре не што но во, не ма ре ћи
да ар хи ви ра ју ста ро. Из то га про из и -
ла зи још јед но обе леж је кло ко три зма,
а то је при вид на фраг мен тар ност.

Фраг мен тар ност, ко ја је при сут на
у кло ко три зму има, пак, и дру га чи ји

вид: тек сто ви, по е зи ја, цр те жи,
скулп ту ре, "си ту ак ци је" и мак си ме
ин те гри шу фраг мен те из кул тур не
про шло сти, или, пак са да шњо сти.
Ста вље ни у нов, кре а тив ни кон текст,
по при ма ју ћи нов зна чај, као што ће
се ка сни је де си ти и у пост мо дер ни -
зму, ко га кло ко три зам као да ан ти ци -
пи ра, фраг мен тар ност кло ко три зма
пред ста вља вр сту мон та же ста рог и
но вог. За ни мљи ва је чи ње ни ца да се
тај исти "дух" у сми слу кре а тив ног
пре о кре та у од но су на "по зна те ста ре
вред но сти" до го дио си мул та но и на
ши рем, свет ском пла ну, а то тра је и
да нас. Тај дух се ја сно при ме ћу је у
Те о риј ским ка се та ма кло ко три зма,
ко је об ја шња ва ју ства ра лач ки чин но -
вим ства ра лач ким чи ном, а не дис -
кур сом умет нич ке кри ти ке. Пост мо -

дер ни зам, ко ји се у за чет ку по ја вљу је
у кло ко три зму, ће се са мо ма ло ка -
сни је од ли ко ва ти упра во фраг мен -
тар ним ин те гри са њем кул тур не про -
шло сти, ко ла жом и мон та жом, спа -
ја њем ста рог и но вог, по ни шта ва -
њем вре мен ских раз ли ка, ства ра њем
но вих ми то ва, де цен тра ли за ци јом
ме та ди скур са, од ба ци ва њем зва нич -
них иде о ло ги ја, а и "ута ба них" те о -
ри ја о умет но сти итд. Кул тур ни фа -
кат, као и исто риј ско-по ли тич ки
фа кат, пред ста вља са мо ма те ри јал,
"знак", ка ко за кло ко три сте, та ко и
за пост мо дер ног умет ни ка, док се
"озна че но" по сти же у окви ру кон -
тек сту ал них и ин тер тек сту ал них
од но са, би ло да је реч о пи са ном тек -
сту, или о дру гој вр сти умет но сти
чи ји на чин из ра жа ва ња се не за сни ва
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на пи са ној ре чи. У ду ху ан ти ци па ци је
пост мо дер ни зма се мо гу схва ти ти, на
при мер, из ја ве Ада ма Пу сло ји ћа, као
што су: "Ми ће мо нај бо ље иде је, сма -
тра ти на шим лич ним иде ја ма", или:
"Кло ко три зам гу та оно што му је
слич но и хра ни се раз ли чи то шћу"
(Пу сло јић 1979а, 10), вра ћа ју ћи у ди -
ску си ју ду бље зна че ње ре чи "до  ви ђе -
ња". "До ви ђе ња", као ре ви ди ра ње и
ре ин тер пре та ци ја се, ме ђу тим, у кло -
ко три зму не од но си са мо на кул тур но
на сле ђе, већ на умет нич ке и жи вот не
ста во ве уоп ште. 

У сми слу "по нов ног ви ђе ња", кло -
ко три стич ка на гра да Љу би ша Јо цић,
рад ва ја ра Ми ло ра да Ра ши ћа, пред -
ста вља ре ви ди ра ње са мог пој ма пла -
ке те, јер под ра зу ме ва и жи ву ру ку
кло ко три сте ко ји пре да је на гра ду у
об ли ку брон за не ру ке, ко ја др жи ме -
да љу на ко јој је ис пи са но име "Љу би -
ша Јо цић". Жи ва ру ка (кло ко три сте
ко ји из ру чу је на гра ду) се мо же сма -
тра ти ци та том брон за не ру ке или
обр ну то. У сва ком слу ча ју, ни јед на
ру ка ни је ми ме тич ки при каз оне дру -
ге, већ је ци тат и ре ин тер пре та ци ја у
окви ру мре же но во у спо ста вље них
од но са. Шта ви ше, на гра ђе ни умет -
ник не до би ја но вац, као што то обич -
но би ва, већ сам мо ра да ти но вац за
из ра ду брон за не скулп ту ре. Кло ко -

цикл је умет нич ка ин ста ла ци ја по на -
цр ту и из ра ди ва ја ра и сли ка ра Ко ље
Ми лу но ви ћа, ко ја ко ри сти ци тат из
"пра вог би ци кла", а но во ство ре на
спра ва под јед на ко ра ди. Кло ко три -
стич ке "ин ста ла ци је" се мо гу до го ди -
ти и у ин тер ак ци ји из ме ђу чо ве ка и
др ва, на при мер, у си ту ак ци ји Ка ле -
мље ње чо ве ка, где је пе сник Ми љур -
ко Ву ка ди но вић ве зан за очи и уста о
др во у дво ри шту ате љеа ва ја ра Ма ти -
је Ву ко ви ћа, у ко ме се, за тим, пе сник
Алек сан дар Се ку лић тру ди да по ле ти
са ка ме њем ко је му је ве за но за ру ке,
ко је слу же као кри ла, а ко ји успе ва да
за у зме за мах тек ка да му је огро ман
ка мен ве зан око вра та. По во дом те
си ту ак ци је, Пе тар Гу дељ ће на пи са ти
из ван ред ну пе сму Ар бор, др во: Ови -
ја ти ста бло// Плат ном, мо жда ним ви -
ју га ма/ Ко жом.// Згу ли ти ко ру./ Згу ли -
ти ко жу// Ти у ко ри. Др во у тво јој ко -
жи.// Шу миш./ Ту ма че твој шум.// Го -
во ри др во/" итд. (Гу дељ: 1981: 58) У
сми слу "ре ви ди ра ња" кул тур них чи -
ње ни ца, Иоан Фло ра на пи ше збир ку
пе са ма До ру чак под тра вом, што је
алу зи ја на Ма не о ву сли ку До ру чак на
тра ви. А и сам Ма не је ре ви ди рао
сво је вре ме но, у сво јој по зна тој сли -
ци, мо тив ве не ци јан ског сли ка ра
Ђор ђо неа, ка да је при ка зао као на ге
да ме ко је се де на тра ви по ред об у че -

них му шка ра ца, што је си гур но при -
ву кло па жњу Ј. Фло ре, кло ко три сте.
Сти ца јем окол но сти, сам Фло ра је
пре ми нуо баш пре ина у гу ра ци је по -
ме ну те збир ке пе са ма и као та кав је
ле жао на сто лу у Му зе ју ру мун ске
ли те ра ту ре у Бу ку ре шту, за о кру жен
из ло жбом соп стве них сли ка, ко ја је
тре ба ло да бу де при ка за на за јед но са
ње го вом збир ком До ру чак под тра -
вом.13 При ли ком по смрт ног го во ра,
А. Пу сло јић је по си пао по ње му прах
од зла та, као да се ра ди ло о не кој кло -
ко три стич кој си ту ак ци ји, јер, ка ко и
овај при мер по ка зу је, кло ко три зам се
не од но си са мо на умет ност, већ и на
та кве "чуд но ва те" си ту а ци је ко је сам
жи вот ства ра. За то је (опет) дух или
ду хов ност кло ко три зма из над са мих
кло ко три ста, а они су са мо ње го ви
"до бри спро вод ни ци". На жа лост,
Адам Пу сло јић ни је (још увек) пре -
вео на срп ски ту ан то ло гиј ску Фло ри -
ну збир ку пе са ма. Ка жем "још" јер, с
об зи ром да је Адам пре вео на срп ски
мно ге од Фло ри них књи га, Адам је
умео да се при ја тељ ски на ша ли с Јо -
а ном Фло ром, го во ре ћи му: "пре ве -
шћу и то што ни си још на пи сао". 

Син кретчки дух кло ко три зма, као
и "ка ле мље ње" (што је ви ше од ко ла -
жа, јер под ра зу ме ва сим би о тич ку ин -
тер ак ци ју) при сут ни су на сва ком ко -
ра ку и у Те о риј ским ка се та ма, док се
ње го ви пред став ни ци, на тај на чин,
из ра жа ва ју још од ра ни јих се дам де -
се тих го ди на про шлог ве ка; по знат је
у том сми слу цр теж Ни ки те Ста не -
скуа Пат ка-вук, док си ту ак ци ја у Ма -
га зи се на ја вљу је по сте ром из По ли -
тА ке; на си ту ак ци ји са Ста рог сај -
ми шта "са љу ди на" ре ци ту је се пе -
сма Ђеа Бог зе, где пси хо да ју са та -
шна ма из ра ђе них од људ ске ко же
итд. Кло ко три стич ко ре ви ди ра ње
ствар но сти, ње го ва мон та жа и ин ста -
ла ци је ни су са мо фор мал ни, већ су -
штин ски об ли ци, јер увек има ју ду -
бљи асо ци ја тив ни се ман тич ки сми -
сао, ко ји чи не ње го ву по е ти ку.

У овом све тлу, кло ко три зам се мо -
же сим бо лич ки при ка за ти као вр ста
Но је ве бар ке или као пост мо де р ни -
стич ка ла дја, на ко ју се укр ца ва ју
пред став ни ци свих ства ра лач ких "вр -
ста" и ко ја не ће по то ну ти као Ти та -
ник, јер за раз ли ку од лук су зног Ти -
та ни ка, кло ко три зам је скром на ла -
дја, ко ју су кон стру и са ла људ ска при -
ја тељ ска би ћа и ко ја ни је осми шље на
са мо да плу та на во ди, већ она има и
но ге ко јим ће хо да ти по зе мљи, а има
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и пти це ко је ће је ди за ти у ви си не, а и
за у ста ви ће се та мо где је згод но, јер
има и си дро, као на цр те жу пе сни ка
Ни ки те Ста не скуа Кло ко три стич ка
ла ђа, као вр ста Но је ве бар ке; то је ла -
ђа ко јом кор ми ла ри, пе сник Адам Пу -
сло јић и ње го ва еки па раз ли чи тих
хи брид них ство ре ња се усме ра ва у
раз ли чи тим прав ци ма. Та вр ста "кло -
ко три стич ке ла ђе" је за пра во оп ста ла
у сво јој би ти, то јест у сво јој "ду хов -
но сти" – иако су да нас мно го број ни
уче сни ци у кло ко три зму, а ме ђу њи -
ма зна ме ни тих умет ни ка свет ског ре -
но меа, пре ми ну ли – јер се "кло ко три -
стич ка ла ђа" мо же ту ма чи ти као сим -
бо лич ко при ка зи ва ње ра зних умет -
нич ких и ког ни тив них ин ста ла ци ја
по и ма ња све та ко ја су при род но и
нео сет но пре не та у пост мо дер ни зам.
Или, ка ко гла си јед на од кло ко три -
стич ких мак си ма: "Да нас, ка да ви ше
не по сто ји смрт, кло ко три зам је пут.
До ви ђе ња"... Тра го ви ду ха тог вре -
ме на су да нас све при сут ни. На при -
мер, на слов кло ко три стич ке си ту ак -
ци је Кро зид из осам де се тих го ди на је
пре у зео ва јар Ми ли во је Бо го са вље -
вић за сво ју из ло жбу, на су ге сти ју
Ни ко ле Шин ди ка, док ње го ве скулп -
ту ре као да су илу стра ци ја збир ке пе -
са ма Ј. Фло ре, До ру чак под тра вом, а
та два умет ни ка ни су ни кад ни би ла у
кон так ту. Про је кат ко ји су ини ци ра ли
Адам Пу сло јић и Бра ни слав Вељ ко -
вић ве зан за при род но вре ме то пље -
ња ле да да би "ожи ве ле" сли ке, во ће,
књи ге итд. на ста вља да нас гру па сли -
ка ра и ва ја ра под на зи вом Ле дарт.
Ми љур ко Ву ка ди но вић је у Ру му ни ји
из дао збир ке пе са ма Ја, мо ја по ро ди -
ца и Еми не ску и Зо вем се Ни ки та у
ко ји ма аутор жи ви и ства ра у са да -
шњо сти "ока ле мљен" на зна ме ни те
ру мун ске пе сни ке. Но је ву бар ку је
2005. из ра дио у ка ме ну тра вер ти ну
ва јар Ко ља Ми лу но вић у Тр гу Жиу,
Ру му ни ја, ме сто ро ђе ња по зна тог ру -
мун ског ва ја ра Кон стан ти на Бран ку -
ша итд. Бра ни слав Вељ ко вић и Ни ко -
ла Шин дик ини ци ра ли су кло ко три -
стич ка из да ња књи жев но сти у збир -
ка ма се ри је: "12+1", ко ја су ис па ла,
12+1+1, окон ча на 2012. год. итд.

Кло ко три зам је у пр вом, а и у по -
след њем ре ду јед но ве ли ко (чак ме ђу -
на род но) ства ра лач ко и људ ско дру -
же ње, у ко јој пре вла да ва лу цид ност,
аутен тич ност, сми сао за ху мор и цр -
ни ху мор, па ра докс и ства ра лач ке
асо ци ја ци је, а ни је не ва жна чи ње ни -
ца да се "дру же ње" и кре а тив ност че -

сто до га ђа ју под јед на ко упр кос "иде -
ал ним др жа ва ма", као и упр кос сва ке
вр сте те о тер ског дис кур за и до ци ра -
ња. Кло ко три стич ка умет ност без
гра ни ца (а ко ју да нас осли ка ва по јам
ин тер кул ту рал ност) је на ста ла у ду ху
тог вре ме на, кад су се ства ра о ци за -
пи та ли у ко ју вр сту умет нич ког "зна -
ка" ва ља ухва ти ти "озна че но", као не -
ис црп ну људ ску ду хов ност и до жи -
вљај све та. Сто га, "умет нич ка ла бо -
ра то ри ја" кло ко три зма (ка ко је Јо ан
Фло ра при ме тио) пред ста вља, из да -
на шње пер спек ти ве, вр сту ду хов ног
"се и змо гра фа", бе ле же ћи "ду хов на
кре та ња" из пе ри о да ко ји је не по -
сред но ан ти ци пи рао ве ли ка пре тум -
ба ва ња ак си о ло шке при ро де, ко ја су
се под јед на ко од и гра ва ла ка ко на ло -
кал ном, та ко и на гло бал ном пла ну у
обла сти умет но сти, а и у со цио-исто -
риј ском све ту, по чев ши од 1989. го ди -
не, ко ју да на шњи со ци јо ло зи сма тра -
ју "нул том го ди ном", или по чет ком
но вог гло бал ног по рет ка. Ако је
прин цип да на шњег умет нич ког ства -
ра ња још увек кло ко три стич ко "до
ви ђе ња" (као по нов но раз ма тра ње
кул тур них/жи вот них чи ње ни ца), ре -
ви ди ра ње ши рег пла на би мо гло при -
па сти под кло ко три стич ку мак си му:
"Rе pе titiо mа tеr histо riае еst" (По на -
вља ње је мај ка исто ри је). 

Очи глед но, у окви ри ма да на шњег
по и ма ња умет но сти, још увек "из
кло ко три зма не ма по врат ка"14.
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НАПОМЕНЕ:

1 На при мер, Зо ран Глу шче вић, Сим би о -
тич ки скок у ни шта. У сла ву дон ки хот ске
ду ше кло ко три зма; (Књи жев не но ви не,
ма ја 2006, стр. 18); Ми ли во је Па вло вић,
Аван гар да, нео а ван гар да и сиг на ли зам
итд.

2 За "те о рет ска об ја шње ња" са мих кло ко -
три ста, в. нпр. ча со пи се ко ји су тој умет -
нич кој по ја ви по све ти ле чи тав број: Књи -
жев на реч (бр 127/25. ју ла 1979), Око (21.
авг. 1980, За греб), Де ло (бр. 10/1981),
Син те за (1983, Кру ше вац), Са вре ме ник
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При лог из Те о риј ских ка се та кло ко три зма:

СЛИ КЕ (с ле ва на де сно): Кло ко три стич ка ла ђа (Ни ки та Ста не -
ску); си ту ак ци ја с "кло ко ци клом" у Де спо тов цу; на црт "кло ко -
ци кла": Ко ља Ми лу но вић; кло ко три стич ка на гра да Љу би ша Јо -
цић, брон за на скулп ту ра: Ми ло ра да Ри сти ћа; го ре: Кло ко три -
стич ко ја је (ду зи на 7 м), скулп ту ра Ра ди сла ва Тр ку ље, до ле: не -
ки од "кло ко три ста"; Кло ко три стич ки пе чат, идеј но ре ше ње То -
до ра Сте фа но ви ћа; си ту ак ци ја у Ма га зи: "Re pe ti tio ma ter hi sto ri -
ae est" (Ко ља Ми лу но вић, си ту ак ци ја у Ма га зи); ру ко пис пе сме
Ни ки те Ста не скуа Ауто пор трет, на ру мун ском је зи ку; си ту ак -
ци ја "Кло ко фо ни ја"; кло ко три стич ки ауто пор трет Мар ка Стран -
да, Ален Гин зберг при ли ком си ту ак ци је "Ка ле мље ње чо ве ка",
ате ље ва ја ра Ма ти је Ву ко ви ћа; "По ли та ка", ко ла жа; пор трет

Ада ма Пусло ји ћа (Ни ко ле Шин ди ка); цр теж Сте ва на Кне же ви -
ћа; до де ла на гра де Љу би ше Јо цић кло ко три сти Го ра ну Ба би ћу:
А. Се ку лић, А. Пу сло јић и Г. Ба бић; Јо ан (Ioan) Фло ра, ру ко пис
са сли ком; си ту ак ци ја "Ста ро Сај ми ште с љу ди ма"; си ту ак ци ја
"Не/аста ја ње": И. Ми лан ко ва у ков че гу од ле да, Сту дент ски
град; Во ји слав Ја кић (кло ко три стич ка из ло жба у Цвје ти Зу зо -
рић); цр теж В. Ја ки ћа; Д. Кне же вић, Б. Вељ ко вић и Адам Пу сло -
јић (си ту ак ци ја "До во ђе ња жи во те и смр ти", УКС); Мир ко Илић
(Ilitch): цр теж; Ра дош Сте ва но вић: два цр те жа; К. Ми лу но вић:
"Гла ва у коц ки (ле да)", на црт; Ј. Фло ра и М. Ву ка ди но вић у си -
ту ак ци ји "Ста ро сај ми ште с љу ди ма"; по стер К. Ми лу но ви ћа за
си ту ак ци ју "Не/аста ја ње". 



(бр. 23, 24, 25/1995). У Са вре ме ни ку,
осим кло ко три ста, при сут ни су и број ни
ауто ри ко ји су омо гу ћи ли срп ско-ру мун -
ске умет нич ке ве зе у XX ве ку, а чи ја су
де ла ва жна за раз у ме ва ње умет нич ке по -
ја ве на зва не "кло ко три зам".

3 Ори ги нал ни ма те ри ја ли се у ве ли кој ме ри
на ла зе у при ват ним ар хи ва ма кло ко три -
ста, код пе сни ка Бра ни сла ва Вељ ко ви ћа, а
на то чи то у Кло ко три стич ким ка се та ма
срп ско-вла шког пе сни ка, Ада ма Пу сло ји -
ћа, јед ног од глав них осни ва ча и мен то ра
кло ко три зма, ода кле сам, део то га, по зај -
ми ла и пре ба ци ла на ЦД (пре ко 100 сли ка
и за пи са) и на два ДВД-а са ви део за пи си -
ма. 

4 "По треб но је са мо про на ћи не ко про мет -
но ме сто, не ко ва зду шно при ста ни ште,
не ки Трг Ре пу бли ке, тр жни цу, су пер-мар -
кет, Бу ле вар ре во лу ци је. Из ва ди ти плат но
из кар тон ске ку ти је. Па жљи во га рас кло -
пи ти, не жно, са свим кон цен три са но, са
ду бо ким по што ва њем ри ту ал ног чи на,
про стра ти га на гру бо тло, ис пред но гу
не хај них про ла зни ка. (Оних ко ји то га тре -
нут ка не мо гу би ти са свим све сни сво га
не по но вљи вог кре та ња, оста вља ња тра го -
ва по ли цу зе мље)". (Рас те го рац 1981: 2) 

5 Глав ни пред став ни ци кло ко три зма су:
Адам Пу сло јић, Алек сан дар Се ку лић,
Иоан Фло ра (ко ји су три "ki rus clo co tri -
cus"/ "оче ви кло ко три зма"), Ко ља Ми лу -
но вић, Го ран Ба бић, Ев ге ни ја Дем ни јев -
ска, Пе тар Гу дељ, Бра ни слав Вељ ко вић,
Иван Рас те го рац, Пре драг Бог да но вић-
Ци, Ми љур ко Ву ка ди но вић, Ни ко ла
Шин дик, Ива на Ми лан ко ва, Ма ри а на
Дан, Бе ба Ри ста но вић, Дра ган Ко ла ре вић,
Зо ран Цвје ти ћа нин, Зо ран Цвет ко вић, Ра -
дош Сте ва но вић, Ра ди слав Тр ку ља, До ру
Бо си ок, То дор Сте ва но вић, Во ји слав Ја -
кић, Пр во слав Ра лић, Ду шан Кне же вић,
Ма ри ја Кне же вић, Брани слав Ди ми три је -
вић, Бра ти слав Ми ла но вић, Мо ма Ди мић,
Ср ба Иг ња то вић, То дор Тер зић, Дра ги ша
Дра шко вић, Ђор ђе Ву ко је итд. и мно ги
ру мун ски ства ра о ци, да по ми њем ов де са -
мо Ни ки ту Ста не скуа, ко ји је уче ство вао
у кло ко три зму кад год би се на шао у Бе о -
гра ду. Та ко ђе, Мир ча Ди не ску, Вир џил
Ма зи ле ску итд. Ли ста се чи ни бес ко нач -
ном. По сто ја ли су мно ги уче сни ци, ко ји
су уче ство ва ли у јед ној или две си ту ак -
ци је.

6 Ви ди та ко ђе мак си ме кло ко три зма у:
Књи жев на реч, 25. јул 1979. год.

7 Иоан Фло ра, у тек сту Га лак тич ки, ни је
био ми шље ња да је кло ко три зам по крет,
већ да је то "ла бо ра то ри ја умет но сти". 

8 У том сми слу, Е. Јо не ску, на при мер, је
још 1934. на пи сао збир ку кри тич ких есе -
ја, НУ (НЕ), на ру мун ском, у ко јој је до ка -
зао да о истом ауто ру се мо же на пи са ти
хва ло спев ни кри тич ки текст, да би у
истом, да љем тек сту, аутор био обез вре -
ђен, по мо ћу је зи ка и "ло ги ке" књи жев не
кри ти ке. Је зик књи жев не кри ти ке ни је,
да кле, ком па ти би лан с је зи ком умет но -
сти, па за то ни је ни ре ле ван тан (у ру мун -
ској ме ђу рат ној ми сли, мно го је зна ме ни -
тих ауто ра пи са ло о ин ком па ти бил но сти
два је зи ка, на при мер: Л. Бла га, М. Ели ја -

де, а у то вре ме, о ин ком па ти бил но сти из -
ме ђу умет нич ког и ра ци о нал ног дис кур са
су на пи са ли и Д. Х. Ло ренс и К. Г. Јунг
итд).

9 "Eu nu sunt al tce va/ de cât/ o pa tă de sân ge/
ca re vor be ş te" (v. u pri lo gu).

10 Si mion 1981: E. Si mion, În to ar ce rea auto -
ru lui, Ese u ri de spre re la ţ ia Cre a tor-Ope ră,
Bu cu re ş ti: Edi tu ra Car tea Ro mâ ne a scă.

11 У ле то 1978. го ди не, у До му Омла ди не у
Бе о гра ду, по во дом об ја вљи ва ња збир ке
пе са ма А. Се ку ли ћа, ко ју су кри ти ча ри
оце ни ли, са свим слу чај но, као нео на дре а -
ли стич ку, нео ро ман ти чар ску итд, А. Пу -
сло јић је уз вик нуо из пу бли ке: "Кло ко -
три зам!", док је дру ги пе сник, Иван Рас -
те го рац, на пи сао ту реч на ку ти ји ши би ца,
до пи сав ши и да тум 16. мај 1978. год. Те се
та ко кло ко три зам "на хар ти ји" и ро дио,
иако је ова реч упо тре бље на још 1976. год
у ци љу исме ва ња не зна ња од ре ђе ног др -
жав ног слу жбе ни ка по име ну Ми ла то вић,
на Плав ском је зе ру. Шта ви ше, кло ко три -
зам се ре ги стро вао и зва нич но, на иро ни -
чан на чин, као Удру же ње за за шти ту и
раз вој кло ко три зма. 

12 Чла но ви Књи жев не ра ди о ни це 9: Адам
Пу сло јић, Мо ма Ди мић, Ми о драг Јан ко -
вић, Мит ко Ма џун ков, Ми лан Ми ли шић,
Ибра хим Ха џић, Пре драг Чу дић, Алек -
сан дар Су хен ко, Во ји слав До нић.

13 Flo ra, Ioan (2004), De jun sub iar bă, Pi te ş ti
(Ro mâ nia): Pa ra le la 45.

14 Си ноп сис за си ту ак ци ју: Вре ме у Ми ту
Ру пи (ко ја се од и гра ла у бив шој "Ми ти ће -
вој ру пи", где је у вре ме те си ту ак ци је по -
сто јао сун чев сат, ко га да нас више не ма
на тој ло ка ци ји) – ру ко пис.

KLO KO TRISM 
AND ADAM PU SLO JIĆ 
IN A TRAN SCUL TU RAL 

PER SPEC TI VE

Alt ho ugh li te rary and art cri ti cism ha ve
of ten de fi ned klo ko trism (clo co trism) as one
of the neo-avan gar de mo ve ments, whi le
relying on its ’ex ter nal’ ap pe a ran ce, fo un ded
on the pu blic dis play of its si tu ac ti ons (a sort
of pu blic per for man ces, ta king pla ce at dif -
fe rent lo ca ti ons), and on the ap pa rently il lo -
gi cal sta te ments of its mem bers, the ar chi ve,
so far un pu blis hed ma te rial re ve als, if con si -
de red in pa ral lel with the pu blis hed one, the
pos si bi lity of re con si de ring the klo ko tri stic
po e tics, and cor re la ting it, to the ri se of post -
mo de r nism in the se ven ti es and the eig hti es
of the 20th cen tury. Mo re o ver, ta king part
in to klo ko trism myself, I tried to en rich the
study with an ’in ter nal’ per spec ti ve. The
adop ted met hod pro vi des the pos si bi lity of
esca ping the shal low the o re ti cal phra ses of
the past, used by iner cia, such as: ’avant-gar -
de’, ’cur rent’, ’mo ve ment’, ’school’, etc.,
and en vi sa ge the aut hen tic pro cess of thin -
king and cre a ting which pre ce des the year
1989, which so ci o lo gists ha ve de fi ned as the
be gin ning of a new era on a glo bal sca le,

whi le, lo cally it an ti ci pa ted the col lap se of
the ex-Yugo sla via. On the one hand, im pli -
citly op po sing struc tu ra lism, which ne glec -
ted the aut hor as a li ving be ing, whi le ana li -
sing only ’the text’, klo ko trism en vi sa ges
the need to iden tify the ar tist, as a li ving hi -
sto ri cal be ing, with his cre a tion. Ar ti stic
epip hany, as a de ci si ve cre a ti ve act is ir re pe -
ta ble, as the mo ments of one’s li fe are ir re -
ver si ble and in ti ma tely tied to the very act of
physi cally exi sting in a cer tain mo ment. The
ar tist is physi cally pre sent in the si tu ac ti ons,
whi le his in di vi dual li fe and ar ti stic ex pe ri -
en ce is aut hen ti cally writ ten down af ter -
wards. De fi ning it self as ’spi tit/spi ri tu a lity’,
clo co trism puts for ward the om ni pre sen ce of
the sa me hu man spi rit in both li fe and art,
which may ta ke only dif fe rent ex ter nal sha -
pes in ti me and spa ce, but which es sen ti ally
re ma ins un chan ged, pro vi ding thus the pos -
si bi lity of com mu ni ca tion with dif fe rent pe -
o ple, be lon ging to dif fe rent hi sto ri cal or mo -
dern cul tu res. The fo un da tion of klo ko trist
post mo der nism li es in the pos si bi lity of lu -
cidly re in ter pre ting facts from cul tu re or
everyday li fe, as a pro cess of bor der less di -
ac hro nic and synchro nic com mu ni ca tion.
Un li ke avant-gar de, which de ni es and abo -
lis hes the past, klo ko trism, on the con trary,
le ads a di a lo gue with it, en com pas ses it,
whi le ’bor ro wing’ so me of its frag ments.
Klo ko tri stic qu a ta ti ons, in stal la ti ons, con -
fes si ons, frag men tary in sights in to the ’lu -
cid’ mo ments of li fe, black hu mor, irony, the
sen se of pa ra dox, the col lec ti vely comp sed
texts and the physi cal per for man ce of ’the li -
ving me tap hors’ (si tu ac ti ons) are not for mal,
but es sen tial sha pes, con nec ted with the very
po e tics of klo ko trism, which is ex tre mely
rich. On the ot her hand, klo ko trism has got
mi li tant ec ho es, re i te ra ting phra ses, such as:
’re pe ti tio ma ter hi sto ri ae est’, or re in ter pre -
ting Pla to’s idea abo ut "the ideal sta te": if art
exists to day, it is not only due to the ar tists,
but al so to com mon pe o ple who need ar ti stic
ex pres si on, and it is the ir me rit that all the
ar tists ha ve not been cha sed from all of the
’ideal sta tes’ yet. The fact that art be longs to
all the pe o ple, and that is part of li fe it self,
re pre sents the main pre mi sis for klo ko trism
to esta blish an im por tant osmo sis bet we en
the gal le ri es and the stre et.

Re gar ded wit hin in ter na ti o nal bo un da ri es
of ar ti stic cre a tion, the klo ko tri stic ’spi ri tu a -
lity’, as a mark of om ni pre sent hu man cre a -
tion, and cross-cul tu ral and tran scul tu ral aut -
hen tic ar ti stic com mu ni ca tion, po ints to the
me ta morp ho sis of the world vi ew and ar ti -
stic ex pe ri en ce in the se ven ti es and eig hti es
of the last cen tury, which an ti ci pa te the gre -
at axi o lo gi cal and so cio-hi sto ri cal chan ges
that fol lo wed.

Key Words: klo ko tri zam (clo co trism),
spi rit/spi ri tu a lity, post mo der nism, avant-
gar de, si tu ac ti ons, con tem po rary art, Adam
Pu slo jić, tran scul tu ral and cross-cul tu ral re -
la ti ons in 20th cen tury art
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Zoran Slavi}

НАЦРТАЈ ЗА КРАЈ СВЕТА
У БУДВИ

Пре ко пу та хо те ла "Ава ла", уми шља јем иза зван 
де сио се на црт за крај све та,

Док Бу два рав но ду шно под но си тај ин ци дент 
у астро ло ги ји при мор ја

Овај је из вод из фи зи ке и ме то ни ми је чист хо ло грам 
бли ског Тр га пје сни ка 

У пет по под не ка да пљу сак се за вр ши уда ром гро ма 
из не ба из над ка пе ле

За пра во је цр но-бе ла мен тал на фо то гра фи ја је ди ни траг 
тог по ср ну ћа у пеј за жу лу ке

Јер је ди ја го на ли до Св. Ни ко ле, ка ме ној ам пли ту ди 
Гра да, бо је и по во да по не ста ло

Го сту ју ћи рап со ди у при зи ва њу све мо ћи пе ва ња 
бо жан ску пре моћ угро зи ли

По сеј до но ви кон струк то ри у до ко ли ци пе сни ци ма 
злоб ни на црт кра ја под мет ну ли

Ку ла/ка пе ла, ко јом се Ста ри град за вр ша ва, све ну ло 
вре ме илир ско по дра жа ва

И пу ко ти ну ре ал но сти, ко ју вла сни ци укуп не исти не 
за та шка ва ју, кад Пе не ло па за спи, по ма за њем 

те а трал ним као игро каз ди о ни зиј ски, 
у фраг мен ти ма, за тр па ва ју

У на црт за крај све та ку га и кр ста ши ушли: У Бу дви 
бе ше и још би ва Li cen tia po e ti ca

Бо лест је из лаз ко јим се вас крс по е зи је об ја шња ва: 
Ла и ци и љу би те љи у мре жа ма су зна ла ца

Крај су све та као на црт у Бу дви на ив ни пе сни ци 
пред ста ви ли у бе смрт ност ре чи ве ру ју ћи.

(ПРИ)ГОВОР НЕБА

Уну тра шња се стра на су то на рав ни ци је два отво ри ла: 
Упит на ту га за бр ди ма

Удес рав но те же био је из не на дан а све тла још је два: 
Исто ри ја кле чи у бу на ру

Из лаз се при чи ња вао та ко при сту па чан: Је два век да лек: 
Од Ве ли ких ра то ва

По ра же ни се вра ћа ју док са ве зни ци буб ње ве уве жба ва ју:
За дах по ро ка груб

Ин стант-мрак бе ше из у је дан од сил них из не ве ра ва ња
а дан за бо ра вљен у мр тва ји

Мо ја Па но ни ја сва као исто ри ја про тив реч на: Ру ка вац
на Бал кан при ку цан

Док је ли стам у пра зни ни за те чен већ се га се ко ри до ри: 
Ду би на да љи не пла че

Тре ну так кад је све за ста ло: ве тар, љу бав и че сти тост: 
У зве зду хр ли ла жни ђе рам

Не бо се су то ном озна че но у страх пре сан пре ли ло: 
До ла зе на вод но ја ха чи: Прет ход ни ца

Апо ка лип са се раз ву кла ди љем хо ри зон та: Ши ри не
од во ље: До зо ре не ста ће ду жи не

У ме ни се ро је оп шти и пра зни во до ско ци: Бу ка 
ус по ста вља рас по ред но ви: Не бе ска де сти ле ри ја

Сре ћа што од уде са са мо сам ра њен: Ди јаг но зу 
ми већ пи шу клов но ви и скрет ни ча ри

Са мо у зби љи сан тму ран ви дим као про ви ђе ње: 
Из ну тра је го ре: Го ри ге о гра фи ја

У су тон би да ста не све што је за пу то ва ње: Са њим 
па до кле се мо же: Ни у шта

Хеј Сло ве ни од До на до Ду на ва: Воз из Хар ко ва 
у до ла ску из о ста је: Ба бељ та ко ђе

Сре ди ном зло ћуд ног при зо ра са мо се зми јин свлак 
ука зао: Ован је црн: И оста вљен

Оно што је ура ган за пам тио већ се на за ба ту мо је ку ће 
осли ка ва: Ве чи то из о ста ја ње

Ко по ве ру је мо жда ће се ка ја ти али ка ко не слу ша ти 
(при)го вор не ба: Бо га мо жда има

Док ње го ве фу сно те за не ма ру је мо: Пдф апо кри фи 
ин тер не том се раз мно жа ва ју: Амин

"Оши ни мо исто ри је ра гу! Ле ва! Ле ва! Ле ва!", "Тај час је 
са мо тре нут био, Ал' би и веч ност за там нио"

УКИДАЊЕ ИЗВОРА

Са да је пот пу но све јед но ка да смо би ли пре ва ре ни: 
Из во ра не ма.

Да ли је за му ћен док је под ра фа ли ма из ме штан: 
Ме теж га ка му фли ра?

Од лом ци ма на ших те ла крај пу те ва ствар ност
сар ка змом умно жа ва мо.

Ми ри ше јед но ру ка ли па на до мак пре цр та ног ста ни шта: 
Че му ушће и сво ђе ње?

А би ли смо пре ва ре ни:Без про ве ра ва ња ве ро ва ли: 
При ста ли: Го во ром ис цр ље ни.

Пре те ћа је по де ро ти на на на шој чед но сти: Три јумф
пра зни не: Уста нам пу ста.

У дје рам пра шњав за гле да ни, ср пом у де те ли ни, 
не мо при ста ли: Го ле ду ше оста ли.

Гу та ли па ни ку. Са ња ли ла жне ико не. По гре шне
сла ви ли да ту ме: Ис ку ство је по ра за.

Огра ни че но сти на ше ма ште нам по на вља чи до зи ва ју: 
Ра зни су де фи ло ва ли уну тар гра ни це. 

Пе ва ју ћи гла сно и на о па ко са свим смо на вре ло
за бо ра ви ли: Не ве ри цу за гу би ли.

Под плит ком ме се чи ном је ди ну тај ну вре ме на ме ња ли
смо за ис ку ше ње по да ни шта

Ру ти на нас из во ра осло бо ди ла. Ипак, мо жда у ме мо ри ји
во де по сто ји пу то каз? 
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Dуг је био пут док сам те нај зад про на шао. Био је дуг,
а ни је био ни ра ван, без за сто ја. Де ша ва ло се да  смо се
на шли под про ва лом обла ка, и да је ве тар то ли ко  фи ју -
као, да ме је ис ку ша ва ла ми сао да ће би ти бо ље да се -
вра тим. А би ло је и ета па кад ни сам при ме ћи вао за пре -
ке на мом пу ту, џом бе, ба ру шти не, чи та ве ру пер де, и по -
раз би јао све што сам имао, де ша ва ло се да из гу бим кон -
тро лу над кор ми лом и да сам се упе тља вао у ус пут не
огра де од бо дљи ка ве жи це, али нај че шће сам ипак, не
обра ћа ју ћи па жњу на све то, са мо ишао да ље, и не зна -
ју ћи, шта је то на шта би још тре ба ло да ра чу нам.

Го ди на ма сам би ци кло вао сам-сам ци јат, би ци кло вао
с дру ги ма, би ци кло вао с по зна ти ма и не по зна ти ма, а би -
ва ло је и та ко да већ ни сам ни сео на би цикл, јер сам ми -
слио да је ме ни то ли ко би ци кло ва ња би ло да то, да сам
утро шио кво ту би ци кло ва ња за чи тав жи вот. Али при
том сам увек имао осе ћај да ми не што још не до ста је,
осе ћао сам да мој пут ова ко ни је мо гао да бу де пот пун,
и да ће ми не ко на и ћи у су срет. Али да ћеш то би ти ти,
то за и ста ни кад ни сам по ми слио, ма да си ви ше пу та од -
вер гла ла по ред ме не, по не кад си ми и мах ну ла, и по не -
кад сам ти и од мах нуо. Али на то да ће мо икад за јед но
би ци кло ва ти, и – по го то во – да ће то би ти та ко до бро,
да кле, на то ни сам ни по ми шљао. А за што је то та ко ис -
па ло, ни сам не знам. То га да на, кад смо пр ви пут за јед -
но би ци кло ва ли, са мо сам треп тао, ни сам се усу ђи вао
ни да те по гле дам, и ни се би са мо ме ни сам мо га по ве ро -
ва ти да си ти та мо по ред ме не. Пу но сам раз ми шљао и
о то ме, кад смо пр ви пут за јед но би ци кло ва ли, од кад
тре ба да ра чу нам на ше за јед нич ко вре ме. Мно го то га
сам се се тио, по ми слио сам на ру шев ну ку ћу у ко јој смо
се пр ви пут сре ли, по ми слио сам на ону мр клу ноћ кад
смо се пр ви пут љу би ли, се тио сам се ма лог бу џа ка где
смо пр ви пут во ди ли љу бав, на пр ву ве ја ви цу кад смо се
пр ви пут за јед но ше та ли, и на цве то ве ко је си ми ти на -
цр та ла, и на цве ти ће ко је си ми ти до не ла, раз ми шљао
сам о све му, а он да сам схва тио да ни сам у ста њу да од -
ре дим по че так на шег би ци кло ва ња. За то што се до го ди -
ло ра ни је но што мој мо зак уме да се се ћа, до го ди ло се
то ра ни је но што би ико по ми слио.

Пр во би ци кло ва ње

Кад сам сти гла, на шла сам сва вра та и све про зо ре за -
тво ре не. При сло ни ла сам би цикл по ред зи да, би ла сам
глад на и ис цр пље на, али сам по ми сли ла да ће би ти бо -
ље ако се не бу дем пре те ра но му вао, па сам се уву кла у

СТАРИ БАНАТ,
НЕОЧЕКИВАНО

Иза ма гле, са же те и за грц ну те, у дан ко ји ће би ти
и сун чан: Ста до као кр до

У во зи лу те рен ском и пу ном хлад но ће, на спо ред ном
пу ту: Слу чај и ми

Не спрем ног ме и из дво је ног за тек не при зор сав
од ми ри са Ба на та оства рен

Је дан из дру гог из дво је ни, ско ро слич ни а дру га чи ји, 
ју че и су тра: Ре при за

Да ге ро тип на жа нр-сли ка ста рог Ба на та спо ро пут
пре ла зи: Уна зад у бе ли звук

Ве ли ко ста до, два ов ча ра, два ма гар ца и је дан др чан
пу лин: Звук згу жван

У ду бо ку ву ну уве за не, ов це из пра ши не од ла зе
у сам ту пи угао не ба

На тре ну так пре ки ну та мо дер на вре ме на: Је сен ће
уско ро: Као иза шла из тур ши је

Ован као си зиф: по гну том гла вом кроз не при лич но: 
Пу лин прек а ли чи на стрип

Чо ба ни у дво стру кој ћут њи са пли ћу и рас пли ћу оп шту
пе тљу: Ко ју зна ју на па мет

Ован се гла са кле пе ту шом док ма гар ци под но се
за јед нич ку те му: Све у круг

Ко ло на на дру му че ка: По сма тра мо при зор ко ји нам је
ско ро за дат: За ку цан

Ста ро врем ски ком плет се о ског фол кло ра у сле де ћу
ма глу се пре ли је: Оде ста ри Ба нат

Пра ши на се за ле ди ла на мом ви ду: На ста је ипак
ком пре со ва на успо ме на: Ка би нет узо ра ка

Док ма ши на ме од во зи у оде љак жи во та, не ја сна
фи гу ра ме пра ти: Од бен зи на ка шље

Ни чо бан, још ма ње пас: Упор на и стр пљи ва си лу е та 
из на шег бу џа ка: Стра ши ло из не ве ре но

*

Зо ран Сла вић – ро ђен у Зре ња ни ну 1945. го ди не. У Ба на ту и
Вој во ди ни. Гра ђа нин Ср би је. За вр шио Фи ло ло шки фа кул тет у Бе -
о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну, по зо ри шну и ли ков ну
кри ти ку, као пу бли ци сти ку. Аутор је ве ли ког бро ја те ле ви зиј ских
про је ка та ра зних жан ро ва. Огле дао се и у ра дио-драм ској фор ми.
Ба ви се и пу бли ци сти ком. У два ма ха је био глав ни и од го вор ни
уред ник ча со пи са "Ула зни ца", ду го го ди шњи уред ник кул ту ре на
Те ле ви зи ји Но ви Сад. 

Књи ге при ча: "Са мо ћа" (1972), и "По жар је дно ле та" (2007);
ро ма ни: "Скок у не са ни цу" (1985), "Ујед вре ме на" (1998), "По вра -
так у са мо ћу" (2000), "Вал тер Бе ња мин у ме ђу град ском ауто бу су"
(2011) и "Остр во, по вра так тра је" (2019). Пе снич ке књи ге: "При -
вид сре бра" (1974), "Ис пи ра ње за ви ча ја" (1982), "По кри вен исто -
ри јом" (1995), "Из ла зак из сли ке" (1996), "На пла жи сли кар ској"
(1997), "Удес рав но те же" (1998), "Сто го ди на ка сни је" (2004) и
"Пе рон, од ла за ка не ма" (2016) . Књи гу есе ја "Пи са ње за бо ра ва"
об ја вио је 2005. Књи га по зо ри шне кри ти ке " У ма ги ји по зо ри шне
ствар но сти" об ја вље на је 2018. го ди не, док је 2021. иза шла књи га
"Пу то ва ње пу то пи сом". У 2022. об ја вље на је књи га исто ри о граф -
ске про зе "Углед ни ци тро и ме ног гра да". Жи ви у Зре ња ни ну.
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јед ну од су сед них по ја та. Че стар, су во гра ње украј пу та
из гре ба ло је мо је те ло, и уз ду жи по пре ко, осе ћа ла сам и
то да ми се крв сли ва низ обра за. Дуг је био пут. Мно го то -
га сам ви де ла, о мно го че му сам раз ми шља ла. По ми сли ла
сам и на то, да са мо још то не мо гу са зна ти, шта ми слим
о те би. Мо ра ла сам да до ђем, зна ла сам да ћеш и то раз у -
ме ти. Мо ра ла сам оти ћи од те бе, јер сам мо ра ла да до ђем
к те би. Зна ла сам да сам сти гла. Зна ла сам да овог пу та не
са њам.

Дру го би ци кло ва ње

У по ја ти ме је че ка ла хлад на ноћ. Пси из око ли не су ла -
ја ли, али ни сам обра ћа ла па жњу на њих. Као да сам чу ла
и сик та ње зми је, али ме ни то ни је би ло бри га. Ушу шка ла
сам се у сла му и ми сли ла на те бе. Кад год те се се тим, на -
јед ном ми чи та во те ло по чи ње да бри ди. У јед ној ства ри
сам у тим тре ну ци ма си гур на: да ми ја ко не до ста јеш и да
не мо гу из др жа ти без те бе. Жељ на сам све га твог. Жељ на
твог по гле да, твог до ди ра, жељ на сам да те др жим за ма -
ли прст, са мо да ми бу деш бли зу. Да осе тим твој дах. Да
ме во лиш. Знаш да сва ке ве че ри спа вам с то бом. Знаш да
те сва ке но ћи са њам. Знаш да се сва ког ју тра с то бом бу -
дим. Да ују тро сва ка ми сао ле ти к те би. Ти ме чу ваш. Сад
је ноћ. И но ћу сам с то бом. Па и ако ни си по ред ме не. Хо -
ћу да бу дем с то бом. И она ко. Уза луд по ку ша вам да спа -
вам, не мо гу. По тре бан си ми. Хо ћу да те чу јем, да убла -
жим сво ју же љу, да ми при чаш, да ути снеш ру ку ме ђу мо -
је но ге, да ми сву чеш оде ћу... Али ти си да ле ко, не до ступ -
на. Али и та да чу јем твој глас, и та да чу јем да ми при чаш,
и та да те осе ћам. Осе ћам ка ко ме ми лу јеш, осе ћам да си у
ме ни. Знаш да код ме не увек имаш си гур но при бе жи ште,
знаш да се код ме не мо жеш са кри ти, да се уву чеш у ме не,
знаш да уђеш што ду бље. Имам јед ну вла жну ду пљу ко ју
мо жеш учи ни ти још вла жни јом. Ла па ви ча сти јом. Шљап -
ка вом. Сла ђом. Сла ни јом. Те би сла ђом, ме ни сла ни јом.
Мо ји су уз да си све ду бљи, мо ји пр сти све хи три ји. На -
пред-на зад уду пљи, до ле-го ре по дра жи ци. Кру жим у
ујед на че ном тем пу. Са м ном си. Осе ћам те. Сва ку тво ју
ко шчи цу, Сва ку тво ју ве ну. Твој пулс. За јед но смо це ли на.
За јед но. Сти снем те. И не пу штам те. За тим се опу стим. И
ти хо дах ћем. И по но во за спим с то бом.

Два на ест ми ну та би ци кло ва ња

Кад сам про ви ри ла из по ја те, из прав ца ва ше ку ће чу ла
сам не ка кво ко ме ша ње, али сам се још увек пла ши ла да се
по ка жем у по ла бе ла да на, за то сам и тек у су мрак кре ну -
ла пре ко шу ме, да из за кло на др ве ћа осмо трим твој про -
зор. Би ло је мрач но, на рав но, али ми се учи ни ло да уз та -
ра бу ге гуц ка мој муж. Зна ла сам да си гур но не мо же да бу -
де, јер је већ одав но мр тав, че сто сам но си ла цве ће на ње -
гов гроб. Али би ла сам убе ђе на да ње га ви дим. Па ло ми је
на па мет да смо не ве ро ват ни, озбиљ но ти ка жем, по не кад
ми због те бе ста не па мет. Кад сам на по слет ку шмуг ну ла
кроз стра жња вра та, и кад су се она иза ме не за лу пи ла, из -
не на да се све смра чи ло и ја сам са мо, пре стра вље на, ис -
пи па ва ла ства ри око се бе. А по том ми се учи ни ло као да
си стао иза мо јих ле ђа, има ла сам осе ћај као да сам те и
до та кла. Зна ла сам, да ме хи ља де и хи ља де ми ља раз два -

ја ју од те бе, ипак су ми те лом про шли жмар ци кад сам у
сво јој ру ци осе ти ла твог гр бо њи ћа. Окре ну ла сам се, при -
ти сла гла ву на ор ман ко ји је ста јао ту по ред зи да, и пу сти -
ла те да про дреш у ме не. Ка ко си ме с ле ђа уба дао, рит -
мич ки се са мном тре сла и ко мо да, као да су у њој че гр та -
ле ко сти, та кви су зву ци би ли. Жмар ци су ми про шли и
дуж ле ђа, али не од нео бич них зву ко ва, не го од то га, ка ко
си ме на пу нио. Бр зо си се из у жи вао, и бр зо сам се и ја из -
у жи ва ла. А он да си та ко бр зо не стао ка ко си се бр зо и по -
ја вио. По зи ва ла сам те, али ни ког да се ода зо ве.

Че твр то би ци кло ва ње

По че ла су да ми кр че цре ва, и тек сам та да схва ти ла да
већ да ни ма ни сам ни шта је ла. При ди гла сам се с твог кре -
ве та, ушла у оста ву и по че ла да пре ме ћем ства ри на по ли -
ца ма. На и ла зи ла сам на ста ре лон чи ће и чи ни је, по лу мрак
оста ве био је за си ћен ми ри сом ис па ре ња је ла. По пе ла сам
се на јед ну хо кли цу, ски ну ла са гор ње по ли це је дан та њир.
Пих ти је су у ње му још би ле то пле ру бо ви та њи ра су пе -
кле мо је пр сте, не ка ко сам ипак ус пе ла да се из ба тр гам са
њим у ку хи њу, и по че ла у бр зом рит му да је дем. На шла
сам и свеж хлеб, и ма ло ви на. На тре ну так-два спу сти ла
бих ка ши ку ко ја би за звец ка ла на ру бу та њи ра, и па жљи -
во ослу шну ла ти ши ну око се бе. По ди ла зи ла ме је је за. Чи -
тав пре део био је пре кри вен бес крај ним спо кој ством и ми -
ром. Спу сти ла сам по глед у та њир, опет ми је па ло на ум
да сам мо жда ипак ка сно сти гла, и да су ме ни опет за па ле
са мо тво је уши, ни шта дру го ни је оста ло. Али по ми сли ла
сам и на то, да је ме ни и то до вољ но, а за уз врат да јем ти
мо је: слу ша ћу те њи ма кад год бу де по треб но. И што год
да си шап нуо у њих. И та да сам чу ла не ко тап ка ње с оне
стра не вра та, ра до зна ло сам по гле да ла у том прав цу, ко би
то мо гао да бу де?

Пе то би ци кло ва ње

Ми слим да сам умр ла. Отво ри ла су се вра та, и ушао је -
дан чо век ко јег у жи во ту ни сам ви де ла. Имао је шу ба ру на
гла ви, ли це му се ни је ви де ло од гу сте бра де. Му вао се у
со би, очи глед но се осе ћао као код ку ће. Спу стио је тор бу
по ред кре ве та, из ва дио из ње звон це за би цикл, па је сео,
та мо где сам ја до ма ло час се де ла. Ду го је та ко се део, зу -
ре ћи у под ис пред се бе, ћут ке. Узео је ка ши ку из ко је сам
ја је ла, и вр хо ви ма пр сти ју не жно је по ми ло вао. Зво нио је
звоц не том. А по том се огла сио. Ре као је: пут, врх, шу ма.
За тим: се ло, град. Хте ла сам да му се ја вим, и ја сам ов де,
али глас ми је за стао у гр лу. По гле да ла сам му у очи. Био
је ту жан. И он је по гле дао у мо је. А да ни је ни треп нуо. За -
тим се наг нуо из над до по ла пра зног та њи ра, и ле по је из
ње га ка ши ком уба цио у ждре ло оста так мо јих пих ти ја.

Ше сто би ци кло ва ње

По ку ша ла сам да ти по гле дам у очи, али чи ав дан ни -
сам ус пе ла да ти ухва тим по глед. Ма да знам да си ту. Ако
те и не ви дим, осе ћам да се шу њаш ов де око ме не. Мно го
је да на про шло у раз ми шља њу, у по тра зи за од го во ром че -
сто сам са ти ма пе ша чи ла у круг по око шу ме. Да нас, ме -
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СИТУАЦИЈА 
ОТКРИВАТЕЉА 

Па нон ско мо ре ема ни ра, хо ће да се ви не. 
Раз ли ло се не бо, раз ју ри ла во да на ја да, 
пре су ши ла бра на бен та код вре ло во да Без да на.
Про цу ре ла ни кло ва на сла ви на да ани ми ра
из ве шта ча јер је ки снуо хи дро и зо ло ван у ефе мер ном
као про цу ре ла ин фор ма ци ја, а јед на по ли ва ла
са те ра се да на ра стем по пла вље на, јад на.
И дру ги ма је па да ла на па мет тог мон сун ског да на.
Угро зи ли се ни кри ви ни ду жни гро зни,
свет је на до шла бу ји ца и уста ја ла во ду ри на.
Екс трем на при ро да ди о ни зиј ске сло бо де
ста ре свет ко ви не там но пла вог во до ста ња
буч ног та јан ства те ри о морф ног атри бу та бо жан ства.
Ти хи и сна жни уви ди во де лим но ло ги ја!
А во де ни чар се по ву као у се но ви ту ста ри ну. 
Јед на да ле ка, дав но ре ка те кла је уна зад, уз вод но.
Пли ма пр ко са и осе ка са гла сја пе на стог уздар ја 

со ли ло кви ју ма есе ја о ду би ни па да ви не у наш
аква тич ки пе ри од су но врат не ви си не јер та да
про шла је ре га та на ка ска да ма слав них во до па да.
Чу ва ри и чу ва ри це ре ка бра ни ће сва ку кап, 

ус та ће са дна.
Ог ње на Ма ри ја јед не је го ди не по пи ла уто пље ни ке!
Ју че, баш при ви ђе ње во де тло је при ка за ло ушћем
по бе глих бр за ка и уста ја лог је зе ра у не по вра ту
или то бе ше но ви вен тил при о бал ног стра ту са.
Фон та не су би ле жед не из ли ве ног ви со ког во до ста ја,
а на до шле те ме би стри ли су бе сни бо го ви иско на.
Оке ан ске зо не тре ба пре мо сти ти! Раф тин ге Хе ли ко на
на ко је се сру чи град и убр за пљу сак суп тил ном све ту. 
О, во до на сло ва што не што но сиш, во до во де на 
ко јој по ква ше на вест до спе ла на та ла си ма.
Хи дро ни ми ја у то по ни ми ји је три јум фо ва ла! 
Ка та стро фи зам и ли кви ди тет ипак ми не 

ото пља ва њи ма, 
ма "дај не ка во да но си у за бо рав" ка же из вор му зи ке
као што во да убр за ва ток при бли же на по но ру.
Ње но је ано кич но дно би ло не кад ро ман ре ка
по пут тро ме, ши ро ке ма гле у кли су ри скло но сти
еле мен тар на не по го да и ми нор на нео п ход ност,
пли ва ти до хлад ног ко ри та на су прот свих то ко ва,
обо жа ва ти по след ње теч не уз да хе фил ма "Кла вир",
хва ли ти се сво јим мо крим чво ром из да ле ка
кад про ла зи ци стер на спа са из ко је цу ри пре су ше но:
"У на ме ри да до ка же ка ко је по е зи ја кул тур но
и да ље ви тал на и пре ко по пре ко по треб на,
ма да хи дри ра на на мар ги ни и мно ги јој про ри чу
не сла ван крај, у по не де љак ће се вас кр сли ви чу,
ка ко то би ва са есте тич ним и за ро ње ним ре чи ма 
на кон ме ђу на род ног Да на сре ће, уочи Бо го мла ден ца
обе ле жи ти Свет ски дан смо тром ко ја си ла зи 

са обла ка..." 
Ева ку и са ни су сви са Но је ве бар ке а ми не рал ни ре сурс
кре нуо на за ћу та ла уста.

ђу тим, ћут ке сам се де ла, са ма, бес по моћ на, пи та ју ћи се,
шта ће сад да бу де. Би ла сам за бри ну та, ду ша ми се је -
жи ла. На тре ну так сам и за спа ла, у сну смо има ли за јед -
нич ку ку ћу у ко јој смо се ше та ли го ре-до ле из ме ђу спра -
то ва. Би ла је на ран џа сте бо је, са бе лом ка пи јом, и ста ја -
ла је не где на оба ли мо ра. Кад сам се про бу ди ла, схва ти -
ла сам да не мо гу да ље жи ве ти без те бе, мо рам да бу дем
с то бом у сва ком тре нут ку. Освр ну ла сам се око се бе,
учи ни ло ми се да си не стао. Осе ћа ла сам у се би пра зни -
ну, зна ла сам да мо рам кре ну ти за то бом. Пра ти ћу те, у
сто пу, ку да год да си се упу тио. Иза шла сам из ку ће, и у
да љи ни сам још ви де ла ка ко је од је здио твој би цикл.

Би ци кло ва ње с не по зна тим

По спре ма ју ћи по ли це, на шла сам је дан по жу те ли па -
пир са тек стом за ко ји сам у пр ви мах по ми сли ла да си
га ти пи сао, али кад сам га бо ље по гле да ла, ни је ми се
учи нио по зна тим. "Не ду го по сле оче вог бег ства и он је
оти шао у Тур ску. Ре као је да иде да про на ђе оца. Је дан
чо век је ре као да га је про на шао, а дру ги, да ни кад ни је
ушао у ње гов траг. Не ки пак при ча ју за ње га да је и оца
по крао, да је ње го вим нов ци ма по бе гао, и да је те нов це
на гло про ћер дао. То се не зна по у зда но."

Бес крај но би ци кло ва ње

Тре ба ло је да про ђе не ко ли ко да на док сам на по слет -
ку ушла у твој траг. По сле та ко ре ћи не пре ста них пу те -
ше стви ја, мој би цикл је већ кре нуо пу тем рас па да ња,
чи та ва ње го ва кон струк ци ја је кло па ра ла, це ла шкло по -
ци ја је шкри па ла, мо ра ла сам да ста нем, и да по но во све
про ми слим, мо ра ла сам да про ђем овај пут ко ји сам већ
ви ше пу та про шла. Ста ја ло ме је ви ше днев ног раз ми -
шља ња док ни сам ста ви ла и по след њу мо за ич ку коц ку
на ње но ме сто, про шло је ви ше бе са них но ћи док сам
раз у ме ла ко  си ти, и ко сам ја у овој при чи. Ду го сам ки -
њи ла свој мо зак док сам по не ким си ћу шним зна ци ма
схва ти ла шта се за пра во до го ди ло, где сам ја и где ћу те -
бе да про на ђем. Мно го је вре ме на тре ба ло да про ђе док
сам схва ти ла: ти, Зол тан Турк, ко  си ти ме ни, ко си био
и шта си зна чио у мом жи во ту, и да ја, ко га су, ако се до -
бро се ћам, зва ли Кла ра, ко сам би ла и шта сам зна чи ла
у твом жи во ту. Мо жда ду гу јем још не ка об ја шње ња, али
ми не па да на па мет да се об ја шња вам. Мо жда ће за на -
ма оста ти ви ше ма гло ви тих де та ља, али знам да су за те -
бе сва ки си ћу шни мо ме нат, сва ка по је ди на реч и сва ко
сло во пред ста вља ли ја сну по ру ку, раз у мео си и раз у ме -
ћеш и у бу ду ће сва ки мој по сту пак. Али по сто ји мно -
штво ства ри, за ко је не знам тач но шта зна че. Јед но, ме -
ђу тим, са свим си гур но знам: Узео си ме се би, и ја сам
узе ла те бе. Тво ја сам. А ти си мој. То ви ше ни шта не мо -
же да про ме ни. Мо же Сун це да пр жи, да па да ки ша, да
фи ју че сто ти ну олу ја. Вре ме ће смр ви ти у прах ка ме ње,
а ве тар ће по ла ко из бри са ти на ше тра го ве. Али та да ће -
мо ми већ не про мен љи во при па да ти јед но дру гом.

То ли ко. Тво ја сам.

(к)РАЈ

Пре вео Ар пад Виц ко
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Oкругле и бе са не бе ху но ћи ка да је
до ју тра, без пре стан ка, ве жбао за пр -
ви ко церт.

"Би ти спре ман то је све! По ка жи
сав свој та ле нат... Суд би на је ту, на
стал ку, у пар ти ту ри. Мо жеш ти то,
хај де... Про сви рај сад, то, то!", хра -
брио сe Адам већ са свим ис цр пљен и
не и спа ван. Слу шао је глат ки гонг зор
у зла ћа ним ли па ма. Пр во сун це би ло
је са свим ла ко. 

У ја сту ку не до ста је пер ја!
Пр сти су ле пљи ви и спо ри. Да ли

то Кри сто фо ри јев кла вир пла че? Un
cim ba lo di ci pres so di pi a no e for te,
кла ви ја ту ра под се ћа на ме ки ми рис
чем пре са по ме шан са ми ри сом ње не
ко же. Њен ми рис је био свуд, у по сте -
љи, у пер ја ном ја сту ку и јор га ну, ба -
рок ном на ме шта ју, у не бе ско овал -
ним зи до ви ма сту дент ског ста на, у
ме мљи вим књи га ма, пи сми ма и ма -
сти лу... 

Рас пр шу је се pi a no for te... У но здр -
ва ма... 

Мла ди Адам је тек био ди пло ми -
рао на Фа кул те ту Му зич ке умет но сти
у Бе о гра ду. Ев ге ни ју ни је ви део не ко -
ли ко го ди на. Че сто ју је са њао у ха -
љи ни од ри бар ске мре же. Та реч на
стра стве на сли ка не пре ста но га је ма -
ми ла... У ства ри, ни је он са мо ми слио
на Ев ге ни ју, вит ки об лик сна, већ му
се чи ни ло да још увек тра га за соп -
ством. На слу ћи вао је да се ње гов жи -
вот по ду да ра са жи во том не ког непо -
зна тог, у дру гом вре ме ну, про шлом.
За ми шљао је да ве ко ви ма хо да ули ца -
ма Бе о гра да, ме ђу си вим згра да ма
зви жду ће не што од пре Хри ста док
сав смог и сит не ме тал не че сти це по -
пут цр них но та, ле пе се за плу ћа као
маг не ти. Да ли су му плу ћа ли ме на?
Рет ки про ла зни ци ли че на олу пи не
ко је ко ро зи ја на гри за... Раз ла же... По -
том, гу сти обла ци смо га ис пу ња ва ју
ши ро ке бу ле ва ре и за кр жља ле пар ко -
ве, ка се ве ру, ка за па ду... 

"Не, ипак, не, ло ше сто јим са ори -
јен та ци јом у про сто ру и вре ме ну",
по ми сли Адам и сру ши се на плоч -
ник, ом нај плоч ник од фи ли гра на ис -
кле са них ко смо сом. Учи ни ло му се
да су сјај ка ви као огле да ла и да у њи -
ма ца кли ње на си лу е та... 

"Где си са да Ев ге ни ја? ", уз ви ки -
вао је као ло вац, фрк тао као ма чор,
го во рио ва тре но, на и зуст, пре шав ши
пре ко сво је уро ђе не сти дљи во сти. 

,,Све је ли чи ло на нај див ни ју сли -
ку ко ју сам ви део, осе тих бол у же лу -
цу пре не го што сам се сру шио, у Бу -
ле ва ру ре во лу ци је... Би ла си ту!? Ни -
ка ко од та да не мо гу да се при бе рем.
Ох, све те не про спа ва не но ћи. Чуд не
об ма не, не уз вра ће на пи сма... 

Слу шне ха лу ци на ци је Ма ну е ла
Ма риа Пон сеа, то из оних со ли те ра
сви ра 

So na ta Ro man ti ca.
Чу јеш! Чу јеш, го вор ве тра

al le gro mo de rat to, al le gro, espres si vo,
al le gre to vi vo... До ла зи олу ја! Ма ла
ноћ на гро зни ца, тре се ме, не бе ски

струј у гру ди ма,
то мо је лу ди ло и уз бу ђе ње.
У ја сту ку недо ста је пер ја!"

Адам је осе ћао ка ко се у ње му сме -
њу ју да ле ке мут не пра сли ке, и та ко
му бе ше, као да је пред древ ним тра -
го ви ма нео д лу чан и сам. Ниг де ни ко -
га ни је би ло. Чи та ва пра зна ули ца
ула зи ла је као ка ква ва зду ша ста пан -
тљи ча ра кроз ши ром отво ре не про зо -
ре. Са да Адам кле чи у соб ној по лу та -
ми, где по вре ме но за све тлу ца де лић
му са вог ста кла. Ту, од мах зде сна, ста -
ри зид ни ал бум са по ро дич ним фо то -
гра фи ја ма ње го вог ста но дав ца. Зва ли
су га Су слов (ко ји је због стро го сти,
тај без бед њак ЈНА у пен зи ји и до био
име), по том со вјет ском твр до ли ни ја -
шу и не зва нич ном идео ло гу ко му ни -
стич ке пар ти је. Ту је био и не за о би -
ла зни пор трет мар ша ла Ти та, у цр -
тач ком кано ну Бо жи да ра Јак ца. Овај
чу до ред је Адам на зи вао сво је вр сним
сту дент ским ол та ри ћем, или ју го сло -
вен ском све ти њом. Од о зго су би ле
ока че не тро бој ке с пе то кра ком и па -
ро ле од сти хо ва: Па дај, си ло и не -
прав до/ Бјеж'те од нас, ноћ не тми -
не!

Ноћ на тми на, ми слио је Адам, Га -
вран је ко ји го во ри дојч! 

Адам се по себ но за и не тре со вао за
ову вр сту ико но гра фи је...

(Па дај, си ло... је хр ват ска и ју го -
сло вен ска ре во лу ци о нар на пе сма, ко -
ја је на ста ла пре ма осно ва ма пе сме

Сло бо дар ка Јо си па Смо дле ке, ин спи -
ри са на Хвар ском бу ном. На пи са на је
пре Пр вог свет ског ра та, а пе ва на у
Дру гом свет ском ра ту. По себ но је по -
ста ла по пу лар на по сле фил ма Бит ка
на Не ре тви. Би је ло дуг ме је та ко ђе
ис ко ри сти ло пр ву стро фу као увод у
ал бум Пљу ни и за пје вај, мо ја Ју го сла -
ви јо.)

Пре тр нув ши од та кве по ми сли,
Адам без да ха до да де пе вљи ви стих:
На род ти је су дит звон! 

Из боч ног угла ко ји се осе ћао на
вла гу, ку цао је сат ку ка ви ца: "ку-ку,
ку-ку, звон!" 

Кад је ове ми са о не и кла ви ја тур ске
ве шти не, чи ни се на ве жбао, се ти се
Ев ге ни ји них ре чи "'ајд да не ди ра мо,
по но во..." 

*

Ж. О. Су слов ни је био оби чан
станодавaц, го во ри ло се да су га рет -
ко ви ђа ли, ни су зна ли ни ода кле до -
ла зи, ни ку да иде. Био је по пут сен ке,
го то во не ви дљив, све је де ло ва ло
крај ње не ствар но. 

Још је дан де таљ: они ко ји су га за -
и ста ви де ли, ниг де то ни су хте ли да
по све до че. Ша пу та ло се да се че сто
пре руша вао, у ства ри, да је ра дио тај -
но за окру жну ад ми ни стра ци ју. 

Имао јe круп но те ло, и но сио је си -
во оде ло ко је се сто пи ло са ка ри ра -
ним бле до цр ним бр ко ви ма, под цр -
ним ко жним кач ке том.

"Се ди пре ко пу та да ти ка жем не -
што, Му шки!" Звао га је му шки. Док
је го во рио, под вр тао би ру кав пру га -
сте ко шу ље до лак та и гле дао га је по -
до зри во по пут ислед ни ка ста кле ним
очи ма из над на о ча ра. То је зна чи ло да
сле ди ње гов мо но лог о кућ ном ре ду,
ди сци пли ни, чак и оба ве за ма сва ког
по је дин ца пре ма др жа ви. Адам је био
при мо ран да га слу ша с об зи ром на
то да је прак тич но ко ри стио са мо
про ла зну со бу на тра си из ме ђу две
по преч не со бе. У јед ној од њих жи ве -
ла је ње го ва ста ра мај ка. Уз оба ве зе
пла ћа ња да жби на, ки ри је, имао је и
оба ве зу да ре дов но бри не о ње ној те -
ра пи ји, хи ги је ни... 

"Да трг не мо по јед ну, му шки, ва ља
се, до ма ћа", из уну тра шњег џе па из -
ва ди пљо ску ра ки је, по том, упам тио
је тај ри ту ал ни по крет, по ре ђао фи гу -
ре на ша хов ској та бли, је зи ком оли -
зао це лом ду жи ном дри ну без фил те -
ра, и пре не го што би по ву као по тез,
пљу нуо у длан. Би ла је стра шљи ва
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ње го ва сен ка, ко ја се чи ни ла там ни ја
од бо је ње го вог ли ца, као не ка кав
дух, ухо да ко ја га про га ња, вре ба...
Адам је раз ми шљао о то ме да ће се
исе ли ти одав де чим за врши, у то ме је
био спас... И шта га ту ве же, знао је
да ов де не ма пер спек ти ве са мо не из -
ми ре не ки ри је и оба ве зе, и не при род -
не си ту а ци је у ко је је упа дао.

"Шта ког ђа во ла че каш?", то је са -
мо чуо, док је Су слов на ста вио да бр -
бља о до сад ним зго да ма из вој ске.
Сад већ цр вен или жу то-зе лен у ли цу,
као ка ме ле он ме њао је бо је. Има јед -
на дру га ствар, ње го во при ват но ћа -
ска ње са ње го вом кћер ком Са ром,
сту дент ки њом ФДУ, ко ја је де ло ва ла
по пут от ме не да ме, ба рок не за но сни -
це, али ипак, скри ве не и ди вље еро -
тич но сти. То је би ла ма ње-ви ше уста -
ље на схе ма са ста на ка. Су слов је во -
лео лич но да до не се ра чу не, на пла ти
ки ри ју, про че пр ка по Ада мо вим ства -
ри ма. И на рав но на пар ти ју ша ха,
иако ни је знао до бро да игра. Су слов
се нер ви рао, и те шко под но сио по ра -
зе, пого то во кад би игра ли пред ком -
ши ја ма у дво ри шту ис пред згра де.
Ра дош му је јед ном на ка фи ци код Ру -
ског ца ра, са ве то вао: 

"Чо ве че, пу сти га бар јед ном да по -
бе ди, ем му ду гу јеш ста на ри ну, ем му
бо деш кћер ку. За је бан је тип, бо ље се
па зи... Ха, ха, са мо ти фа ли да по ста -
неш и ба бо је бац. Ко ји ти је, Ада ме? "

"Ма, Ра до ше, но си се ти ма ло, ти
си узео сво ју ди пло му, и ја ћу уско ро
сво ју, не ма ов де ле ба, знаш, уско ро
па лим!"

То у ве зи са Са ром, у ства ри си ро -
вог сек су ал ног за до вољ ства и ис ку -
ше ња кад је по вре ме но до ла зи ла у
стан, мо же се ре ћи да је мо гло да ста -
не у јед ну фо то гра фи ју. Са ра је не -
пре ста но не што шкљо ца ла апа ра том
Сме ном 8. И све што су фи зич ки осе -
ћа ли то бе ше у ве зи са фо то-аске зом.
Са ра му је об ја шња ва ла да је ствар
уну ра тра шњег ритма ко ји по кре ће
моћ но око, чак све објек те у про сто ру
у скла ду са свој ством гра ђе – умет но -
сти нео п ход ног кре та ња ко ју је де фи -
ни са ла као Ки но о ки зам, по Џи ги Ве -
тро ву, мо сков ском ауто ру филм ског
ма ни фе ста. И тих по сту ла та се Са ра
др жа ла, и сво је те о ри је о деј ству све -
сти на по крет не сли ке. Че сто је те
пред ста ве сме шта ла у не ку над ре ал -
ност... 

Све то Адам ни је мно го слу шао,
јер ка да је то по ми ња ла ми сли ла је на
секс, на об ли ке пре сту па где се не -

ште ди ми це тру ди ла и ко ри сти ла сва -
ки трен да по ја ча ње го ву по тен ци ју, и
ми слио је да је она за пра во тра жи ла
екс те ри јер да ле ке ди вљи не, та мо где
жи во тињ ски на гон про из во ди сво је
де сти ла те: зној, крв, со ко ве, кри ко ве
и ур ли ке... То је же ле ла. И да на га до
сна, по мо гућ ству да пот пу но го ла са -
че ка дла ка вог муж ја ка, док ба ба спа -
ва. Све је то не ка ко те кло док јед ном
при ли ком ни је до шла за јед но са ње -
ним та том. Ста ја ла је у там ном углу
со бе и фо то гра фи са ла њих дво ји цу
док су игра ли шах, иза зов но уви ја ју -
ћи сво је те ло.

"Зна чи, ска кач на Д4, то хо ћеш му -
шки... хм, ви ди, ви ди, зна чи ти си по -
ву као тај по тез, на кон трол ном по љу
цр ни скакач узи ма фи гу ру...", у ста њу
је био да о јед ном по те зу раз ми шља
чи тав сат, тај сит ни ча ви чо век, ма то -
ра на паст. Она на пр сти ма при ђе Ада -
му, по вла че ћи га пре ма ни ши, и иза
за ве се на ме ра чи ла би се на скри ве ну
не до лич ност, дра шка ла га је, пу на -
ним усна ма и сви ле ним је зи ком не ке
бор де ла ши це, ли за ла по вра ту и ра -
ме ни ма. За тим је сво је пр сте умо чи ла
у слат ко од смо ка ва и пре ма за ла свој
пу пак. Ка пљи це сул ца од слат ка кли -
зи ле су ка ма гич ном тро у глу, све тлу -
ца ле су ко вр џе и бу ти не... Је бе но до -
бро слат ко од смо ка ва из Бо ке! А он -
да је по ло жи ла свој длан на ње го ву
на дла ни цу и при ти сну ла на сво је бра -
да ви це оштре као бо деж... 

У ства ри, уме сто бо де жа Адам је у
тре ну ци ма тог стра стве ног са гла сја,
осе тио на сво јим гру ди ма хлад ну цр -
ну цев пи што ља. Ни је га упла шио пи -
штољ ко ји је упе ри ла у ње га, већ га је
из не на ди ла сво јом смело шћу. Цев и
ни шан су штин ски са др же њен че -
жњи ви по глед, а ме ци су по пут ми са -
о них бље ско ва... Мо жда ни свет по -
пут не бе ског сво да са мно штвом ру -
па, про це па из ме ђу обла ка, осло ба ђа -
ју ћи сво је сно ве, осло ба ђа ју ћи се бе
од те ре та, мо гућ но сти жи во та и смр -
ти. 

Но ћас је са њао јед ну та кву цев, у
ко ју је не ким чу дом ушао и по стао
ме так или реч ко ја ће про би ти груд ни
кош. И, зачу до, осе тио је спо кој ство,
са вр ше ну не у ра чун љи вост, не у рав но -
те же ност... У тих не ко ли ко се кун ди
збр ке, у бу ни лу ви де прст на фо то а -
па ра ту! 

Адам је схва тио да она, у ства ри,
исто врем но је ца, пла че и рас ка ла шно
се сме је. Ни је раз у мео све ре чи ко је
из го ва ра ла у том бу ни лу. Од јед ном,

по стао је са свим спо ко јан, спре ман
да мир но до че ка свој тра гич ни тре ну -
так. Услед те нео че ки ва не рав но ду -
шно сти, оно што ће се ка сни је до го -
ди ти бе ше из гу бље но и за ма гље но у
ње ним крат ким да хо ви ма, сад је спу -
сти ла по глед јер ни је има ла сна ге да
по ву че оба рач. Као да га је оја ча ло
оно што га не уби. Исто би би ло за бе -
ле же но и у круп ном пла ну прст на
оба ра чу или у шкљо ца ју: клик-клик...
Исто је и са да ка да је обру чио и сте -
гао уз са свим уз се бе. Пи штољ је био
на тег нут и го то во сје ди њен с њи хо -
вим те ли ма, ње гов прст пре ко ње ног
на оба ра чу. Ви ше ни је знао да ли је то
пи штољ ил фо то а па рат ко ји сри че: fo -
to sho ot, sho ot!

Ис цр пље ни, кло ну ше на под. Адам
се пи тао ко је ов де пора жен. Ту као да
на ста не ка уз не ми ру ју ћа и не при јат -
на, су лу да ве за, у тро у глу из ме ђу оца,
кћер ке и ба бе. Боже са чу вај!

Tе су лу де ми сли ви ше ни је мо гао
под не ти.

Ни сам ни је знао за што (не што га
је го ни ло), али сав у трансу по гле да
на сат, вре ме је да ба би да лек! 

И про тр ча кроз про ла зну со бу, и
ви де ње но пот пу но без из ра жај но ли -
це, би ла је већ мр тва. Су слов је и да -
ље го тово уко че но, за чу ђе но бу љио у
не так ну тог ска ка ча ко ји је и да ље био
на Д4, као жр тва! 

Од ло мак из ро ма на Се јач
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Сун це ми лу је го ру и во ду.
По глед у не до глед до се же.
Ћар ли ја ве трић ти хо, ла га но
Не до глед но се мо ре про те же.

По не ки обла чић не бо про ша ра 
па се иза пла нин ског вен ца скло ни 
от кри је вид но пут у да љи ни;
он да и ње га облак за кло ни

Чи сти на осва ја по гле дом ја сним.
Не до гле дом не до глед слу ша.
Око, ср це и ду шу од ма ра
ра до сним треп та јем је се њег сун ца.

Не до гле дом да љи ну пра тим.
Во ље не сво је као да слу шам
Ни да љи не пре пре ке ни су
Се ћа ња и сре та ња ја сна ми сли ма ку шам...

Едип сос 21. 09. 2022.

БЛАГОДАРЕЊЕ

Бла го да рим Ти Го спо де 
за да не ко ји ма си ме осна жио
да по зна јем све тлост
да раз го ним та му.
Што ме ни си оста вио са му 
на пу ту ко ји си ми на ме нио
бла го да шћу и ми ло шћу сво јом!
Бла го да рим Ти Го спо де
За све – јер све је од Те бе и са То бом.
Са да, увек и у ве ко ве, ве ко ва,
до свре шет ка све та.
За ту гу и ра дост.
За не зна ње и зна ње.
За бо лест и здра вље, 
За та му исве тлост.
За сна гу и ми лост!
За све и свја Го спо де.
Бла го да рим Ти 
за зна на и не зна на до бро чин ства
ода ва на ми од де тињ ства
и за ис ку ше ња кроз гре хе ми да на
од ро ђе ња, по во љи Тво јој 
до да на шњих да на.
На све му и за све
бла го да рим Ти Го спо де!!!

Са лаш, сеп тем бра 2022.

Пр ва

Љу де око се бе пре по зна јем по ди му. Не ци га ре те, ни -
сам зна лац тих ми ри са и аро ма. Већ по оно ме из дим ња -
ка, ко ји ско ро не чуј но пје ву ши о то пло ме до му, вру ћој
ка ви, ми ри сном ча ју, сар ми, гра ху и ку пу су, го ве ђој ју -
хи, пе че ном ко ма ду ме са, ди за ном ти је сту, са ле ња ци ма,
по га чи из ро ла ко ји гри ју др ва. 

Кад ни шта не бих ви дје ла и чу ла, осим пре пле та ја ди -
ма, мо гла бих од ре ди ти кад је тко устао, ко ли ко је ва ни
хлад но, са ка квим је три је шћем и кли пи ца ма под ло же -
но. Ло жи ли се бу ко ви ном, гра бо ви ном, хра сто ви ном,
ја се ном, цје па ни ца ма или окру гли ца ма, уба цу ју ли се у
пећ ра зни от па ци или се ипак ми сли на ње но до бро.

Про ма трам но ћу дим што убр за но ми го љи из ста рих
дим ња ка. Ми сли те ли да се дим по мр кли ни не ви ди, ва -
ра те се, јер он је сви је тао, сре бр наст, про ви дан и про зра -
чан. Утих не и не ста не, али, не тко од уку ћа на бри не за
то пли ну и упра во при мје ћу јем но ви рас плам сај не ви -
дљи ве ва тре, чи ји од јек од ла зи у не бо. О че му ли је до -
ма ћин раз ми шљао док се уста јао да уба ци др во у ло жи -
ште! Бла го ње му ако је од мах на кон то га опет за спао,
зна чи, не мо ре га ве ће бри ге. По ми рен је са жи вот ном
пу та њом, ја сно му је су тра, а на пре ко су тра са да и не
ми сли, то ће ка да оно по ста не су тра или да нас.

Ко ја се га ле ри ја ства ра тек ују тро. На ко ју год стра ну
свр нем по гле дом, но во умјет нич ко дје ло. Ра ђа се, на ста -
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је, ра сте, кре ће се, ми је ња, га си, опет рас плам са ва, дрх ту -
ри, сте ње, упи ње се да до стиг не ви си не, али па да, ко бе ља
се из но ва, ка шљу ца, ше па, он да на гло кре не, га лоп, па
мир ни ји кас, од јед ном утр ка с пре по на ма, скок у вис, па
пад у ва ло ве, мир но пли ва ње и плу та ње на по вр ши ни, ис -
ко рак, скок у даљ, не ста ја ње, сми ри ва ње игре, при ла го ђа -
ва ње по вје тар цу, стре мље ње ка зви је зда ма и ста па ње с
обла ци ма. У сва ком дје лу ис пре пле те но све то и још пу но
ви ше, че му и не знам на зи ве, али уви јек дру га чи је, ра зно -
ли ки је, ша ре ни је, ни кад, ни у јед ном мо мен ту, ни у јед ном
по гле ду или треп та ју, јед на ко.

От при ли ке као и са на шим жи во ти ма. Ни гдје, ни кад, ни
у ком де та љу слич но или јед на ко. Твој жи вот и мој жи вот
не ма ју ама баш ни ма ло слич но сти. Ни ваш с њи хо вим,
уоста лом. Мо жда се у не кој оп ће ни то сти то учи ни, за ва ра
под јед нак до га ђај, си ту а ци ја ко ја би мо гла има ти по ве зни -
цу ка истом, али, ни је ни бли зу слич но ме, ни је на лик је дан
дру го ме. Не мо же би ти, јер је сва ка по ми сао дру га чи ја,
сва ка ге ста и на чин, сва ки уди сај, сва ки за ло гај, гу тљај,
су за, осми јех, све је сто по стот но раз ли чи то.

Не же лим зна ти што се до га ђа ис под дим ња ка. До вољ -
но је оно што ми ка жу, што слу чај но чу јем, ви дим кад не
гле дам, на слу тим по ди му. Он ми нај ви ше ис при ча, иако
не раз го ва ра мо, са мо се гле да мо. Пре но си ат мос фе ру ку -
ће кроз ва тру. Пре по знам онај што осли ка ва на не бу мир,
ста бил ност, хар мо ни ју, до го ва ра ње, склад ност, при пре му
до руч ка, ма ло бо ље га руч ка, мо жда по ха на пи ле ти на и пи -
ре крум пир, те пи та од ја бу ка не дје љом. Као и онај дру га -
чи ји, не ка ко нер во зни ји, у тр за ји ма, с пре ки ди ма, што се
по вре ме но гу би – он је знак да се ис под ње га не што по ку -
ша ва до го во ри ти, раш чи сти ти, тје ра се мак на ко нац, ни -
тко не по пу шта, сви су у пра ву, ис цр пљу ју се у рас пра ва -
ма па на ва тру за бо ра ве док им не по ста не хлад но, у рол
је уба чен ко мад ме са с крум пи ри ма, мо жда се све ску па
пре пе че и за го ри, а не дјељ ни де серт ће би ти пу динг.

Ма ло ми је те же пра ти ти до га ђа ња кад су на ку ћи два
дим ња ка. Знам да је је дан за ку ха ње, а дру ги за гри ја ње –
они ми го во ре или о бо гат ству, мо гућ но сти ма и не штед њи
др ва или о не сла га њу, раз до ру, по ди је ље но сти. То ни ка да
не мо гу раз лу чи ти, јер и дим хо ће за ва ра ти. По го то во ако
во ли сво је до ма ћи не.

За то се и са ма тру дим око ди ма. С њим раз го ва рам, ка -
жем му сво је тај не, по ди је лим још ово ма ло же ља што је
пре о ста ло. При пу стим га по не кад у со бу да ми уне се ми -
рис шу ме, звук сје ки ре, ци ју ка ње жа ге, ло мља ву гра на
пре ко ко ље на, лет фа за на, тр ку зе ца, бр зи ну вје ве ри це, не -
ви дљи вост кр ти це, сна ла жљи вост је жа, ље по ту ср не. 

Кад по же лим мир и ље по ту, а по ток пре су ши, по ста јем
ма ђи о ни чар и ство рим дим.

Ја ну ар 2011. го ди не,
у Гли ни

Дру га

А да нас, 29. ја ну а ра 2021. го ди не, мје сец да на од по тре -
са на Ба ни ји, про гла ше ног ка та стро фом, и де сет го ди на од
ма шта ња о ми ру и ље по ти, пре да јем се. Уло гу ма ђи о ни ча -
ра за у ви јек сам од и гра ла. За слу же но сам је из гу би ла.
Оправ да но ју је пре у зе ла си ла све моћ на ко јој ни тко ни кад
не до дје љу је глав ну ро лу. Он да се она по не кад на љу ти, за -

кип ти од би је са, раз ру ши све ку ли се, за ви тла ре жи се ри ма
и глум ци ма, у де се так се кун ди ви не се исто то ли ко ки ло -
ме та ра из над се бе и до не се но ву вр сту ми ра. Мир не мо ћи. 

Не по сто ји дим ко ји се из ви ја пре ма ни зи ни, та ко га мо -
же по тје ра ти са мо ма шта о апо ка лип тич ним си ту а ци ја ма.
Ма шта по не кад по ста је сво ја про ту те жа, па се, ето, ипак
до го ди ло да су ба ниј ски ди мо ви кре ну ли пре ма зе мљи,
пре ма блат ња вом тлу, гдје их је пре сје кла вла жна тра ва
дво ри шта, или ас фал та це сте, или шљун ка со ка ка, или хр -
па цри је па ко ја их је по тр па ла. Ди мо ви су до слов но пре -
си је че ни, пре по ло вље ни, рас тр га ни, здро бље ни. До го ди -
ло се не мо гу ће. По кре ну ти ра ним ју тром или до по дне вом,
пу ште ни уз дим ња ке ка ко би са ми на шли пу та ње, сло бод -
ни од све га, ни ки ша их ни је оме та ла у раз и гра но сти и
над ме та њу об ли ко ва ња фи гу ра и пи ру е та, од јед ном су
умр ли. Уко чи ли се, стр о по шта ли, стр о ва ли ли, по ва ља ли
ис пре ли ћу ћи се ме ђу соб но, и не ста ли.

Вје ро јат но за то што су уви јек нај ви ши, па сто га и нај -
по но сни ји знак ку ће и ог њи шта, њи хо ви љу бав ни па ро ви,
ко ји ма се без ика кве ре зер ве по да ју, њи хо ва жи вот на уто -
чи шта, дим ња ци, пр ви су спрем ни на пад и лом. Жр тву ју
се бе у име оно га ис под њих: та ва на, зи до ва, про зо ра, вра -
та, те ме ља. Та ко сљу бље ни у би ва њу, за јед но и не ста ју. 

На раз ру ше ној Ба ни ји ма ло их је оста ло. Ако ни шта у
и на ку ћи ни је стра да ло, је су дим ња ци. По па да ли, нај че -
шће оста ви ли за со бом траг по раз би ја них цре по ва, а ди -
мо ве, све у же љи да их спа се, не ка ко про гу та ли. Ни су чак
ни ми рис иза се бе оста ви ли. На њи хо ве по ру ке ни тко ни -
кад ка сни је ни је по ми слио. Осим при че. 

Jануар 2021. го ди не,
у Гли ни
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Sва ка кул ту ра има сво је скри ве не
дра гу ље,оне ко ји се по/ка зу ју са мо
по не ком/из ве жба ном оку и ду ху. Је -
дан од та квих, за си гур но је, пра ви Ба -
на ћа нин, сли кар Сто јан Тру мић (Ти -
тел, 1912 – Пан че во, 1983). Ње го ва
би о гра фи ја сва вр ви од не/по зна тих
де та ља, при ја тељ ста ва, пи о нир ских
по сло ва, не из мер не сми ре но сти и до -
бро те. За го нет ни/та јан стве ни Ба нат
био је по при ште ње го вог де ло ва ња и
стал но ис хо ди ште ли ков них/ви зу ел -
них до жи вља ја ко ја је мо гао да до не -
се са мо чо век ко ва Сто ја но вог. Сво је
по ре кло и ба нат ске стра сти Сто јан
ни је мо гао да са кри ва и да је хтео.
Ње гов про фе сор Иван Ра до вић
(1894–1973) је гле да ју ћи Сто ја но ве
аква ре ле од мах кон ста то вао/пи тао: –
Ви сте, Сто ја не, Ба на ћа нин?

И шта се де си ло... Са свим ба на -
ћан ски, Сто јан по во дом то га ка же. –
Ја сам то по твр дио. Та ко је по че ло но -
ви нар ско упо зна ва ње са сли ка ром ко -
ји је, под ста рост, оста вио гру пе и
шко ле и са свим се по све тио сво јим
бо ја ма и ра до ви ма. Скра сио се са су -
пру гом Је ле ном, ко ја је би ла ба ле ри -
на, у пан че вач ку ули цу Пе ре Се ге -
дин ца. Био је крај де цем бра 1980. Го -
ди не и ја сам до шао да за но во го ди -
шњи број "Днев ни ка" на пра вим ин те -
р вју са та зе до бит ни ком Ву ко ве на -
гра де за жи вот но де ло. То смо тек
спо ме ну ли, а Сто ја но ве ми сли и бри -
ге су, пре све га, би ле здрав стве не. За
тре ну так Сто ја но во ши ро ко ср це се
за грц ну ло и упра во се опо ра вља ло.
Пре то га је сли кар се дам да на тр пио
бо ло ве и че као да ви ди шта ће се де -
си ти. Ни је хтео ни ко га да оп те ре ћу -
је/де ран жи ра.

– До шли су јед ног да на код ме не
Ју ри ца Ри бар, Љу би ца Со кић и Алек -
са Че ле бо но вић и по што су зна ли мо -
је ра до ве, по зва ли су ме да по ста нем
члан гру пе "Де се то ри ца". Ја сам то
оду ше вље но при хва тио. Ју ри це се се -
ћам са пи је те том. Вр ло смо се во ле ли
и че сто се де ли са Ло лом на ње го вом
бал ко ну. Ка да је Ју ри ца ви део пор -
трет мо је Је ле не, од мах је ре као: –
Сто ја не, ова кав пор трет не ће те на -
сли ка ти ни по сле два де сет го ди на. Ја
сам га из ла гао у Бе о гра ду и За гре бу и

да нас ми слим да је ус пео – ка зуј е
Сто јан о сво јим сли кар ским по че -
цима.

Мно го ви ше же ли да се се ти сво -
јих чо ба на/мо де ла са ко ји ма је те шко
би ло иза ћи на крај. Ла ко је са пеј за -
жи ма/мр твим при ро да ма, ко је је сли -
кар до но сио увек уз бу ђе но/фо ви -
стич ки, па и вла мен ков ски (Мо рис
Вла менк 1876–1958). А шта са ти тел -
ским и вој ло вач ким чо ба ни ма, ко за -
ри ма, ба нат ским чу да ци ма о ко ји ма
не у пу ће ни раз ми шља ју као о спа ва -
чи ма у рав ни ци? Пре не го што ће би -
ло шта ре ћи о тим му ка ма са жи вим
"мо де ли ма", Сто јан ци ти ра Иси до ри -
ну (Се ку лић) ми сао: – Ко не зна ду -
хов не стра сти Вој во ђа на и Ба на ћа на
не ка не го во ри о Вој во ди ни. Не ка не
узи ма реч, ни пре, ни по сле. Тру мић
је до бро осе тио сву хи ро ви тост и не -
мир тог ћу дљи вог чо ве ка.

– Зна те, све те љу де мо рао сам на
при ја тељ ској осно ви да сли кам. Док
сам сли као по ред Ду на ва, при шао
сам јед ном чо ба ни ну и ре као да сам
ја Сто јан Тру мић, по ре клом из Ба ран -
де. При стао је да га сли кам, јер је он
знао за Тру ми ће ве. Чу вао им је не ка -
да ов це. То је тај мој Га ја Ер де љан ко -
га сам ка сни је сли као сва ке зи ме –
кад ни је имао по сла. Ина че, њих мо -
рам да сли кам у по зи ко ју они за у зму.
За вре ме сли ка ња обич но раз го ва рам
са њи ма о све му и сва че му, о по љо -
при вре ди, сто чар ству. Мо рам бр зо да
ра дим, јер не мо гу ду го да се де. Пе ра
из Вој ло ви це се стал но жа лио ка ко
мо ра да иде ку ћи. За то сам пор трет
мо рао да уса вр шим по мно го број ним
цр те жи ма и аква ре ли ма ко ји су не ка
вр ста при пре ме за уље.

O њи ма је Тру мић јед ном дру гом
при ли ком ре као и ово: – Сли ка ју ћи
их спо знао сам да су на ве ли кој не -
пре глед ној вој во ђан ској рав ни нај ви -
ши вр хо ви чо ба ни осло ње ни на свој
штап ко је не мо гу кре ну ти са свог ме -
ста ни нај ја чи ве тар ни про ва ле обла -
ка. У ства ри та ко то ви де пут ни ци
про ла зе ћи дру мом у ко ли ма. У раз го -
во ру са њи ма, са знао сам о њи хо вом
те шком жи во ту и му ка ма. Ре дов но су
то усам ње ни ци без по ро ди це, без же -
не, без де це. Да ле ко од гра да, од се ла,
ско ро да и не до ла зе у бли зи ну љу ди

и без пре стан ка су ми у ми сли ма
сред њо ве ков не аске те.

За тим нам је Сто јан по ка зао "це лу
сли ку" Са ку ља ни на ко ја је ста ја ла
под но шта фе ла ја. Сво је Ба на ћа не
Сто јан на сто ји да при ка же искре но и
ху ма но. Са мно ги ма је и при ја тељ ко -
ме су се они по ве ра ва ли у ду гим се -
ан са ма сли ка ња.

– Не ки су би ли сен ти мен тал ни,
стал но су се жа ли ли – ка же Сто јан.
Тру мић је та ко био уз бу ђе ни вер ни
до ку мен та ри ста Вој во ди не, те "по -
себ не зе мље". На ње го вим плат ни ма
бо ја је увек на гла ше на, по себ но цр ве -
ни, зе ле ни и пла ви то но ви. Све бо је
се ла осим си вих. – Си вих не ма? – Не -
ма! – крат ко од го ва ра Сто јан. Кри ти -
ка је пут Сто ја на Тру ми ћа озна чи ла
као лич ни ре а ли зам и сли кар се са
тим сла же. Увек је на гла ша вао по тре -
бу да бу де свој, да де ло но си пе чат
ауто ро ве лич но сти. Та ко је под у ча вао
сво је ђа ке, па и це лу ко ва чич ку шко -
лу на и ве, чи ји је био учи тељ и пре те -
ча. Пр во што им је ре као је сте да не
тре ба ни ко га ко пи ра ју већ да бу ду
сво ји. Нај бо љи су то за пам ти ли и сле -
ди ли.

– Ве зу ју ћи се за при ро ду и љу де,
мо ће се ре ћи да је имао свој при ро дан
сли кар ски раз ви так. Као кри ти чар и
про фе сор увек сам тра жио из вор -
ност. Мо гу, ина че, код мла дих да раз -
у мем кад су под не чи јим ути ца јем.
Али у то ку ево лу ци је умет ник тре ба
да са зри и на ђе сво ју лич ност. Сад,
ис ти ма је да је не ко не на ђе за цео
жи вот – при ме ћу је Тру мић.

Пан че вач ку гим на зи ју Сто јан је
на пу стио 1974. го ди не, јер му је пе да -
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го шки рад сме тао при од ла ску у при -
ро ду и оме тао по тра гу за мо ти ви ма.
Све је то пре ти ло да "за тво ри" ате ље,
али Сто јан се ни је дао. По пут зе мља -
ка Ми ло ша Цр њан ског (1893–1977),
ба на ћан ски је све то "цак нуо" и дао
остав ку. А упра во за Цр њан ског ве за -
на су Сто ја но ва от кри ва лач ка се ћа ња:
– Зна те, Цр њан ски је во лео мо је сли -
ке, свој Ба нат, али је имао и јед ну ту -
гу – хтео је да бу де сли кар – сет но
нам је ре као Тру мић. Из гле да да је
упра во он био онај про фе сор код ко га
је Цр њан ски при ват но учио сли кар -
ство. Све до чи о то ме и мо но гра фи ја
Ра до ва на По по ви ћа "Срп ски пи сци
сли ка ри" об ја вље на 2008. го ди не у
ко јој је и Ми лош Цр њан ски за сту -
пљен са ауто пор тре том и два та лен -
то ва но ура ђе на пор тре та. Не тре ба
по себ но на гла ша ва ти да се кла сик
срп ске књи жев но сти нај ви ше дру жио
упра во са сли ка ри ма, а да је пор трет
ко ји му је ура дио и по кло нио Са ва
Шу ма но вић, са ко јим је био при ја -
тељ, био са њим и у еми гра ци ји. Но
ипак, са ове уда ље но сти и ви ди ка,
Ми лош Цр њан ски је до бро иза брао –
реч а не бо ју. Дру га је ствар што је
био ве ле мај стор упра во сли ке, али
оне пе снич ке сли ке. Оне су те мељ и
сло во раз ли ке це ло куп ног ње го вог је -
дин стве ног опу са.

Док је оче ки вао до би ја ње ате љеа,
Сто јан је ра дио на пе ри фе ри ји Пан -
че ва, а на од ла ску ме не и фо то ре пор -
те ра Бран ка Лу чи ћа не се бич но је по -
ну дио нај но ви јим ра до ви ма на па пи -
ру ко ји су ста ја ли на ула зу/ход ни ку
на не ка квом по ста мен ту. – Узми те
шта вам се сви ђа – ка зу је Сто јан ши -
ро ко осмех нут и са то пли ном у круп -
ним очи ма. За хва ли смо свом до ма -
ћи ну, јер смо по што ва ли не пи са но
ре дак циј ско пра ви ло/за кон. Но ви нар

ни ка да ни шта не сме да при ми као
на гра ду/ми то, а по го то во умет нич ки
рад. Та ко је би ло во вре мја оно, шта
је са да мо гу са мо да на слу тим. Уме -
сто све га обе ћа ли смо Сто ја ну при у -
ме рак но ви на/све ча ног бро ја за Но ву
го ди ну. И шта се де си ло? На мен ски
ура ђен ин тер вју са Сто ја ном Тру ми -
ћем ни је се по ја вио у но во го ди шњем
бро ју "Днев ни ка". Не ма ло из не на -
ђен, пи тао сам уред ни ка В. Ур ба на
шта се де си ло. Ни је знао да ми об ја -
сни до кра ја. На вод но ру ко пис се из -
гу био у прет пра знич ким гу жва ма и
ре дак циј ским ру сва ји ма. По јео ме је
жив срам, по себ но што је Сто јан био
бо ле стан, што сам сли ка ру об зна нио
и да тум об ја ве, а са да још и та кав
блам/удар. Већ сам сва шта по ми слио,
па и по чео да пи шем но ви ру ко пис.
Та да ни је би ло ком пју те ра и лап то по -
ва, са мо из ра у бо ва не, че сто и фа лич -
не пи са ће ма ши не и по жу те ле шлајф -
не. И он да чу до. Слу чај је уде сио да
мој уред но пре дат ру ко пис/ин тер вју
са Сто ја ном за вр ши у тор би лек тор ке
ко ја је тих да на от пу то ва ла у (Мо -
скву) на свад бе ни пут! Ка да се вра ти -
ла, без из ви ње ња иша ра ни ру ко пис је
сти гао и до ме не. Мо жда је бо ље што
је та ко би ло. Нај пре сам мо рао да
вра тим све ис прав ке ко је су на ру ша -
ва ле аутен тич ност тек ста и Тру ми ће -
вих од го во ра. Об ја вљен је у пр вом
сле де ћем бро ју Кул тур ног до дат ка,
чи ји сам та да био уред ник, 8. Ја ну а ра
1981. За тим се де си ло оно због че га
се и од ви ја ово се ћа ње. Пет да на ка -
сни је сти гло је пи смо Сто ја на Тру ми -
ћа пи са но ла ти нич ном пи са ћом ма -
ши ном.

– Дра ги дру же Ми ла не, текст о ме -
ни и мом ства ра ла штву то ли ко је леп
и бо гат де та љи ма да сам јед но став но
оду ше вљен. Див но сте уком по но ва ли

мно ге по је ди но сти из мог жи во та и
ра да, та ко да је ваш чла нак "Где ђе -
рам још шкри пи" вр ло убе дљив, сту -
ди о зан и до ку мен та ран. Хва ла вам.

За хва љу јем вам и на успе лим и ле -
пим фо то гра фи ја ма дру га Лу чи ћа.

13. ја ну ар 1981. Мно го вас по здра -
вља Сто јан Тру мић (сво је руч ни пот -
пис пре по зна тљи вом ћи ри ли цом).

На пе ту го ди шњи цу смр ти род ни
Ти тел се оду жио свом ве ли ком си ну и
умет ни ку. По чет ком ок то бра 1988.
Отво ре на је га ле ри ја "Сто јан Тру -
мић". Та ко се на јед ном ме сту на шло
181 де ло/плат на и 170 цр те жа ко је је
умет ник још за жи во та за ве штао
свом за ви ча ју ко ји је во лео и на плат -
ни ма ове ко ве чио. Сли кар Ми лан Ко -
њо вић (1898–1993) тим по во дом по -
слао је пи смо. – Леп је при мер да
град у ко ме је умет ник ро ђен оси гу ра
да у ње му оста не, што се у слу ча ју
сли ка ра Сто ја на Тру ми ћа оства ри ло.

О свом при ја те љу, ме ђу тим, дир -
љи во је го во рио ње гов ко ле га Јо жеф
Ач (1914–1990). 

– Сто јан је био од јед ног ста бла
гра ђен. Био је чо век ко ји је умет ност
це нио из над све га. Та кав та ле нат ни -
смо има ли и мо гу да ка жем да је ути -
цао и на ме не. 

Га ле ри ја је та ко отво ре на а по ред
сли ка, аква ре ла, гра фи ка и цр те жа је -
дан ку так чу ва Сто ја но ве лич не ства -
ри: шта фе лај, тро но жац, ма ла би бли -
о те ка, тор ба, па ле та. На јед ној фа сци -
кли ја сним и jедноставним ру ко пи -
сом сто ји Сто јан Тру мић – 173 цр те -
жа ту шем. По клон са вре ме ној збир -
ци.

И то је био Сто јан!
Био сам при су тан. Под се ћа ме на

то но вин ски исе чак са да ту мом 8. ок -
то бар, 1988. че твр так.

Април 2021. 
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Ejdi Limon

СЕЋАМ СЕ ШАРГАРЕПЕ

Ни сам од у ста ја ла од по ку ша ја да жи вим до бар жи вот,
чак и ствар но до бар, се де ћи у ку хи њи
у Кен та ки ју, за ми шља ју ћи ка ко ћу би ти љу ба зна –
ис пу ње на же ља ма, на пре до ва њи ма –
све по тре бе за до во ље не, па опет не за до во ље не.
Ка да бе јах де вој чу рак, би ла сам уз бу ђе на због шар га ре пе,
Због њeних па у чи на стих нео н ских звр ше та ка 

на ба штен ској пар це ли.
И та ко сам их све иш чу па ла. Ис ки да ла сам но ве за са де
и носилa сам их, као на гра ду, мом оцу
ко ји ме је, с пра вом, гр дио што сам му уни шти ла чи тав род.
Во ле ла сам је: ту све тлу мр тву ствар.
Имам три де сет пет го ди на и се ћам се све га 

у че му сам гре ши ла 
ју че бе јах не ви на шце, али у ства ри сам се за ме ри ла
због задовољствa у по љи ма. За што мо ра мо да по на вља мо
ова пре да ња? Оно што ми слим је: то бе ху да ни
Још увек же лим да уни шта вам шар га ре пу за то што мо гу.

ПОВОДАЦ

На кон ра ђа ња бом би раз гра на тих му ња и стра ха,
мах ни то ауто мат ско оруж је је осло бо ђе но,
пр ска ње ме та ка у го ми лу ко ја се др жи за ру ке,
то су ро во не бо ко је се отва ра у ме тал ним зуп ци ма
ко ји гу та ју са мо оно не из ре ци во у сва ком од нас, шта је
ле во? Чак ниг де скри ве на ре ка на ран џа ста и за тро ва на
ки се ла од руд ни ка угља. Ка ко је мо гу ће
да се не пла шиш за чо ве чан ство, хо ћеш да уто лиш жеђ 

на по то ку
дно су во да уси са смр то но сну во ду
соп стве на плу ћа, као отров? Чи та о че, не же лим
да ре ка умре. Чак и кад се сре бре на ста ри ба је да на за дру гом
вра ћа са сто ма ком на го ре, и зе мља про па да
у све тлу ца ви кра тер мр жње, зар још не би мо гла
би ло шта да пе ваш? Исти на је: не знам.
Али по не кад, ку нем се, чу јем да се ра на за тва ра
као зар ђа ла га ра жна вра та, и још увек мо гу да се кре ћем
мо ји жи ви удо ви хр ле у свет без пре ви ше
бо ла, и да ље се мо же мо чу ди ти ка ко пас тр чи пра во
пре ма ка ми о ни ма ко ји са ви ја ју
на пу ту, јер ми сли да их во ле,
јер је си гу ран, без сум ње, да гла сно
ур ла ју ћи на ствар да ће му би ти уз вра ће на љу бав, ње го во 
ме ко ма ло ја жи ва са же љом да по де ли про кле ти ен ту зи ја зам,
док не по ву чем по во дац на зад да га спа сем јер
же лим да пре жи ви за у век. Не умри, ка жем,
и ми од лу чу је мо да хо да мо још ма ло, чвор ци
ви со ко и гро зни ча во из над нас, зи ма до ла зи
њен хлад ни леш на овој ма лој пар це ли зе мље.
Мо жда стал но ју ри мо ка свом те лу

би ће ко је ће нас уни шти ти, мо ле ћи за љу бав
од бр зог про то ка вре ме на, и та ко мо жда
као пас по слу шан за мо јим пе та ма, мо же мо да хо да мо за једно
мир но, бар док се не по ја ви сле де ћи ка ми он.

ИЗНЕНАЂЕНИ СМО

Са да, по сег ни мо за ме се цом
Из са мог на шег ума
па да из гле да мо као мач ке лу та ли це по ред пу та
са бли ста вим ба те риј ским лам па ма и бе о ња ча ма
на на шим ли ци ма, али без пра вих иде ја
ка да или где да бе жи мо.
За ста је мо на зе ле ној иви ци по ља
и ка же мо: Јед ног да на, си не, ни шта од ово га
не ће би ти тво је. Чу да су сву да уна о ко ло.
Ни смо до вољ но бес кућ ни ци
Бу ду ћи да смо без ку ће, без цвоњ ка у џе пу,
али има мо сре ће у љу ба ви и оста вља њи ма
ко ји стал но пре ки да ју пад. Ево га:
но ви на чин жи во та са све том
у на ма да га не мо же мо из гу би ти,
и не мо же мо би ти из гу бље ни. Ти и ја
смо ми и они, и оно и не бо.
Те шко је по ве ро ва ти да ни смо
зна ли то ра ни је; то је те шко по ве ро ва ти
би ли смо та ко усред сре ђе ни, та ко ис цр пље ни,
са мо да би смо мо гли ма ло ја че да за бли ста мо
ка да све тлост ко нач но до ђе.

Пре вод са ен гле ског Јо ван Зи влак

*

Еј ди Ли мон (ро ђе на 1976) аме рич ка је пе сни ки ња. Ли мон је мек -
сич ко-аме рич ког по ре кла, од ра сла је у Со но ми у Ка ли фор ни ји. По ха ђа -
ла је драм ску шко лу на Уни вер зи те ту у Ва шинг то ну, где је сту ди ра ла
по зо ри ште. На кон што је по ха ђа ла кур се ве пи са ња, на ста ви ла је да сту -
ди је на Уни вер зи те ту у Њу јор ку 2001. го ди не. 

На кон ди пло ми ра ња, Ли мон је до би ла сти пен ди ју за ства ра ње у
Фајн артс ворк цен тру у Про вин ста у ну, Ма са чу сетс. Го ди не 2003. до би -
ла је сти пен ди ју њу јор шке фон да ци је за умет ност, а исте го ди не осво ји -
ла је и Чи ка шку књи жев ну на гра ду за по е зи ју

У Њу јор ку је ра ди ла за раз не ча со пи се, са да жи ви у Лек синг то ну,
Кен та ки и Со но ми у Ка ли фор ни ји, где пи ше и пре да је.

Ли мо ни ну пр ву књи гу, Luc ki Vreck, Жан Ва лен тин је ода брао за до -
бит ни ка На гра де за по е зи ју Autumn Ho u se 2005. го ди не, док је ње на
дру га књи га, Овај ве ли ки ла жни свет, би ла до бит ни ца на гра де за по е зи -
ју Би сер 2006. го ди не. Две књи ге су иза шле у раз ма ку од ма ње од го ди -
ну да на. Би ла је ре зи дент М.Ф.А. про гра ма, и он лајн про гра ма "Pe arl
Stre et 24" за рад ни цен тар за ли ков не умет но сти Про вин ста ун.

Ка да је об ја вље на ње на тре ћа књи га, Sharks in the Ri vers (Milk veed
Edi ti ons, 2010), ре цен зент ко ји је пи сао у The Bro o klin Rail је при ме тио:
"За раз ли ку од ве ћег де ла са вре ме не по е зи је, Ли мо ни но де ло ни је из ве -
де но из тек ста или де кон струк ти ви стич ко. Она пер со на ли зу је сво је хо -
ми ли је, пи ше их са аутен тич но шћу про на ла ска и са мо от кри ћа." Ли мо -
ни на че твр та књи га, Bright Dead Things, об ја вље на је 2015. Ушла је у
ужи из бор за фи на ли сту На ци о нал не на гра де за по е зи ју 2015. го ди не.
Ње на књи га The Car ri in giz 2018. го ди не ка сни је је осво ји ла на гра ду На -
ци о нал ног кру га кри ти ча ра књи ге.

го ди не 2013. Ли мон је би ла члан жи ри ја за На ци о нал ну на гра ду за
по е зи ју.

У ју лу 2022, Кон гре сни би бли о те кар Кар ла Хеј ден име но ва ла ју је за
24. пе снич ког ла у ре а та Сје ди ње них Др жа ва за ман дат за 2022.
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ЕТИ КА ЗЕ МЉЕ – Ал до Ле о полд, САД, 1949.

Тер мин "ети ка зе мље" ве зу је се за Аме ри кан ца Ал да
Ле о пол да (1887–1948), ко ји се пре 2. св. ра та ба вио кон -
зер ва ци јом при ро де (по себ но оном ве за ном за ди вљач у
ло ви шти ма и ре зер ва ти ма), а по сле ра та је фор му ли сао и
сво ју ети ку зе мље, чи ја де фи ни ци ја гла си: "ис прав но је
оно што чу ва ин те гри тет, ста бил ност и ле по ту би о тич ке
за јед ни це – по гре шно је су прот но то ме" (Le o pold, 1949:
262 – ње го ва књи га је има ла пр во из да ње го ди ну да на по -
сле ње го ве смр ти). Ту он ка же сле де ће:

– Ми зло у по тре бља ва мо зе мљу јер је сма тра мо до бром
ко је нам при па да. Кад би је по сма тра ли као за јед ни цу ко -
јој ми при па да мо, мо жда би смо се пре ма њој од но си ли с
љу ба вљу и по што ва њем (стр. xвиии). Украт ко, ети ка зе -
мље ме ња уло гу хо мо са пи ен са од осва ја ча зе мље у ње ног
чла на и гра ђа ни на (стр. 240). 

Ево лу ци о не про ме не су обич но спо ре и огра ни че не. Чо -
ве ко ва ору ђа су му омо гу ћи ла да из во ди про ме не не за пам -
ће не си ло ви то сти, бр зи не и оби ма (стр. 255).

Ви ди мо по на вља ње истих основ них па ра док са: чо век
осва јач, на спрам чо ве ка би о тич ког гра ђа ни на; на у ка као
оштрач чо ве ко вог ма ча, на спрам на у ке као лу че чо ве ко вог
уни вер зу ма; зе мља као роб и слу га, на спрам зе мље као ко -
лек тив ног ор га ни зма. (...) Мо жда је нај ве ћа смет ња раз -
во ју ети ке зе мље чи ње ни ца да се наш обра зов ни и еко ном -
ски си стем уда љу ју од ње, уместо да иду ка јед ној ин тен -
зив ној све сти о зе мљи. (...) Кључ на ствар да би се по кре -
нуо раз вој ети ке је сте јед но став но ово: пре ста ти да се
о зе мљи ми сли са мо са еко ном ског ста но ви шта. Тре ба по -
сма тра ти сва ко пи та ње из угла оног што је етич ки и
есте тич ки ис прав но, ко ли ко и еко ном ски про би тач но
(стр. 260–262) 

Да кле, Ле о полд ов де ина у гу ри ше став да без об зи ра да
ли је реч о ло ви шту, об ра ди вој по вр ши ни, ре ци, оке а ну,
или шу ми, осим про фи та тре ба има ту и у ви ду и ети ку зе -
мље и ле по ту све та. Осим ети ке зе мље, он ов де на го ве -
шта ва и јед ну ам би јен та лу есте ти ку, или есте ти ку зе мље,
од но сно жи вот не сре ди не.

ДАН ЗЕ МЉЕ И СРЕ ДИН СКА ЕТИ КА
(ЕКО-ЕТИ КА)

Дан зе мље је ме ђу на род ни еко ло шки пра зник, а обе ле -
жа ва се сва ке го ди не на дан 22. апри ла, у мно гим зе мља -
ма света. По че так се ве зу је за 22. април 1970, кад је се на -
тор Геј лорд Нел сон (Gaylord Nel son, 1916–2005) под ста -
као оку пљање (де мон стра ци је) ши ром САД, са ци љем да
се еко ло шки про бле ми трај но укљу че у ли сту по ли тич ких
те ма на на ци о нал ном ни воу. Ра чу на се да је тог да на око

20 мил. љу ди ши ром САД (пре те жно на уни вер зи те ти ма)
уче ство ва ло у оку пља њи ма 22. апри ла 1970. 

Тих го ди на (по себ но од 1968) уни вер зи те ти – од но сно
сту дент ски по кре ти у САД – би ли су ве о ма ак тив ни, по -
себ но у ак цја ма и де мон стра ци ја ма усме ре ним на за у ста -
вља ње ви јет нам ског ра та. Укљу чи ва ње еко ло шких те ма у
ли сту го ру ћих пи та ња је би ло да ље осве шћи ва ње са ме
сту дент ске по пу ла ци је, али и укљу чи ва ње љу ди из ван
уни вер зи тет ских кам пу са у не што што на ди ла зи не по сре -
дан ин те рес и про фит, тј. про ши ре ње ин те ре са и ак тив но -
сти на она пи та ња ко ја ће оста ти ва жна и кад се ви јет нам -
ски рат (и оста ли ра то ви) за вр ше.

У то вре ме у Ви скон си ну (Уни вер зи тет у Ste vens Po int-
у, 1971) по је ди ни ауто ри раз ви ја ју сре дин ску (или ам би -
јен тал ну) ети ку (en vi ron men tal et hics), од ко јих је нај по -
зна тји Џон Ка ли кот (John Ba ird Cal li cott, 1984). 

И дру ги тих го ди на про ми шља ју исту те му, као Ри чард
Ру тли (Ro u tley, 1935–96), ко ји о но вој ам би јен тал ној ети -
ци го во ри на 15. свет ском кон гре су фи ло зо фи је, одр жа -
ном 1973. у Вар ни, у Бу гар ској (Ro u tley, R.: "Is The re a
Need for a New, an En vi ron men tal, Et hic?" – Pro ce e dings of
the XVth World Con gress of Phi lo sophy, 1973 – стр.
205–210).

Тер мин сре дин ска ети ка ће не што ка сни је би ти за ме -
њен тер ми ном еко ло шка ети ка или еко е тика, од но сно то
ће би ти си но ни ми. Сре дин ска ети ка се нај пре ја вља као
под-ди сци пли на тра ди ци о нал не фи ло зоф ске (при ме ње не)
ети ке. Ме ђу тим, убр зо се уви ђа да су про бле ми ко је тре ба
да об у хва ти ова ети ка та ко сло же ни и ду бо ки, да они пред
фи ло зо фи ју ста вља ју за дат ке ко ји се не мо гу ре ши ти на
осно ву тра ди ци о нал них, по себ но не ан тро по цен трич ких
по зи ци ја. Сто га се уви де ло да се ова ети ка – те шко, или
ни ка ко – не мо же раз ви ти из тра ди ци о нал не ети ке, или
осло ни ти на њу, а још ма ње би ти ње на при ме ње на гра на. 

Та ко ђе се уви ђа и оно што ће ка сни је ис ти ца ти мно ги
дру ги, укљу чу ју ћи ту и еман ци по ва не ли бе рал не те о ло ге
– као што је То мас Бе ри – да су тра ди ци о нал на ме та фи -
зич ка, ре ли гиј ска и ху ма ни стич ка ети ка ви ше до при но си -
ле про бле му, не го што би са да мо гле би ти укљу че не у ње -
го во ре ша ва ње. На и ме, но ви сре дин ски про бле ми (про -
бле ми жи вот не сре ди не), пре су би ли иза зов да се на пра -
ви ге не рал но чи шће ње и ре кон струк ци ја за пад не етич ке
тра ди ци је, не го мо гућ ност ње не јед но став не при ме не и
про ши ре ња на но во под руч је.

Из тих раз лог је дан број фи ло зо фа се – у тра же њу но -
вих па ра диг ми и кон цеп ту ал них окви ра – окре ће фи ло зо -
фи јама Ис то ка (ви ди: – Na tu re in Asian Tra di ti ons of Tho -
ught – Es says in En vi ron men tal Phi lo sophy, edi ted by J. B.
Cal li cott & R. T. Ames, Sta te Uni ver sity of New York Press,
1989), као из во ру и ин спи ра ци ји за но ву, сре дин ску ети ку,
од но сно еко цен три зам.

У то вре ме или не што ка сни је ја вља ју се – не кад као си -
но ни ми, а не кад са до не кле раз ли чи тим зна че њем – тер -
ми ни као што су: би о е ти ка, еко е ти ка, или еко фи ло зо фи ја. 

Ре ци мо, би о е ти ка не кад има исто зна че ње, не кад не што
уже – у том сми слу што би се од но си ла на жи ви свет (би -
о дивер зи тет), док би сре дин ска ети ка об у хва та ла це лу жи -
вот ну сре ди ну (нео р ган ску и ор ган ску), а не кад (као што
ће мо ка сни је ви де ти) би о е ти ка (уже) озна ча ва про бле ме
ве за не за ме ди ци ну и (ху ма ну) ге не ти ку. Еко фи ло зо фи ја
мо же има ти ши ре зна че ње од сре дин ске ети ке, уко ли ко
озна ча ва по ку шај уоб ли че ња јед ног дру га чи јег по гле да на
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свет и чо ве ка уоп ште – у скла ду са про ме ном ге не рал ног
ста но ви шта: за ме ну ан тро по цен ти ри зма еко цен три змом –
а не са мо ре ви зи ју етич ког ста ва пре ма жи вот ној сре ди ни.

"ПРО ДУ БЉИ ВА ЊЕ" ЕКО ЛО ГИ ЈЕ 
– Ар не Нес, Швед ска, 1973.

Шве ђа нин Ар не Нес (Na ess, 1973) се ја вља са иде јом да
би до та да шњу (на уч ну) еко ло ги ју тре ба ло "про ду би ти." 

Он кри ти ку је рад оних еко ло га чи ји се по сао сво ди на
кван ти фи ка ци ју еко ло шких тен ден ци ја и ште та и ин си -
сти ра на ва жној до пу ни – кон тем пла ци ји при ро де – на
раз ви ја њу (ду хов ног) осе ћа ња је дин ства са при род ним
окру жењем као не до ста ју ћом ком по нен том еко ло ги је. По
ње му, она би и еко ло га и оста ле на гна ла у ефек тив на
опре де љења и дру штве не ак ци је про тив ру и ни рањ а при -
ро де. Ду бо ка еко ло ги ја (de ep eco logy) се не кад на зи ва и
еко зо фи јом, по што пре тен ду је на то у љу ди ма раз ви је му -
дрост (sop hia) у чи јем сре ди шту је од нос пре ма жи вот ној
сре ди ни, од но сно да бу де не ка вр ста фи ло зо фи је еко ло -
шке све сти. 

При ста ли це "ду бо ке еко ло ги је" (de ep eco logy) ис ти чу
да се на осно ву та ко оства ре ног осе ћа ња је дин ства са при -
ро дом, у чо ве ку ја вља по ви ше на осе тљи вост и ра ди кал на
по ве за ност са жи вим све том, уве ре ње и осе ћа ње да ево лу -
ци ја има вред ност и зна че ње ко ји се не мо гу за хва ти ти и
из ра зи ти кроз ре дук ци о ни стич ку на уч ну ме то до ло ги ју.
Сто га сма тра ју да је у еко ло зи ма и оста лим љу ди ма по теб -
но про бу ди ти ди вље ње пре ма при ро ди.

У овом кон тек сту се ак ту е ли зу ју и пра ва жи во ти ња, као
је дан по се бан смер у еко е ти ци, или ду бо кој еко ло ги ји –
пра во оп стан ка жи во ти ња као ауто ном но пра во, а не са мо
као ин стру мен тал но, из ве де но из то га да ли је не ка жи во -
ти ња ко ри сна, или по треб на за љу де (Go dlo vitch & Har ris,
1972). 

Нес је до шао до за кључ ка да ни је до вољ но има ти еко -
ло шке иде је – по треб но је има ти еко ло шки иден ти тет и
лич ност. Сто га је, са са рад ни ци ма, раз вио јед ну кон тем -
пла тив ну пси хо-драм ску тех ни ку (ко ја, де лом, под се ћа на
ста ре ша ман ске тех ни ке, а де лом на тех ни ке раз ви ја не у
пси хо те ра пи ји) – на зва ну "Са бор свих Би ћа." Циљ "Са бо -
ра свих би ћа" је сте да по бу ди и уве ћа осе ћа ње уко ре ње но -
сти и при пад но сти чо ве ка при ро ди, а има два де ла. 

(а) У пр вом де лу се вр ши ду хов на ре ка пи ту ла ци ја чо ве -
ко ве ево лу ци је – из ме ђу оста лог и та ко што чо век ево ци -
ра да је сва ка ће ли ја у ње го вом те лу по то мак у не пре ки ну -
том лан цу жи во та ста ром 4 ми ли јар де го ди на, тј. ре зул тат
ево лу ци је у ко јој су – у јед ном дав ном тре нут ку – ри бе
иза шле из во де на зе мљу, ка сни је реп ти ли за ме ни ли сво је
кр љу шти кр зном и по ста ли си са ри, све до са да шњег ступ -
ња раз во ја. 

(б) У дру гом де лу уче сни ци ода би ру се би са ве зни ка из
при род ног све та, за тим пра ве се би ма ску у ли ку тог са ве -
зни ка, ко ју ста вља ју на ли це и за тим про го ва ра ју у са ве ту
за сту па ју ћи жи во ти ње, биљ ке или при род не сре ди не, или
им се обра ћа ју.

У том про це су – ка ко све до че уче сни ци – ра ђа се јед на
но ви, дру га чи ји по глед на свет, им пул си за кон крет не ак -
ци је, а по бу ђу је се у љу ди ма и део мо ћи и уви да тих дру -
гих ви до ва жи вог све та. 

На јед ном од кур се ва "ду бо ке еко ло ги је" у Шу ма хер ко -
ле џу (Schu mac her Col le ge је ме ђу на род ни цен тар за еко ло -
шке сту ди је, у Ен гле ској), ма ја 1995. уче сни ци су ова ко
ар ти ку ли са ли сво је уви де:

1) цео жи ви свет има вред ност по се би, не за ви сно од
то га да ли је ко ри стан љу ди ма;

2) љу ди не ма ју пра во да ре ду ку ју то бо гат ство и ра зно -
вр сност осим да би за до во љи ли жи вот не по тре бе са осе -
ћањем од го вор но сти;

3) ути цај љу ди на свет је пре те ран и убр за но се по гор -
ша ва; 

4) људ ски на ви ке и уве ћа ње ста нов ни штва су кључ ни
еле мен ти тог ути ца ја;

5) ра зно вр сност жи вог све та, као и кул ту ра, раз ви ја ће
се са мо уз сма ње ње тог ути ца ја;

6) сто га се мо ра ју про ме ни ти иде о ло шке, по ли ти ке,
еко ном ске и тех но ло шке струк ту ре;

7) они ко ји усва ја ју ове тач ке има ју оба ве зу да су де лу -
ју у ства ра њу од го ва ра ју ћих про ме на, ми ро љу би во и де -
мо крат ски. 

"Са бор свих би ћа" као ди на мич ка ме ди та ци ја или кон -
тем пла ци ја, осла ња се на не ке по ступ ке раз ви ја не у ге -
шталт те ра пи ји и пси хо дра ми (пре у зи ма ње уло га у свр ху
ак ту а ли за ци је од ре ђе них пси хо ло шких, или ког ни тив них
са др жа ја: уви да). Из тих раз ло га по је ди ни ауто ри раз ви ја -
ју и иде је екоп си хо ло ги је – ко ја на ста је укр шта њем иде ја
и прак се пси хо ло ги је, са но вом, еко ло шком све шћу.

АН ТРО ПО ЦЕН ТРИ ЗАМ И ЕКО ЦЕН ТРИ ЗАМ

По је ди ни ауто ри су би ли скло ни да твр де да је ан тро -
по цен три зам (тј. ста но ви ште да је чо век нај ви ше и нај ва -
жни је би ће – би ло у ре ли гиј ском, или ево лу тив ном кон -
тек сту) до вео до еко ло шке кри зе гло бал них раз ме ра. 
Не ки ис ти чу да ан тро по цен три зам – сам по се би – ни је
узрок чо ве ко вог ру и ни ра ња жи вот не сре ди не, не го ста лан
раст ста нов ни штва и чо ве ко ва спо соб ност да сук це сив но
"про би ја от пор сре ди не" пре ма сво јој екс пан зи ји. На и ме,
при мер за то – од но сно по че так угро жа ва ња сре ди не – се -
же још у вре ме лов не при вре де, кад је ло вац за хва љу ју ћи
свом оруж ју на ста вио да по ја ча ва при ти сак на по пу ла ци -
ју пле на и ка да је она па ла ис под ни воа от по ра сре ди не. 
Ме ђу тим, ан тро по цен три зам је ипак био вр ста по кри ћа
ка ко за чо ве ко во "пра во" да угро зи оп ста нак "ни жих" вр -
ста, та ко и за екс пан зи ју чо ве чан ства до да на шњих раз ме -
ра, на ра чун оста ле жи ве (и не жи ве) при ро де, од но сно за
оно што се зва ло овла да ва ње при ро дом (од но сно по бољ -
ша ње жи вот них усло ва за чо ве ка), што је би ла основ на
мо ти ва ци ја раз во ја на у ке и тех но ло ги је, док то ни је пре у -
зео про фит. Сто га, они ко ји се за ла жу за јед ну но ву ети ку
– тј. еко е ти ку – као ва жну ком по нен ту но ве еко ло шке све -
сти и ефек тив них ак ци ја, ис ти чу да је за ту ети ку нео п ход -
на за ме на ан тро по цен три зма еко цен три змом. 

РАЗ ЛО ЗИ ЗА БРИ ГУ 

То ком по след њих де це ни ја 20. и пр вих де це ни ја 21. ве -
ка, по ста ја ло је све очи глед ни је да чо ве чан ство за га ђу је
сре ди ну и ис цр пљу је ре сур се на та кав на чин да све ви ше
до во ди у пи та ње и вла сти ту бу дућ ност и бу дућ ност жи вог
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све та на пла не ти; да у тој ме ри ме ња жи ви свет и усло ве
сре ди не, да ће оп ста нак љу ди и жи вог све та би ти не по -
врат но угро жен. На ве шће мо ста во ве Едвар да Вил со на (од
пре два де се так го ди на), ко га не ки сма тра ју еко ло шким пе -
си ми стом (у еко ло ги ји та ко ђе по сто ји по де ла на оп ти ми -
сте и пе си ми сте).

– Мно ги зе мљи ни ви тал ни ре сур си су на из ди са ју, ње на
ат мос фе ра про па да, а људ ска по пу ла ци ја је опа сно уве ћа -
на. При род ни еко си сте ми... се не по врат но де гра ди ра ју.
(...) Угро жа ва ју ћи гло бал ну сре ди ну и ра зно ли кост жи во -
та, ми ра за ра мо по др шку би о си сте ма ко ји је су ви ше сло -
жен да би смо га схва ти ли, а још је те же на до ме сти ти
га у пред ви ди вој бу дућ но сти... На ста ли гу би так не ће би -
ти на док на ђен ево лу ци јом у вре ме до глед но за чо ве чан -
ство. Уни шта ва ње вр ста се са да од ви ја хи ља да ма пу та
бр же не го што се од ви ја на ста нак вр ста. (...) 

Сте шње но ра стом по пу ла ци је и еко ном ским при ти -
сци ма, чо ве чан ство ула зи у те снац је дин ствен у до са да -
шњој исто ри ји. Да би сти гло на ону стра ну кроз тај те -
снац, мо жда кроз пе де сет или сто го ди на... то се мо же
по сти ћи са мо за у ста вља њем ра ста ста нов ни штва и
про на ла же њем му дри јег ко ри шће ња ре сур са не го што је
то оно да нас (Ed ward O. Wil son: "Is Hu ma nity Su i ci dal?" –
ča sop. Re sur gen ce, br. 186, 1998).

У ко јој ме ри су ак ту ел не ове иде је и да нас ви ди мо и по
ста ти сти ци за га ђе ња пла не те и по бро ју глад них у све ту.
Пре ма ста ти сти ци УН, 2014. у све ту је би ло око 805 ми ли -
о на глад них, а 2020. пре ко 820 ми ли о на.

БИ О ПО ЛИ ТИ КА – РАЗ ВИ ЈЕ НИ И НЕ РАЗ ВИ ЈЕ НИ

Тер мин би о по ли ти ка се ја вља у два раз ли чи та зна че ња. 
(а) У пр вом, ши рем зна че њу, она озна ча ва про пи се

(опре де ље ња и прав не нор ме), ме ре (стра те ги је) и ак ци је
ко је се пред у зи мју на ме ђу на род ном и на ци о нал ном пла -
ну у ци љу за шти те жи вот не сре ди не. 

(б) У не што дру га чи јем, ужем зна че њу тер мин "би о по -
ли ти ка" се ко ри сти да би ука зао на то ко угро жа ва сре ди -
ну и ко је угро жен, тј. на је дан ди фе рен ци ран при ступ
угро жва њу сре ди не. Иња цио Ра мо не у свом тек сту из
1999 (Ra mo net, I.: "The Year 2000" – Le Mon de Di plo ma ti -
que, Pa ris, Dec. 1999) то ис ти че са сле де ћим те за ма:

– ве ли ке кор по ра ци је пу сто ше жи вот ну сре ди ну и при -
ро ду, ко ји су за јед нич ко до бро чо ве чан ства;

– свет ска про из вод ња хра не по кри ва 110% људ ских по -
тре ба, али због не пра вед не рас по де ле јед ни има ју пре ви -
ше, док 30 ми ли о на љу ди го ди шње уми ре од из глад не ло -
сти, а 800 ми ли о на па ти од не у хра ње но сти;

– ни је са мо при ро да без ду шно екс пло а ти са на не го и
део чо ве чан ства, са тен ден ци јом да љег по го р ша ња: 50
ми ли о на не за по сле них у Евро пи, јед на ми ли јар да у све ту,
уз исто вре ме но ко ри шће ње деч јег ра да у не раз ви је ним зе -
мља ма, у раз ли чи тим по го ни ма стра ног ка пи та ла;

– док је 1960. нај бо га ти јих 20% у све ту има ло при хо де
30 пу та ве ће не го нај си ро ма шни јих 20%, да нас је тај од -
нос 82 пу та ве ћи; 

– од 6 ми ли јар ди љу ди са мо око 500 ми ли о на жи ви у
под но шљи вим усло ви ма;

– док су ра ни је на ци о нал не др жа ве би ле но си о ци екс -
пло а та ци је при ро де и љу ди, са да су то ме ђу на род не кор -
по ра ци је, ко је су гру пи са не у САД, Евро пи и Ја па ну. 

Оно што се мо же при го во ри ти Ра мо не о вом ста ву, је сте
пре те ра на ге не ра ли за ци ја. На жа лост, де гра да ци ја жи вот -
не сре ди не је ста ри ја од ме ђу на род них ај ку ла (sharks) и
тај ку на, а мо же се на ста ви ти и ако са да шњи ка пи та ли зам
не ста не – ако се оста ли чи ни о ци не про ме не. Про бле ми
сре ди не би ли су ак ту ел ни (иако не до вољ но ар ти ку ли са ни)
и у зе мља ма тзв. со ци ја ли стич ког ла ге ра, где кор по ра ци је
ни су има ле при сту па.

Пре ма по да ци ма Oрганизације УН за хра ну и зе мљо -
рад њу – ФАО (Food and Agri cul tu re Or ga ni za tion) из 2014: 

• У све ту око 805 ми ли о на љу ди гла ду је, тј. сва ка де ве -
та осо ба на пла не ти. 

• Јед но од 4 де це на све ту је за кр жља ло због гла до ва ња.
Пот хра ње ност је узрок смр ти код 45% де це ис под 5 го ди -
на, а го ди шње уми ре уку по но око 3 ми ли о на де це због
гла ди.

• Ве ћи на глад них жи ви у зе мља ма у раз во ју где је око
13% љу ди пот хра ње но, а у њи ма је сва ко тре ће де те за кр -
жља ло. 

• Ве ћи на из глад не лих на све ту жи ви у Ази ји (око 2 тре -
ћи не од укуп ног бро ја). У суб-са ха р ској Афри ци је нај ве -
ћи про це нат из глад не лих у укуп ној по пу ла ци ји (сва ка че -
твр та осо ба). 

БИ О Е ТИ КА У МЕ ДИ ЦИ НИ И ГЕ НЕ ТИ ЦИ

Кад је реч о тер ми ну би о е ти ка, он да тре ба има ти у ви -
ду да се он да нас упо тре бља ва у два до не кле раз ли чи та
зна че ња. У пр вом, ши рем зна че њу, је си но ни ман са еко е -
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ти ком – да кле, озна ча ва скуп етич ких на че ла ко ја се ти чу
жи вог све та уоп ште, од но сно жи вот не сре ди не и пре те -
жно се од но си на не-ху ма но ид ну при ро ду. 

У дру гом, ужем зна че њу, озна ча ва ети ка на че ла ко ја се
пре те жно од но се баш на чо ве ка, од но сно ре гу ли шу по је -
ди не аспек те ме ди цин ске прак се (по себ но трет ман бо ле -
сни ка на са мр ти, или не из ле чи во бо ле сних и са ве ли ким
пат ња ма), као и ге не ти ку (ге нет ска ис тра жи ва ња и њи хо -
ву при ме ну на љу ди ма).

Ов де ће мо се по се но освр ну ти на овај по след њи аспект,
ко ји до би ја на зна ча ју, ка ко у до ме ну ге не ти ке и ње не при -
ме не на оста ли жи ви свет, та ко у до ме ну ге не ти ке љу ди.

У при ме ње ној ге не ти ци би ља ка и жи во ти ња, ја вља се
ве лик број про бле ма у ши ре њу ге нет ски мо ди фи ков них
би ља ка (или се ме на), као и жи во ти ња. Ја вља се низ пи та -
ња у ве зи се ме на ко је се по пу ла но на зи ва "тер ми на тор" –
тј. се ме ко је не да ју плод но се ме за дру ги ци клус, или се -
ме ко је да је биљ ке от пор не на не ке ште то чи не, али ко је се
мо ра ју при хра њи ва ти ве за ним па ке том ђу бри ва – про из -
во дом исте ком па ни ја итд. Кад је реч о се ме ну и биљ ка ма,
он да се ја вља до дат ни ри зик, јер оста је не ја сно у ко јој ме -
ри те биљ ке мо гу пре не ти од ре ђе не ге нет ске мо ди фи ка ци -
је сто ци, од но сно љу ди ма ко ји их ко ри сте у ис хра ни. 

Кад је реч о жи во ти ња ма, про блем су ин те р вен ци је код
жи во ти ња ко је слу же у људ ској ис хра ни, због ри зи ка пре -
но ше ња ге нет ских про ме на на чо ве ка (про блем ко ји се на
дру ги на чин већ ја вио при ли ком ко ри шће ња хор мо на ра -
ста и дру гих до да та ка у ис хра ни сто ке и жи ви не).

Уоче ни су и не ки дру ги за пле ти по сле ге нет ских ин тер -
вен ци ја код жи во ти ња – ре ци мо, по пу ла ци ја ри ба ко ја је
ге нет ски мо ди фи ко ва на и вра ће на у ам би јент, по чи ње да
за ти ре дру ге ри бе у до та да не ви ђе ним раз ме ра ма – тј. да

се по на ша пре ма сре ди ни на на чин ти пи чан за чо ве ка. 
По ред то га, ту се по ста вља пит ње: има мо ли пра во да

ге нет ски ме ња мо жи во ти ње, ако то ко ри сти љу ди ма, од -
но сно, да ли ће мо се од то га уз др жа ти са мо ако то не ко -
ри сти не го ште ти љу ди ма (праг мат ски прин цип), или ће -
мо се од то га уз др жа ти у сва ком слу ча ју, ру ко во ђе ни на че -
лом не по вре ди во сти жи во та (етич ки при ницп)?

Кад је реч о ге не ти ци код љу ди, УНЕ СКО је 1997. усво -
јио Де кла ра ци ју о ге не ти ци и људ ским пра ви ма. Циљ
је да се ис так ну етич ка на че ла ва жна за би о е ти ку у овом
до ме ну и ство ри основ и за прав но ре гу ли са ње ових пи та -
ња у на ци о нал ним за ко но дав стви ма, по себ но раз ви је них
зе ма ља, у ко ји ма су ова пи та ња ствар но ак ту ел на, ка ко се
мо же ви де ти из прак се. Ово је део тек ста те де кла ра ци је. 

1. Људ ски ге ном је у осно ви фун да мен тал ног је дин ства
свих чла но ва чо ве ко ве по ро ди це, као и знак њи хо вог до -
сто јан ства и ра зно вр сно сти. На сим бо лич на начн, он је
на след ство чо ве чан ства.

2. (а) Сва ко има пра во на по што ва ње свог до сто јан -
ства и пра ва, не за ви сно од сво јих ге нет ских ка рак те ри -
сти ка. (б) То до сто јан ство из и ску је да се по је дин ци не
ре ду ку ју на њи хо ве ге нет ске ка рак те ри сти ке и да се по -
шту је њи хо ва је дин стве ност и ра зно ли кост.

3. Људ ски ге ном, ко ји се при род но раз ви ја, под ло жан је
му та ци ја ма. Он са др жи мо гућ но сти ко је се раз ли чи то
из ра жа ва ју у скла ду са при род ном и дру штве ном око ли -
ном сва ког по је дин ца, укљу чу ју ћи ту и по је дин че во ста ње
здра вља, жи вот не усло ве, ис хра ну и обра зо ва ње. 

4. Људ ски ге ном у свом при род ном ста њу не сме би ти
из вор за ра де. (...)

6. Ни ко не сме би ти из ло жен дис кри ми на ци ји, за сно ва -
ној на ге нет ским ка рак те ри сти ка ма, ко ја има за циљ да
спу та, или чи ја је по сле ди ца спу та ва ње људ ских пра ва,
основ них сло бо да и људ ског до сто јан ства. (...)

10. Ис тра жи ва ње ге но ма или при ме на тих ис тра жи -
ва ња у од ре ђе ном под руч ју би о ло ги је, ге не ти ке и ме ди ци -
не, не сме да пре ваг не над по шти ва њем људ ских пра ва,
основ них сло бо да и људ ског до сто јан ства по је дин ца, или
гру па љу ди. 

11. Рад ње ко је су су прот не људ ском до сто јан ству, као
што су кло ни ра ње људ ских би ћа, ни су до пу ште не. Др жа -
ве и ком пе тент не ме ђу на род не ор га ни за ци је су по зва не
да са ра ђу ју у от кри ва њу та квих рад њи и да пре ду зму, на
на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну, ме ре нео п ход не да се
обез бе ди да прин ци пи из ло же ни у овој Де кла ра ци ји бу ду
по што ва ни (УНЕ СКО – 11. нов. 1997). 

ПО ВЕ ЉЕ О ЗЕ МЉИ И ОКЕ А НУ

Kако су про бле ми жи вот не сре ди не по че ли на гло да се
по гор ша ва ју од кра ја ше зде се тих на осно ву че га је у Сток -
хол му 1972. одр жа на 1. Kонфереција УН о жи вот ној сре -
ди ни, а дру га кон фе рен ци ја 1992. у Риу. Скуп у Риу је де -
ли мич но ини ци ран и из ве шта јем "За бри ну тост за Зе мљу"
(Con cern for the Earth), ко ји су об ја ви ле Свет ска уни ја за
за шти ту при ро де (IUN), Свет ски фонд за при ро ду и про -
грам за жи вот ну сре ди ну УН. Та да ула зи у ши ру упо тре -
бу и син таг ма "одр жи ви раз вој" (su sta i na ble de ve lop ment)
и "одр жи во ко ри шће ње ре сур са" – да кле, та кав раз вој ко -
ји се "укла па" у жи вот ну сре ди ну, уме сто да је ру и ни ра,
или да то чи ни у ма њој ме ри.
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Дру ги сро дан до ку мент – По ве ља о зе мљи (Earth Char -
ter) – био је на днев ном ре ду на ску пу Earth Sum mit, у Риу,
1992., што је био је основ за Аген ду 21 и дру ге до ку мен те
из Риа. У мар ту 2000. је ова вер зи ја По ве ље о зе мљи за ме -
ње на ре ви ди ра ном вер зи јом. 

По ве ља о зе мљи

У тек сту се нај пре ис ти чу оп шта опре де ље ња.
Из бор је на на ма: да ство ри мо гло бал но за јед ни штво у

бри зи за Зе мљу и јед ни за дру ге, или да се из ло жи мо ри зи -
ку вла сти тог не стан ка и не стан ка би о ди вер зи те та. (...)
Ми рас по ла же мо зна њем и тех но ло ги ја ма ко је би мо гле
све да збри ну и да сма ње при ти сак на жи вот ну сре ди ну.
Ра ђа ње глоблног ци вил ног дру штва ства ра но ве мо гућ но -
сти да се из гра ди де мо крат ски и ху ман свет. На ши сре -
дин ски, еко ном ски дру штве ни и ду хов ни иза зо ви су по ве -
за ни, а за јед но ми мо же мо да ство ри мо об у хват на ре ше -
ња. (...) Да би смо оства ри ли ове те жње, мо ра мо од лу чи -
ти да жи ви мо са уни вер зал ном од го вор но шћу, иден ти фи -
ку ју ћи се са це лом за јед ни цом Зе мље, као и са сво јим ло -
кал ним за јед ни ца ма. 

Од прин ци па ко ји сле де и од ко јих је сва ки по себ но
раз ра ђен, ов де на во ди мо са мо пр ву гру пу:

1. По што ва ње Зе мље и жи во та у ње го вој ра зно ли ко -
сти.

2. Бри га за за јед ни цу жи во та са раз у ме ва њем, са ми ло -
шћу и љу ба вљу.

3. Ства ра ње де мо кратскх дру шта ва ко ја су пра вед на,
укљу чу ју све у од лу чи ва ње, ко ја су одр жи ва и ми ро љу би -
ва.

4. Чу ва ње Зе мљи ног оби ља и ле по те за са да шње и бу -
ду ће ге не ра ци је.

У за кључ ку По ве ље се ка же:
Као ни кад до са да у исто ри ји, за јед нич ка суд би на на го -

ни нас да по тра жи мо нов по че так. Та ква об но ва се ну ди
у на че ли ма По ве ље о зе мљи. (...) То из и ску је про ме ну ума
и ср ца. То из и ску је но ву свест о гло бал ној ме ђу за ви сно сти
и оп штој од го вор но сти. Мо ра мо раз ви ти и при ме ни ти
ви зи ју одр жи вог на чи на жи во та, ло кал но, на ци о нал но,
ре ги о нал но и гло бал но. На ша кул тур на ра зно ли кост је
дра го це но на сле ђе и раз ли чи те кул ту ре ће на ћи на чи на да
ство ре вла сти те ви зи је о то ме. Мо ра мо про ду би ти гло -
бал ни ди ја лог ко ји је до вео до ства ра ња По ве ље о зе мљи,
јер има мо мно го то га да на у чи мо из те ку ће са рад ње у
тра га њу за исти ном и му дро шћу. 

УНЕ СКО је 1998. пред ло жио и По ве љу о Оке а ну, чи ји
је текст у ме ђу вре ме ну при хва ћен од ни за зе ма ља.

Оке а ни и њи хо ви ре сур си су нео п хо дан еле ме нат жи во -
та на пла не ти. Здра вље оке а на и без бед но и одр жи во ко -
ри шће ње њи хо вих ре сур са, тре ба ло би да бу де ак си ом ко -
ји би све вла де усво ји ле и по што ва ле за ду го роч ну до бро -
бит и оп ста нак њи хо вих на ро да. (...)

По треб но је уз јам но по ма га ње и во ља да се сло жно ра -
ди да би се оства ри ли за јед нич ки ци ље ви ве за ни за оке а не
– зе мље по ве за не мо ри ма с оке а ни ма, као и оне на њи хо -
вим оба ла ма, тре ба да са ра ђу ју при усва ја њу ло кал них
опре де ље ња и ак ци ја – зе мље ко је рас по ла жу зна њем и
сред стви ма тре ба да по мог ну ма ње срећнм су се ди ма –
по да ци и ин фор ма ци је ве за ни за гло бал не и ре ги о нал не
про бле ме тре ба ло би да су сви ма до ступ ни – др жа ве тре -

ба да се осло не на ме ђу на род не и ме ђу др жав не ор га ни за -
ци је да би ство ри ле гло бал не про гра ме и спо ра зу ме. 

Ми схва та мо му дрост сло жног де ла ња да би се оке а -
ни за шти ти ли и њи хо ви ре сур си упо тре би ли на одр жи ви
на чин, а ову По ве љу о оке а ну при хва та мо као осно ву за
бу ду ће ак ци је. 

АН ТРО ПО ЦЕН ТРИЧ НА И ЕКО ЦЕН ТРИЧ НА 
ЕКО Е ТИ КА

По Џо зе фу де Жар де ну (ви ди: Еко ло шка етикa, Слу -
жбе ни гла сник, Бе о град, 2006) еко ло шка ети ка се ја вља у
два основ на ви да – као ан тро по цен трич на и не ан тро по -
цен трич на (био-цен трич на, или еко-цен трич на). 

1. Ан тро по цен трич на еко ло шка ети ка зна чи јед но став -
ну при ме ну по сто је ћих (стан дард них) етич ких на че ла на
но ве еко ло шке про бле ме и иза зо ве. Она по ла зи од то га да
је ди но љу ди има ју мо рал ну вред ност и сва пи та ња за га ђе -
ња или угро жа ва ња жи вот не сре ди не су из ра сла из тог
ста ва, бри ге за људ ско здра вље и оп ста нак. Јед но од про -
ши ре ња ове ети ке је у то ме да се узму у об зир и бу ду ће ге -
не ра ци је, тј. да се бри не о то ме ка ква жи вот на сре ди на се
оста вља њи ма у на сле ђе. 

2. Не ан тро по цен трич на (би о цен трич на, или еко-цен -
трич на) ети ка про ши ру је овај оквир и по ла зи од то га да
сва жи ва би ћа има ју јед на ку мо рал ну вред ност (вред ност
као чла но ви ве ли ке за јед ни це жи во та), та ко да се ја вља и
пи та ње од но са и од го вор но сти пре ма њи ма. Ова ети ка
уво ди и хо ли стич ки при ступ, ко ји пред ста вља дру га чи је
ста но ви ште од ин ди ви ду а ли стич ке ети ке, јер кри те ри ју ме
за мо рал но до сто јан ство (да је не што жи во, да мо же осе -
ти ти бол, да је све сно итд.) про ши ру је на ску по ве.

На стр. 130–131, де Жардeнове књигe на ла зи мо об ја -
шње ње ве зе из ме ђу по пу ла ци је, по тро шње и ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну. 

Фор му ла У = ПИТ зна чи – Ути цај на жи вот ну сре ди -
ну за ви си од По пу ла ци је, Из о би ља, тј. по тро шње и Тех -
но ло ги је.

По ве ћан број ста нов ни штва уве ћа ва еко ло шку ште ту
ко ју иза зи ва ју људ ска би ћа. (...) Под усло вом да су оста ле
ства ри јед на ке, што по сто ји ви ше љу ди, то ће ви ше љу -
ди, то ме до при но се ћи, тр пе ти за га ђе ње, тро ше ње ре сур -
са, гло бал но за гре ва ње и слич но. (...) С дру ге стра не... у
ин ду стриј ским зе мља ма, као што су Сје ди ње не Др жа ве,
еко ло шка ште та је по гла ви ста нов ни ка ве ћа не го у мно -
гим ма ње раз ви је ним зе мља ма. На при мер, уз ма ње од
пет по сто свет ског ста нов ни штва, Сје ди ње не Др жа ве
ко ри сте три де сет три по сто не по врат не енер ги је и ми -
не рал них ре сур са све та и ства ра ју ви ше од два де сет по -
сто из дув них га со ва. Што ма ње раз ви је не зе мље ви ше
те же ви шем стан дар ду жи во та, ка кав су по сти гле ин ду -
стриј ске зе мље, прет ња по жи вот ну сре ди ну зна чај но се
уве ћа ва.

С об зи ром на ја сне зна ко ве да се ути цај на жи вот ну
сре ди ну (У), већ при бли жа ва кри тич ном ста ди ју му,
етич ки иза зов се са сто ји у усред сре ђи ва њу па жње на
сва ку од ове три основ не ва ри ја бле: П, И и Т. 

То нас су о ча ва са пи та њи ма еко ло шке ети ке као што
су: По сто ји ли не ки мо рал но по же љан циљ по пу ла ци је?
Ако по сто ји, ка кве су фи ло зоф ске осно ве за ус по ста вља -
ње тог ци ља и ка кве би по ли ти ке тре ба ло пот по мо ћи да
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би се он по сти гао? Да ли су људ ска би ћа оба ве зна да се
уз др жа ва ју од то га да има ју де цу? Да ли љу ди у ин ду -
стриј ским зе мља ма све та и су ви ше тро ше? Да ли је не -
пра вед но да нај бо га ти јих ше сна ест по сто свет ског ста -
нов ни штва тро ши осам де сет по сто свет ских ре сур са?
Да ли љу ди у ин ду стриј ском све ту има ју ди рект не мо рал -
не оба ве зе пре ма си ро ма шни ма у све ту? Да ли са да шња
ге не ра ци ја има од го вор ност да са чу ва ре сур се за бу ду ће
љу де? Да ли смо оба ве зни да из бе га ва мо тех но ло ги је као
што је ну кле ар на енер ги ја ко ја би бу ду ће ге не ра ци је мо -
гла до ве сти у опа сност? 

По след њих не ко ли ко пи та ња, али и це ла фор му ла (У =
ПИТ) су ве за ни за оно што са др жи о син таг ми "одр жи ви
раз вој" ко ја је по ста ла јед на од нај ва жни јих те ма да на шње
ци ви ли за ци је, јер се ба ви пи та њи ма ре ал ног оп стан ка чо -
ве чан ства на ду жу ста зу. 

ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ ДО 2030. – МО ГУЋ НОСТ, 
ИЛИ УТО ПИ ЈА

1) Свет ска ко ми си ја о сре ди ни и раз во ју (WCED – The
World Com mis sion on En vi ron ment and De ve lop ment – ко -
ми си ја УН) је 1987. да ла че сто на во ђе ну де фи ни ци ју одр -
жи вог раз во ја. То је раз вој ко ји из ла зи у су срет са да шњим
по тре ба ма не до во де ћи у пи та ње мо гућ ност бу ду ћих ге не -
ра ци ја да за до во ље сво је по тре бе. По ред то га, Ко ми си ја је
под ву кла да се еко ном ски раз вој и еко ло шки ин те гри тет
не мо гу оства ри ти без дру штве не јед на ко сти. Сто га је за -
кљу чи ла, да "са да шњи си стем свет ске еко но ми је ни је одр -
жив, јер не од го ва ра по тре ба ма ве ћи не, по себ но си ро ма -
шни ма". 

Дру ги су то ме до да ва ли да свет ски си стем ни је одр жив
из три раз ло га: 1) сто га што и да ље де гра ди ра сре ди ну
убр за ним тем пом, (2) раст по пу ла ци је је ве ћи од мо гућ но -
сти об на вља ња сре ди не и (3) он не од го ва ра по тре ба ма ве -
ћи не. 

2) На о ми Клајн је 2014. об ја ви ла књи гу Ово ме ња све:
ка пи та ли зам про тив кли ме (New York: Si mon & Schu ster),
ко ја на про ниц љив на чин ис тра жу је про ме не ко је су се од -
и гра ле кра јем 20. и почетк oм 21. ве ка, у ка пи та ли зму и у
еко ло шком по кре ту. Она ис ти че не га ти ван ути цај ка пи та -
ли зма на кли мат ске про ме не, за то што се еко ло шки по ре -
дак пла не те де ста би ли зу је, што зна чи да по сто је не што
по гре шно у економскoм си сте му. Да би функ ци о ни са ла,
ка пи та ли стич кој еко но ми ји тре ба кон ти ну и ран раст и кон -
ти ну и ра но ис цр пљи ва ње ре су р са, укљу чу ју ћи ту и огра -
ни че не ре сур се. Ис пи ти ва ње кли мат ских про ме на је тај
би тан кон фликт учи ни ло очи тим. То зна чи да би се из бе -
гло ка та стро фал но ото пља ва ње и дру ги по ре ме ћа ји жи -
вот не сре ди не, од но сно еко ло шке рав но те же, на шој пла -
не ти су по треб ни љу ди и по ре дак ко ји ће урав но те жи ти
рас пола га ње ма те ри јал ним ре сур си ма. 

Као до бар при мер про ме на у ко ри шће њу енер ги је, она
на во ди Не мач ку, у ко јој се 30% елек трич не енер ги је до ла -
зи из об но вљи вих ре сур са, и то кроз де цен тра ли зо ва не ко -
о пе ра ти ве. Ако је то оства ре но у крат ком ро ку, то зна чи да
ће об но вљи ви ре сур си до сти ћи 50 до 60 по сто, до 2030.
го ди не, а све то на ба зи по ли ти ке си сте мат ске де центра -
ли за ци је. Она сма тра да су по је ди на дру штва спрем на за
ан ти-гло ба ли за циј ске по кре те, за спа ја ње по кре та за еко -
ном ску прав ду и ан ти-за га чи вач ких grass-ro ot по кре та, тј.

по ли тич ки ак ти ви зам и ор га ни зо ва ње ши ро ких со ци јал -
них сло је ва, за та кве про ме не. 

3) У ав гу сту 2015. у Ује ди ње ним на ци ја ма све чла ни це
(193 зе мље) су гла са ле да се усво ји Аген да одр жвог раз -
во ја до 2030, па је та аген да усво је на и де таљ но де фи ни -
са но 17 гло бал них ци ље ва одр жи вог раз во ја. Они су за ме -
ни ли Ми ле ни јум ске ци ље ве раз во ја ко ји су пре ста ли да
ва же кра јем 2015.

Ци ље ви одр жи вог раз во ја у Аген ди одр жи вог раз во ја
до 2030, су на сна зи од 2015. до 2030. По сто ји 17 глав них
ци ље ва, а у окви ру њих 169 по себ но од ре ђе них ци ље ва.
Глав ни ци ље ви су: 1. укла ња ње сиромаштва – 2. укла ња -
ње глади – 3. добро здравље– 4. ква ли тет но образовање–
5. полна равноправност – 6. чиста водаи са ни тар ни усло -
ви – 7. об но вљи ва и при сту пач на енергија– 7. до бри по -
сло ви и економија– 8. ино ва ци је и до бра инфраструктура–
9. сма ње ње не јед на ко сти – 10. одр жи ви гра до ви и за јед ни -
це – 12. од го вор на упо тре ба ре сур са – 13. очу ва ње кли ме
– 14. одр жи вост жи во та у во ди – 15. одр жи вост жи во та на
коп ну – 16. мир и правда – 17. парт нер ство у очу ва њу одр -
жи вог раз во ја.

Вла да Ср би је је усво ји ла 2016. по се бан до ку мент (Ср -
би ја и Аген да 2030 – Ма пи ра ње на ци о нал ног стра те шког
окви ра у од но су на ци ље ве одр жи вог раз во ја). У до ку мен -
ту Ср би ја и Аген да 2030., из вр ше но је ма пи ра ње по сто је -
ћег стра те шког окви ра Ре пу бли ке Ср би је у од но су на ци -
ље ве одр жи вог раз во ја, као по ла зна осно ва за ди ја лог и
од лу чи ва ње о то ме ко ји од ових ци дље ва има ју при о ри тет,
као и ста ње у Ср би ји у ве зи са сва ким од ових ци ље ва, од -
но сно уоча ва ње оних обла сти ко је ни су аде кват но по кри -
ве не по сто је ћим стра те шким окви ром. 
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Аген да је и ве ли ки иза зов и ве ли ки под сти цај за вла де
у свим зе мља ма. Про же та је еко цен трич ким на че ли ма, а у
се би но си и бри гу за до бро бит љу ди и за очу ва ње при род -
не сре ди ну, не са мо као прет по став ке за оп ста нак чо ве -
чан ства.

4) Са мит Ује ди ње них на ци ја на ни воу ше фо ва др жа ва
и вла да одр жан је у Њу јор ку 30. сеп тем бра 2020. са те мом
"Хит не ак ци је у ве зи би о ди вер зи те та ра ди одр жи вог раз -
во ја" – "Ur gent ac tion on bi o di ver sity for su sta i na ble de ve -
lop ment" (пред ста вљен на сај ту https://www.un.org/pga/75/
uni ted-na ti ons-sum mit-on-bi o di ver sity/). 

Са мит је био део 75. за се да ња Ге не рал не скуп шти не
УН ко је се те го ди не вир ту ел но одр жа вао због пан де ми је
ко ви да 19. Са мит је имао за циљ да на кон 2020. го ди не
олак ша раз вој ме ђу на род ног окви ра за би о ди вер зи тет. Ту
је кон ста то ва но да је би о ди вер зи тет би тан јер ње го во
угро жа ва ње до во ди у пи та ње ци ље ве одр жи вог раз во ја и
до бро бит чо ве чан ства. 

На са ми ту је го во рио и пред сед ник Ки не Си Ђин пинг,
ко ји је ре као:

Ки на ће уна пре ди ти раз вој у скла ду са кон цеп том еко -
ло шке ци ви ли за ци је, и сно си ће од го вор ност за гло бал но
упра вља ње жи вот ном сре ди ном. То ком свог го во ра, ки не -
ски пред сед ник је по звао на оства ри ва ње гло бал ног еко -
ном ског опо рав ка у пост пан де миј ској ери кроз зе ле ни раз -
вој. Би о ди вер зи тет је основ, циљ и сред ство одр жи вог
раз во ја, ре као је Си. Као дру га нај ве ћа еко но ми ја на све -
ту, Ки на до след но ра ди на ко ор ди на ци ји еко ном ског ра -
ста са зе ле ним раз во јем, због бли ске ве зе из ме ђу би о ди -
вер зи те та и до бро би ти љу ди, Ва жно је обез бе ди ти ме -
тод раз во ја ко јим се по ста вља ју у рав но те жу еко ном ски
раст и еко ло шко очу ва ње сре ди не. По след њих го ди на, бр -
зо из у ми ра ње вр ста ши ром све та, по гор ша ње би о ди вер -
зи те та и де гра да ци ја еко си сте ма, угро жа ва ју оп ста нак
и раз вој чо ве чан ства, ре као је он. (Ки не ски ра дио ин тер -
на ци о нал http://ser bian.cri.cn/ho me/fo cus/3800/20201001/
554433.html)

На жа лост, укуп на свет ска си ту а ци ја се знат но за ком -
пли ко ва ла, бу ду ћи да је ове го ди не укуп на по пу ла ци ја на
зе мљи пре ма ши ла 8 ми ли јар ди љу ди, а 2000. г. је би ло не -
што ви ше од 6 ми ли јар ди. Оно што ком пли ку је те му по -
пу ла ци је је то што у јед ном бро ју раз ви је них зе ма ља по -
пу ла ци ја опа да (јер је ве ћа смрт ност од бро ја но во ро ђе них
– a ту спа да и Ср би ја), док у не раз ви је ним зе мља ма, ко је
има ју про бле ма са ис хра ном, број ста нов ни ка ра сте. 

Укуп на гло бал на си ту а ци ја до дат но је оте жа на ши ре -
њем НА ТО-а (иако је су пар нич ки Ис точ ни блок рас пу -
штен 1991), што је до ве ло и до ра та у Укра ји ни, а то ће
ути ца ти и на еко но ми ју и еко ло ги ју. На дај мо се, не за дуго.
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КРИТИКА

У ВРЕ МЕН СКОМ 
ВР ТЛО ЖНИ КУ

Бо шко Кр стић: Ка штел Бе рин гер,
Ар хи пе лаг, Бе о град, 2022. 

Uпит но сти ма "За што је, за пра во, сру -
шен ка штел Бе рин гер?" и "Зар не ви ди -
те? Зар не ви ди те?" за по чи ње и за вр ша -
ва се ро ман-пр ве нац Ка штел Бе рин -
гер, ван ред но ус пе ло де ло ко јим је Бо -
шко Кр стић (1947), аутор пет ве о ма за -
па же них ро ма на као и че ти ри књи ге
есе ја, озбиљ ни је сту пио на књи жев ну
сце ну да би то ком го то во три де це ни је
са мо свој но шћу про зног и есе ји стич ког
кон цеп та са ве о ма из ра жај ним лич ним
пе ча том у ко ме до ми ни ра ис тра жи вач -
ки дух, за со бом оста вио траг не са мо
ве ли ког знал ца и еру ди те, не го и ме -
штра, мâга у тво ре њу де ла увек "на свој
на чин". Ина че без ди рект не упит но сти
ка кву на ла зи мо на по чет ку и у епи ло -
шком де лу ро ма неск ног пр вен ца, ко ји
је об ја вљен 1996. го ди не и то као аутор -
ско из да ње, ко ји на кон два де сет и шест
го ди на до жи вља ва и дру го и над гра ђе -
но из да ње (два су об ја вље на у пре во ду
на ма ђа р ски је зик у Бу дим пе шти и Но -
вом Са ду), упра во је тај ка мен-те ме љац
на коme по чи ва ју и сва дру га ње го ва де -
ла. Ин три гант ном са др жај но шћу и за -
себ но шћу у по гле ду кон цеп ци је, сти ла
и је зи ка, про же то шћу фи ло зо фи сно шћу
и фан та змо ги рич но шћу, Бо шко Кр стић
не пре ста но тра га за вре ме ном мар ги на -
ли зо ва ном и за по ста вље ном, са ви де ла
из бри са ном, бес траг но на све (не)вид не
стра не све та рас пр ше не или под зе мљу
по ри ну те че сти це и ка пљи це исти не о
љу ди ма, о њи хо вим вид ним а још ви ше
и за на из глед са мо не вид ним тра го ви -
ма, нај пре у оном де лу вре ме на у ко ме
им је, као у пе шча ни ку, ицу ри ло вре ме
за жи вот, а по том и у мно го ду жем вре -
ме ну у ко ме тра је њи хов траг у жи во ту
по сле њих.

Из ме ђу оне у ро ма ну "Ка штел Бе -
рин гер" по чет не "За што" а по том и за -
вр шне упит но сти "Зар не ви ди те?", све
у до бро ор га ни зо ва ном фраг мен тар ном
ни зу, пред Мла дим Ал ди ном, сто жер -
ним ли ком овог де ла, као и пред чи та о -
ци ма, сле де од го во ри и на не по ста вље -
но пи та ње нe са мо о глав ним узроч ни -
ци ма, раз ло зи ма, што се скри ва или
под ра зу ме ва пи та њем за што, не го и ар -
гу мен ти, чи ње ни це на ко ји је све на чин
усред пу ста ре во љом и на по ри ма две
ге не ра ци је по ро ди це Бе рин гер, оца Ја -
ко ба и мај ке Кри сти не, си на Ан дре а са

и сна хе Мар те, без по то ма ка, вре ме ном
у ми ру на ста ја ло а по том вре ме ном сва -
ко ја ких су но вра та и не ста ја ло јед но
зда ње да би се, уз све дру го, по твр ди ло
оно дав на шње, за у век ва же ће пра ви ло
да ни је све од јед ном, ни ти је све и сва -
ко, ма ка ко мо ћан да је, ни је за вјек и у
вје ков. Та ко и Кр сти ћев ка зи вач суд -
бин ске пу та ње јед ног нај пре рај ског, а у
вре ме ну ин тен зив ног пу сто ше ња, то -
ком коп ње ња, по сте пе ног не ста ја ња и
пре о бра жа ва ња ка ште ла из рај ског у
па кле но зда ње на ко је истом же сти ном
ки ди шу и глад ни ву ко ви и љу ди-зве ри,
те се у то до ба не сно сне сту де ни све из -
о па ча ва, ре тро спек тив ним по гле дом са
осе ћа њем за ме ру при из бо ру оног са мо
чвор ног на тој пу та њи, без су ви шног
уда ља ва ња и рас пли ња ва ња у про зне
ру кав це, чи та о цу пре до ча ва оно нај бит -
ни је. Од мно гих у па рам пар чад рас пр -
ше них це ли на из раз ли чи тих епо ха. са -
жи ма њем у је дан и је дин ствен мо за ик
под пу ном све тло шћу тво ри јед ну при -
чу под за јед нич ким име ном "Ка штел
Бе рин гер". При ча од два де сет и се дам
по гла вља, од но сно од два де сет и се дам
ви хор них вр тло жни ка, спи ра ла из ме ђу
зе мље/пу ста ре и не ба увек јед на ко не -
до сти жног. Из при че у при чу, нај пре у
хо ри зон та ли (хро но ло шки на ра тив ни и
чвр сто узр оч но-по сле дич ни низ) а час
по вер ти ка ли (при по ве да ње по ме то ду
тем по рал ног укр шта ња до га ђа ја из ви -
ше епо ха) а све је у спре зи са глав ним
на ра тив ним то ком и у функ ци ји на ла -
же ња пот пу не исти не. При ча за при -
чом, ви хор за ви хо ром и сав тај вр мен -
ски вр тло жник у чи јем је зна ку овај ро -
ман-хро ни ка, до га ђа ње се све ви ше
убр за ва и усло жња ва. Би ва за ни мљи ви -
ја, дра ма тич ни ја. Осим при че о спа со -
но сном бе гу, скла ња њу у ти ши ну, у са -

мо ћу, при че о пост ва ре њу јед ног до и -
ста ле пог сна, при че љу ба ви, у дру гом
де лу ро ма на де ло по при ма и од ли ке де -
тек тив ске, кри ми-при че (ис тра га о уби -
ству на ка ште лу Бе рин гер, у по рат ним
го ди на ма, ка да ово има ње по ста је за -
твор у па нон ској пу ста ри), али и фан та -
сти ке и есе ји сти че, ме ди та тив не про зе
са са др жа ји ма ко ји се чи не од ра зом
оног што је аутор ро ма на оства рио по -
сред ним ути ца јем или бли ско шћу са
фи ло зо фи јом Бе ле Хам ва ша. 

Кра јем ове ро ман си ра не хро ни ке
нај пре јед ном рај ско-па кле ном зда њу а
уну тар ње и де ло ва из не ко ли ко по ро -
дич них кро ни ка и па кле них би о гра фи ја
вол шеб ни ка, по пут бу нар џи је Ти мо те ја
Ал ди на, Му дрог стар ца, управ ни ка Ко -
ла ра, ми стич ног ко њу ша ра Ала да ра,
ка штел ви ше ни је мир но уто чи ште и
сне ва ли ште сре ће, не го за твор и по зор -
ни ца смр ти. У вре ме ка да се по твр ђи ва -
ло да Бог ви ше не хо да по зе мљи, то је
зби ља па као за го то во све ко ји су жи ве -
ли под ње го вим кро вом или у њи хо вој
бли зи ни, с јед не и с дру ге стра не жи це,
а све ску па ни чим, па ни ли ни јом хо ри -
зон та, оме ђе ном бес кра ју. То не кад из
ле пог сна из не то, са мо жр тво ва њем у ја -
ву пре о бра же но ле по и то пло уто чи ште
Бе рин ге ро вих, а по том зда ње у ко ме
"ста ну је" стра ва, за о кру же њем исти не
о све му што се углав ном по тај но зби ло,
у при ви ду Мла дог Ал ди на све шће се на
зна че ње "мр тве тач ке": "Мр тва бач ка
пу ста ра про ла зи ла је су бо тич ким кор -
зо ом. Сун це је бље шта ло по ша ре ним
ке ра мич ким кро во ви ма па ла та и про -
јек то ва ло их на обла ке. Ме ша ле су се
ствар не сли ке гра да и од ра зи на не бе -
ском огле да лу. У том сја ју Ал дин, као
ма ке ту за ду жби на ко ју све ци и кти то ри
др же у ру ка ма, угле да ка штел Бе рин -
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гер. Уз бу ђен као на уч ник ко ји је от крио
ду го тра же ну фор му лу, ис тра жи вач
пред гра дом не ста ле ци ви ли за ци је у
џун гли, љу бав ни ци пр ви пут осе те љу -
бав, ми сли лац до ку чи исти ну или де те
от кри је тај ну окре та ња чи гре – Ал дин
је при тр ча вао јед ном по јед ном про ла -
зни ку и уне зве ре но по ка зи вао у не бо: –
Зар не ви ди те? Зар не ви ди те? Љу ди су
се об зи ра ли на све стра не. Ни шта ни су
ви де ли." Епи ло шким са др жа јем и де -
лић ко ји је у пр вом из да њу био ма ње
увер љив, са да је за вр шни ца у зна ку
при зо ра свих не вољ ни ка злом у је дан
про стор са бра них да ле ко сна жни ја,
уни вер зал ни јег зна че ња. У ефект но сти
про дор ни ја и ми сте ри ја ко ја тек сле ди
по сле све га "ис тра гом" до зна тог о уде -
сно сти не са мо јед ног "укле тог зда ња"
усред пу ста ре, не го и по тра ге за вла -
сти тим иден ти те том, за не по знат ним у
по ро дич ним хро ни ка ма. Свим оним де -
тек ци јом до зна тог, по све или ни кад
нео д го нет ну тог а бес траг но иш че злог
под зе мљом бач ког не пре гле да, глав ни
ак тер, Мла ди Ал дин, нај пре ис тра жи -
вач по ве сти а по том и са са зна њем да је
не по сред ни ви нов ник јед ног од мно гих
у ни зу су но врат них зби ва ња у ми сте ри -
о зном про це су на ста ја ња и не ста ја ња
ка ште ла Бе рин гер, и ње му, као и не ка -
да шњем гра до на чел ни ку скри ве ном
ме ђу свим бе ло свет ским швер це ри ма
на су бо тич ком бу вља ку, пр вом са го вор -
ни ку с по чет ка по ве сти, "ста је вре ме",
те и сâм би ва је дан из ко ло не не срећ ни -
ка из свих епо ха ко ји од не куд, са мо се -
би зна ним прав ци ма, сти го ше у Су бо -
ти цу и ута ба ном ста зом, не ми ,,у зе мљу
пред со бом за гле да ни хо де ка "свет ски
зна ном ме ђу на род ном бу вља ку", на
мар ги ну жи во та. Бу ду ћи да су то љу ди
иза свог жи во та, љу ди без адре се, без
иден ти те та, не тра гом иш че зли, се ћа -
њем је ди но до ступ ни и то са мо оном
ко ме упор но не до ста ју а осе ћа ју их те -
гоб ном пра зни ном у се би, при сту па -
њем у ко ло ну ко ја из гра да од ла зи на
пе ри фе ри ју, сви у ства ри би ва ју Јед но
од че га је и оно ве ли ко Ни шта. 

Ро ман је са здан од ср че раз би је ног
не бе ског огле да ла у ко ме чо век са на -
след ним да ром да слу хом от кри ва во ду,
нај пре отац Ти мо теј а по том и Мла ди
Ал дин, у зло до ба, не на да но, у вре ме
не ста ја ња се ла, гра до ва и љу ди, сле дом
шу ма во де, или сле дом пра ха од че сит -
ца жу те зе мље на ко јој по чи ва Су бо ти -
ца, сле дом искон ског на го на за от кри -
ва њем је ди но по у зда не тач ке ослон ца,
оног у се би са мом, по ку ша ва да из но ва
спо ји не спо ји во. Да се про на ђе у том
по лу де лом вре мен ском вр тло жни ку и
та да се исти ном о се би и о дру ги ма у

том сле ду од бра ни и од пра зни не и од
да љи не из ме ђу два без да на. Оног без -
да на иза а по том и оног ис пред се бе. Од
без да на до ле и од без да не го ре. У свом
на у му да на истом про сто ру по ве же
раз ли чи те епо хе, пред рат не, пр ве рат не
а ду го по том и са мо при вид но мир но -
доп ске, јер рат и сва ра су ла и пу сто ши,
сви људ ски су но вра ти, у ства ри, ни кад
и не пре ста ју – сле дом тра га ко јим се
упу тио Мла ди Ал дин, на стра ни ца ма
овог ро ма на је згу сну та по вест о ли кви -
да ци ји све до ка. – Да је ка штел Бе рин -
гер остао – ве ли већ на по чет ку ове дра -
ма тич не по све сти ње гов ста ри управ -
ник – стал но би у сви ма бу дио та се ћа -
ња, баш као што их бу де и мо сто ви,
згра де и гра до ви. Њих гра де да би пам -
ти ли вре ме и љу де, али их и ру ше да се
људ ска не де ла са кри ју и за бо ра ве. Ка -
штел Бе рин гер је ли кви ди ран као све -
док! 

Иш чи та ва њем овог ро ма на "са же тог
се ћа ња, ро ма на-сна, ро ма на зби ље,
фан та сти ке, су ро ве ствар но сти, ро ма на
ко ји са жи ма ве ко ве" (П. Зу бац), и са ми
би ва мо уве де ни у свет ствар но сног ко -
шма ра. Би ва мо исто вре ме но и су ди је и
све до ци, али и жр тве. И сам чи та лац би
да упи та: – Љу ди, зар не ви ди те? Са мо,
од ко га да до би је мо од го вор кад је, при -
зна ли то или не, све у сво јој не си гур ној
ствар но сти, с њом у па ра ле ли, у дво -
стру ко сти чи је је по ла зи ште и у ре ал -
но сти као и у ире ал но сти. Све до и ста и
де лу је као при вид/при чи на, или би смо
у сво јој трај ној не си гур но сти при од го -
не та њу по јав ног са мо хте ли та квим да
раз у ме мо тај нај та јан стве ни ји трен са -
да шњи об ја шњив је ди но као ехо по мах -
ни та лих от ку ца ја ча сов ни ка чи је ка -
заљ ке иду, на про сто ср ља ју јед на ка
дру гој, су да ра ју се, ло ме се, у сво је сен -
ке, у та му по ни ру све до са мог дна дав -
но пре су ши лих бу на ра. И да ље би, али
им ка ме но дно ило ва чом ообло же но ни
у јед ном прав цу ви ше ни куд не да. 

"Ка штел Бе рин гер" је ро ман-по нор -
ни ца. Час по ве сни ца но стал гич не, ти хе
се те, про зрач не са мо ће, ехо бли ске да -
љи не, мо за ик-при ча ра зор не не жно сти,
али ро ман хро ни ка о пу ста ри сред бес -
кра ја пре на се ље не се ћа њем. Ро ман сав
од ка пљи ца зно ја, кр ви и су за. Од ка -
пљи ца у ко ји ма се огле да ју ве ко ви. 

А за што је, за пра во, сру шен тај ка -
штел Бе рин гер? Из сре ди шта ти ши не
ко ја је та мо не где из ме ђу не ба и зе мље,
ехом глас мо гу ће исти не ко ју ме ра чу
по ре ме ће ног вре ме на ка зу је за у век, и
ов де, али и у ви си на ма, ме ђу обла ци ма
са мот на Јо зе фа Бе рин гер: – За што је
сру шен? Ни су се сло жи ли ку ће и љу ди! 

Да вид Кец ман Да ко

ПЕ СНИК ДИС ТАН ЦЕ

Сте ван Бра дић: Ја стог, Пре лом, Но ви
Сад, 2021.

U по е зи ји по сто ји ево лу ци ја. Она се
очи та ва као про ме на стра те ги ја пе -
снич ког из ра за, реч ни ка и на чи на об ли -
ко ва ња пе сме. Че сто ево лу ци ја за вр ши
или екс пло ди ра као ре во лу ци ја. То је
уну тра шњи на пад на вла да ју ћу иде о ло -
ги ју пе сме, ко ја иде чак до са мо по ни -
ште ња. То је очи глед но у иде о ло ги ја ма
аван гар ди и нео ван гар ди. Њи хов је циљ
да се по е зи ја аси ми лу је у по ли тич ки
го вор, про је кат, дру штве ни до га ђај или
ствар ност. У су шти ни ова ин тен ци ја се
углав ном не оства рује, ни ти по е зи ја
мо же истин ски да ан ти ци пи ра об ли ке
дру штве но сти где би она би ла но си лац
про ме на и си сте ма вред но сти, ни ти она
има ин стру мен те да по кре не дру штво у
же ље ни об лик .

У бити то су све уто пиј ски по ду хва -
ти ко ји вр ло че сто не оства ре ре ле вант -
не књи жев не до ме те. Аван гард на умет -
ност је дво сми сле на. Ње на страст да се
упи ше у не што што је као да ту ре ал -
ност пре ва зи ла зи на пад је на са му
умет ност, на са мо ме сто из ко јег цр пи
сво је раз ло ге, па ра докс је ко је се хо ће
као не што по пут окулт ног дога ђа ја ко ји
омо гу ћу је про ме на јед ног би ћа у дру го,
а с дру ге стра не ако се тај до га ђај пре о -
бра жа ва ња оства ри као до га ђај умет но -
сти, он да је на де лу по ри ца ње ава гар де
као ду ха са мо по ни ште ња. Бра дић је
врстан по зна ва лац аван гар ди и екс -
трем них пе снич ких иде о ло ги ја, одо лео
је иза зо ви ма аван гар де и кре нуо пу тем
са оне стра не по ри ца ња. Ипак у ње го -
вој пе снич кој иде ло ги ји, као пред став -
ни ка но ве пе снич ке ствар но сти, има и
ис ку ства аван гар де и по што ва ње ре ал -
но сти кла сич них лир ских мо ме на та ко -
ји се чвр сто ве зу ју за оп ште исто риј ске
про по зи ци је пе снич ког тек ста. По ри ца -
ње је до но си ло илу зи ју пар ти ци па ци је
у мо ћи, у по кре ту ко ји со ци ја ли зу је
уме ност и чи ни од ње сред ство у бор би
за но ву ствар ност. Бра дић је раз у мео да
је ње гов за да так да се осло бо ди "илу зи -
је" ве ли ке уло ге умет но сти, да раз у ме
њен го вор, не као умо жа ва ње по е се -
бич них при ват них све до чан ста ва, иако
у ње го вим пе сма ма до ми ни ра ју ево ка -
ци је ис ку ства, њи хо ва ре то ри за ци ја на
бри до ви ма уни вер зал них фи гу ра, ве ра
у моћ ме та фо ре, али и иро ни ска дис -
тан ца ко ја оне мо гу ћу је да се пе сма сур -
ва у фан та зи ју, у ро ман ти чар ско јед на -
че ње са уни вер зал ним и све про жи ма ју -
ћим су бјек том. Та свест ка рар те ри ше
Бра ди ће као пе сни ка дис тан це и зна ња,
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пу за ње ја сто га по тлу оке а на као ак те ра
ко ји је "све став" сво је ра њи во сти и раз -
дво је но сти од све та.

Сте ван Бра дић је ро ђен у Но вом Са -
ду, 1982. го ди не. Основ не сту ди је за вр -
шио је на Од се ку за ком па ра тив ну
књижвност Фи ло зоф ског фа кул те та у
Но вом Са ду. Ди пло му ма сте ра сте као је
на истом од се ку, а по том и на Од се ку за
ен гле ски је зик и књи жев ност Уни вер -
зи те та у Сток хол му, а док то ри рао је у
Но вом Са ду 2016. го ди не. Бра дић је пе -
сник, есе ји ста, књи жев ни те о ре ти чар и
кри ти чар. Аутор је сле де ћих књи га:
збир ки пе са ма У ко тлар ни ци (Но ви
Сад, 2011) и На зе мљи (Бе о град, 2017),
те сту ди ја Си му ла ци ја и га стро но ми ја
(Бе о град, 2012) и Не мо гу ћи за ви чај
(Ша бац, 2020). Сти пен ди ста је ви ше
фон да ци ја (из ме ђу оста лог и чу ве не
Фул брај то ве фон да ци је). Члан је Уре -
ђи вач ког од бо ра ча со пи са Злат на гре -
да. За по слен је као до цент на Од се ку за
ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф -
ског фа кул те та у Но вом Са ду.

Књи га се са сто ји из шест це ли на ко -
је се услов но мо гу свр ста ти у ду же пе -
сме на пи са не у сло бод ном сти ху. Ду жа
пе сма зах те ва ви ше оба ве зу ју ћих пре -
ми са ко је бим по ве зи ва ле и уре ђи ва ле
ње не ин тен ци је за пре глед но шћу. Бра -
ди ће ве пе сме су фраг ме та ри зо ва не, ар -
ти ку ли са не као са вез сли ко ви тог и ди -
на мич ног ис ку ства ко је ор га ни зу је тек -
сто ве као асо ци ја тив но све до че ње и
зна ње ко је про ши ва енер ги ју пе снич ко -
гог об ли ко ва ња. У по за ди ни ових тек -
сто ва тре пе ри по ве зу ју ћа нит ко ја би
тре ба ло да до де ли ко хер не ци ју овим
пе сма ма. Бра дић не ве ру је су ви ше у
ми то ве це ли не и ми то ве о ко хе рен ци ји,
па су ње го ве пе сме јед на вр ста реч ни ка,
ис тра жи ва ња ко је за ра ња у ду би не асо -
ци ја тив них по ља о бит ним мо мен ти ма
људ ске и пе снич ке кул ту ре. Онов ни ам -
блем ове књи ге је ја стог, коja ево ци ра
умет ност скри ва ња по ка ме ни -
тим шкра па ма на мор ском дну, ко ја ли -
чи на пе снич ку при ну ду да скри ва
исти ну или свр ху пред на си љем све де -
но сти сми сла ко ји пу сто ши сва ко би ће.
Пе сма се пре свла чи у оклоп раз ве за но -
сти, ра ши ве но сти ка ко би мо гла оп ста -
ти као пе сма. Пе сник, исто вре ме но,
ука зу је на (не)мо гућ ност пе снич ке ре -
чи да се афир ми ше у све ту ка пи та ла и
роб не про из вод ње, од ко је не би ва по -
ште ђе но ни са мо пе снич ко ства ра ла -
штво. Бра ди ће ве пе сме кру же око
(бе)сми сла пи са ња у све ту чи је ар ши не
кро ји ка пи та ли зам, про ми шља ња све та
до жи вља ја усред при род ног или град -
ског окру же ња, ево ци ра ња успо ме на на
при сне кон так те са дру ги ма и пре та ка -

ња чул них им пре си ја у је згро вит је зич -
ки из раз. Да на шњи на след ни ци Пин да -
ра сво је хва ло спе ве при ла го ди ли су за -
ко ни ма тр жи шта: "ка жу да је зла то нај -
пле ме ни ти је од свих ме та ла/а ме ни се
чи ни ка пи тал/ка пи тал је сун це сјај ни је
од сва ке зве зде/ср це мо је дра го/слав ни -
је над ме та ње од тр жи шног не тра жи"
(стр. 16). Но по ред све кри ти ке да на -
шњег све та овај ства ра лац уме и да са -
мо и ро нич но раз от кри је соп стве не мо -
ти ве ства ра ња: "же лим/да ме об ја ви
нај ве ћи при ват ни из да вач у зе мљи /.../
же лим да мо је књи ге до жи ве огро ман
ти раж" (стр. 15), иако је ја сно да је та -
ква же ља не ре ал на: "ни сам не мам пра -
во на бес ко на чан број при ме ра ка соп -
стве не књи ге /.../ не по се ду јем ни шта
осим соп стве ног на по ра/а ра чу но вод -
ство се мо ра по што ва ти" (стр. 13). Ипак
оста је на да у осло ба ђа ју ћу сна гу пе -
снич ке ре чи као основ за но ву со ли дар -
ност: "осе ћам/то пло ту ме ђу на ма/као
да смо са у че сни ци у не ком тај ном и
опа сном по слу/о ко ме ни ко ме не сме мо
ре ћи ни ре чи/за ве ре ни ци смо ко ји се
при пре ма ју/да сру ше свет" (стр. 13/14).
Упра во у усло ви ма оту ђе ног све та по е -
зи ја код Бра ди ћа по ста је уто чи ште оног
зна ња ко је стал но ево ци ра и про во ци ра
оно из гу бље но, а њен је зик да је из раз
оно ме што из ми че обич ном је зи ку у
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји и на вик ну -
то сти на ша блон ску ка те го ри за ци ју
ствар но сти и све та су бјек тив них до жи -
вља ја.

Јо ван Зи влак

КО РА ЦИ У РА НИ ЈЕ

Уз књи гу Са мо у ки ака де мик по е зи је,
Спо ме ни ца До бри це Ери ћа и Над
Сер би ом ср це, Пе снич ка уздар ја До -
бри ци Ери ћу; Удру же ње књи жев ни ка
Ср би је и Дру штво срп ских до ма ћи на,
Бе о град, 2021; при ре ђи вач: Ми ли во је
Тр на вац (Осврт, лич ни ви ше не го што
је уоби ча је но, на ''Спо ме ни цу До бри це
Ери ћа'')

Uче ћи че тр де сет го ди на ђа ке у основ -
ној шко ли срп ском је зи ку и књи жев но -
сти, су ђе но ми бје ше да дру гу јем са
књи га ма мно гих пје сни ка. И књи ге До -
бри це Ери ћа би ја ху у про гра му лек ти -
ре, та ко да, уз мно ге дру ге, оста до ше
мо је шти во све до пен зи је. Ни сам жа -
ли ла. Књи ге су од ма ле на би ле мој сви -
јет. А као на став ни ца сам, по ред ана ли -
за књи га До бри це Ери ћа увр шта ва них
у лек ти ру (нај че шће су у спи ску лек ти -
ре би ле пје снич ке збир ке: Ле то у Ка ли -

по љу, Ва шар у То по ли и Огр ли ца од гр -
ли ца), че сто чи та ла и по не ку ње го ву
но ву књи гу, а још че шће слу ша ла ње го -
ве пје сме док их на те ле ви зи ји ре ци ту -
је или он, или не ко од глу ма ца. Ужи ва -
ла сам и док их ре ци ту ју уче ни ци на
сво јим школ ским при ред ба ма. По ред
До бри це, Ива ни Жи гон сам да ва ла нај -
ви ше оцје не за по себ ност у из ра жај но -
сти при ли ком ре ци то ва ња.

Пје сник ме сва ки пут фа сци ни рао
го во ре њем на па мет сти хо ва ко ји се, чи -
ни ло ми се, хи ља де на ње го вим на сту -
пи ма. Пје сме сам уви јек пам ти ла и по
чу де сној игри ри је чи, пре пли та њу нај -
не о бич ни јих ри ма, зла та стим од бље -
сци ма при ро де и жи во та ко ји се из пје -
са ма из ви ја у не ку са свим но ву спо зна -
ју сви је та, по зна тог, а као пр ви пут ви -
ђе ног. 

До бри цу Ери ћа сре ла сам ужи во са -
мо јед ном, у мо јој Мо дри чи, на књи -
жев ној ве че ри, по сли је ко је је на ста -
вљао да ље, вје ро ват но у До бој, па у
Дер вен ту, мо жда Брод... По ја ви ла се
тад пр ва, сре ћом и је ди на, сјен ка на све
што сам до те ве че ри но си ла у ду ши
као лич но пје снич ко ус хи ће ње (и са ма
сам пје сник још од ни жих раз ре да
основ не шко ле).

На и ме, у ври је ме по сје те До бри це
Ери ћа на шем гра ду би ла сам на став ни -
ца срп ског је зи ка у Основ ној шко ли
"Све ти Са ва" и ак тив но во ди ла ли те -
рар но - но ви нар ску сек ци ју. На књи -
жев но ве че до шла сам са чла но ви ма
сек ци је, же ле ћи да ужи во ви де и слу -
ша ју ве о ма по зна тог, во ље ног пје сни ка,
и да га по за вр шет ку на сту па за мо ле за
кра так раз го вор и за јед нич ку фо то гра -
фи ју ка ко би о до га ђа ју ри јет ком за овај
ма ли град на пи са ли чла нак за школ ски
лист. Из не на ђе на, гле да ла сам на јед ном
пред со бом чо вје ка ко јем сам ци је ло ве -
че бес по штед но и оду ше вље но апла у -
ди ра ла, ра ду ју ћи се свим ср цем сва ком
ње го вом сти ху, ка ко не за и те ре со ва но
окре ће гла ву од нас, и не тру де ћи се да
ба рем дје лу је да би нас са слу шао, и ка -
ко под сје ћа љу де са ко ји ма је до шао да
тре ба ју кре ну ти да би сти гли на ври је -
ме на сље де ћи на ступ. При по ла ску нам
је, чи ни ло ми сер, не ка ко ла ко ре као да
жу ри, по ку пи ли су се и оти шли. Мо жда
и ни је би ло ла ко. Мо жда се ме ни са мо
учи ни ло да је та ко. Мо жда је био бо ле -
стан. Пре мо рен. Мо жда не рас по ло жен,
или љут на не ко га, па му ни је би ло ни
до че га. Ка ко год, ја сам ни је мо ста ја ла
ис пред раз о ча ра них дје чи јих по гле да,
не зна ју ћи шта да им ка жем да бих их
утје ши ла.

Ко зна да ли сам, и ко ли ко, гри је ши -
ла у за кључ ци ма о пје сни ко вом по ступ -
ку, али ни сам за бо ра ви ла ни тај су срет,
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ни сво је раз о ча ре ње. Чи та ла сам и да ље
и слу ша ла До бри чи не пје сме, по но во
им се јед на ко ди ве ћи, али сад са мо пје -
сма ма, не ви ше ње му. Об ра ђи ва ла сам
и да ље са истом по све ће но шћу ње го ве
пје сме на ча со ви ма, али она сјен ка је
уви јек ви јо ри ла ту не гдје око ме не, да
ме опо ме не ка ко по зна ти и слав ни са -
хра не у не ком тре нут ку, мо жда и не
зна ју ћи то, јед ну ли је пу осо би ну –
скром ност, ко ја за ме не ври је ди ви ше
не го сто ти не и хи ља де нај бо љих пје са -
ма.

Ви ше ни ка да ни сам сре ла До бри цу
Ери ћа. Су ша ла сам по не кад Ива ну Жи -
гон док го во ри "Пр ко сну пе сму", ура -
њао је сна жно у мо ју ду шу сва ки стих,
и њен глас, а пје сник ми је оста јао не -
гдје ван то га и са мо овлаш сам би ва ла
свје сна да је он аутор. 

По сли је озбиљ ни јег ду го го ди шњег
ба вље ња по е зи јом, кад сам већ има ла
не ко ли ко об ја вље них књи га и пу но
при ја те ља ме ђу по зна тим пи сци ма,
слу ша ла сам кат кад од бли ске при ја те -
љи це, вр ло ци је ње не пје сни ки ње, ка ко
се До бри ци де ша ва ло да има ве ли ку
тре му пред на ступ. Знао ју је за мо ли ти,
го во ри ла ми је, да за ми је не мје ста у на -
пра вље ном ре до сље ду из ла за ка ка ко би
он имао вре ме на да се ма ло "сре ди".
Чи ни ми се да ми је у тим тре ну ци ма
не гдје у скри ве ним ду би на ма зна ла за -
сја ји ти тан ка освет нич ка ми сао: "Не ка
осје ти ве ли ки пје сник ка ко је има ти
про блем и не осје ћа ти се при јат но!"

Јед ном, ни је ми би ла ни ма ло дра га
она ста ра сјен ка, ко ја је, у ства ри, од јед -
ном не тра гом и не ста ла, у вр ло крат -
ком, нај ма њем дје ли ћу се кун де. Иста
она при ја те љи ца са оп шти ла ми је да је

До бри ца бо ле стан, да се са свим по ву -
као, да не при ма ни бли ске при ја те ље,
да се чак ни на те ле фон не ја вља. 

Пре пла ви ла ме, ми слим да знам и за -
што, сна жна, ри јет ко до жи вље на, пје -
снич ка ту га. За мје ри ла сам му та ко дав -
но за нео сје тљи вост пре ма на ма не по -
зна тим и не слав ним и док сам по сли је
го ди на ма ипак чи та ла и слу ша ла ње го -
ве пје сме, уви јек је то би ва ло по ма ло са
сјен ком ко ја ни је хтје ла ни куд да се по -
мје ри, или да ма ло бар из бли је ди, већ
се као не про ми је њен плашт ти хе осу де
њи ха ла око ло и под сје ћа ла на не баш
при ја тан су срет. И да ље сам, све до ви -
је сти о бо ле сти, би ла уби је ђе на да је у
еуфо ри ји сла ве и успје шно сти из гу био
осје ћај за дру ге, на ро чи то за ма ле,
обич не, јав но сти не по зна те љу де. Ка ко
ни ка да ни сам ни по ку ша ла да на ђем за
ње га не ко оправ да ње, да се би мо жда
об ја сним да су то за ње га би ли ко зна
ка кви, мо жда ве о ма те шки, жи во ти тре -
ну ци? Мо жда не чи ја бо лест, не на док -
на див гу би так, те жак ра ста нак? А ми
смо оче ки ва ли, сви, са мо да нас ува жи,
да нас на сми је, оду ше ви, да нас учи ни
ва жни јим за јед ну бли скост и јед ну фо -
то гра фи ју с њим, по зна тим и слав ним.

Од пр вих ви је сти о ње го вој бо ле сти,
па до кра ја, зна ла ми се че сто при мак -
ну ти ми сао: Ви диш, чи ни ло ми се да
знам пу но о том чо вје ку, да знам баш
са свим до вољ но, оче ки ва ла сам, као и
сви оста ли, да уви јек бу де наш, на
услу зи кад год то по же ли мо. А ко зна
ка кве је све бри ге, и ка кве све ту ге он
про но сио сви је том, па ку ју ћи их ис под
сво јих ри је чи, и чи не ћи их не ви дљи -
вим, да би на ма дао оно што од ње га
оче ку је мо и же ли мо до би ти.

Тек не ко ли ко го ди на ка сни је, кад се
по ја ви ла јед на чу де сно до бра, не вје ро -
ват но до бра, по себ на књи га, књи га о
До бри ци Ери ћу, упо зна ла сам у ства ри
и тог чо вје ка, и пје сни ка, она ко ка ко би
тре ба ло да се по зна ју љу ди.

При је узи ма ња књи ге у ру ке и
озбиљ ног чи та ња стра ни ца по пу ње ним
ти хим и ва жним ри је чи ма, за кљу чи ла
сам, у јед ном тре ну про ве де ном у дру -
штву са со бом са мом, да је она дав на
сјен ка пот пу но иш че зла и да мо ју ми -
сао бо дре са мо од бље сци по сто ја не
пје снич ке ље по те из бла го род них књи -
га пје сни ка До бри це Ери ћа. 

По чи ња ло је то све кад ме драг чо -
вјек, ду го го ди шњи при ја тељ Ми ли во је
Тр на вац, по звао и по ну дио да му за
књи гу ко ју уре ђу је као спо ме ни цу До -
бри ци Ери ћу на пи шем и по ша љем пје -
сму. 

Тих мје се ци из мо је ду ше из ра ста ли
су со не ти и је дан од њих, од мах, ла ко,
као је два до че ка на пје снич ка оба сја -
ност, бо га тио се ме та фо ра ма о До бри -
чи ном би ћу.

Ево мог со не та и на овом мје сту!

ЧО ВЈЕК БИ ЈЕ ЛИХ КУ ЋА

До бри ци Ери ћу

Ни си ти чо вјек сви је та низ бр ди ца
и не ко тр ља ју те вје три не спу та ни,
и ни си че до мла ких су ста ли ца
што им у не моћ то ну бје ло да ни.

Ни си ти кле тва. И ни си кло ну ће.
Прах. Кр хо ти на што сви је том 

про ми че.
Из ср ца тво га ра сту би је ле ку ће.
У ћи лим ви је ка зр наш ме рак-при че.

Ти си пра звук зе мље. Ми лост 
бру ја зво на.

Тво је су пје сме кро шње 
мо дрих шљи ва.

Сун ча ни си чо вјек од ру мен-иско на

са кри ли ма би је лим са 
гру жан ских њи ва.

Те би и сад не гдје сно ви не бо пла ви
ти хо зор но сти хје ша пу ћу Мо ра ви.

Ка ко не мам оби чај да пје сме "пра -
вим", ма кар би ле и по ру че не или пред -
ло же не, на ђох се над све ском и бе за зле -
но ни зах сти хо ве ду ше, из ње дре не и
очо вје че не исти на ма, сти хо ве о ср цу
пје сни ко вом.

По сла ла сам со нет, а да ни су се на -
ста ви ли ни за ти, је дан за дру гим, и те -
кло (ду го) ври је ме... Та мо, у Шу ма ди ји,
њи ха ла се ти ши на над тра ва ма, ов дје, у
Ре пу бли ци Срп ској, искри ле љу ба ви
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ства ра лач ке, но ве и но ве, јед на за
дру гом, као про сни ва на ври јед -
ност, као на да ње...

Про шло је ду го вре ме на од тих
да на до оног тре нут ка кад ми је на -
ја вље но пу то ва ње го то ве књи ге о
До бри ци на мо ју адре су. Ни је мо -
гла сти ћи по штом, сла ње је ску по,
а пје сни ци уви јек у све оп штој
штед њи.

Кра јем ју ла ове, 2022. го ди не,
на ђох се у Пе ла ги ће ву, на Ме ђу на -
род ном пје снич ком фе сти ва лу Го -
ри ли ла уочи Или на. Пје сник Рат ко
По по вић при ђе ми и ти хо пру жи
сјај ну цр ну књи гу са фо то гра фи ја -
ма раз ба ру ше ног си је дог пје сни ка
из Гру же, по ста вље них на обје ко -
ри це, окре ну тих на раз ли чи те
стра не.Та ко су не кад, по мом упут -
ству, мо ји ђа ци ко ри сти ли све ске за
срп ски је зик. Са вје то ва ла сам им
да јед ну све ску ко ри сте као дви је,
окре ћу ћи их та ко да са јед не стра -
не пи шу лек ци је из књи жев но сти,
а са дру ге из гра ма ти ке и пра во пи -
са.

"Не знам да ли ће ти се до па сти
књи га, али ако оста ви не ки ути сак
на те бе, а да ни је оску дан, мо жеш то и
при би ље жи ти," ре као ми је Ми ли во је
Тр на вац кад сам га по зва ла да га оба ви -
је стим да је ''Спо ме ни ца'' сти гла до ме -
не.

А књи га? Сти гла је баш он да кад сам
иш чи та ва ла не ке скром не пје снич ке
збир ке, же ле ћи да ис по шту јем ауто ре
ко ји су ми их по кла ња ли при ли ком ра -
ни јих су сре та. Ли ше на пра вог чи та лач -
ког за до вољ ства, до хва ти ла сам се књи -
ге ко ја је већ на пр ви по глед свје до чи ла
о озбиљ но сти с ко јом је при пре ма на и
уре ђи ва на. Већ по сли је пр вог ли ста ња
и уви да у све оно у што ћу ура ња ти на -
ред них да на, на слу тих у се би на ро чи то
на дах ну ће и, ре кла бих, до бро до шле
"ко ра ке у ра ни је". Та ко, по сли је иш чи -
та ва ња и са жи вља ва ња са иш чи та ним,
и на сло вих овај текст. Ко ра ци у ра ни је!
Јер, ето, нај зад, кад ви ше не мо гу ни -
шта од то га да му ис при чам, оно о дав -
ним сјен ка ма и лич ним про цје на ма
због прет по став ке о рав но душ ју, по че
при спје лом књи гом да ми се, из стра ни -
це у стра ни цу, об ја шња ва, бла го и не -
по сред но, да ми се ка зу је не по ре ци во,
да се нај зад исти ни, баш све, бри шу ћи
сва ки ра ни је прет по ста вље ни, а не про -
вје ре ни за кљу чак. 

Зна ла сам од мах, по сли је пр вог
овла шног пре гле да ња на сло ва и са др -
жа ја на пи са ног, и по сли је чи та ња пр -
вих не ко ли ко пје са ма, да ћу о овој књи -
зи и све му оном што је у ме ни по кре ну -
ла, пи са ти оп шир но, да ће ме во ди ти

чи ста емо ци ја, и чи сти до жи вљај, мно -
го ви ше не го по тре ба да књи гу и на ко -
ји на чин оцје њу јем тра га лач ким исти -
на ма о књи жев ним ври јед но сти ма на -
пи са ног. И то ће не ко учи ни ти, си гур на
сам. И тре ба. А ја, баш ова ко! Као да
сје дим са бли ским љу ди ма у ки шно ве -
че у при јат ној то плој со би и при чам им,
при чам... по не ко сје ћа ње, ути ске ко ји
при сти жу.

За и ста, де си се по не кад да у ру ке
стиг не не ка књи га у оним да ни ма кад је
ври је ме за чи та ње баш та квих књи га.
Па се он да чи та ра до, и кроз ду би не, па
се по сли је чи та ња олов ка про бу ди, па
се про си па у искре ра до ва ња, или у су -
зе, или се пи та, дрх та во и кло ну ло, па
се ни у шта не по вје ру је од мах, па се
ди је ли ту га уцр та на у сва ко пла ни ра но
сло во...

Шта све не би да за пи ше мо ја
оловка! 

Пи са ла би да би нај ра ди је од мах по -
зва ла не ви ним бо лом за о штре ну олов -
ку Не дељ ка По па ди ћа.

Пи са ла би ка ко би ди је ли ла са Ду -
ша ном Ми јај ло ви ћем Ад ским тре пе те
пр ко са, ро до љу бља и јед но став ног срп -
ског ра зу ми је ва ња.

Пи са ла би да би ра до упо зна ла Ср бу
Та ки ћа и при ча ла ду го с њим о ље по ти
ње го вих сти хо ва, на ро чи то оно га ''праг
је ме ра све га''.

Пи са ла би оп шир но и ду го о пје сма -
ма: Ра де Ја њу шић, Бо шка Ло мо ви ћа,
Сла ђа не По по вић Ман џу кић, Слав ка

По крај ца, Но ви це Со вр ли ћа, Љу -
бо ми ра Ћо ри ли ћа, али и свих, баш
свих оста лих, са стра ни ца од два -
на е сте до сто ти ну пе де сет пе те.

Је ди но про сто ра у овом тек сту
не ма за све ду бо ке тра го ве ко ји се
пе ча те у ср це олов ке.

По мје ри ло се не што у ме ни, и
за др жа ло, на кон чи та ња тих сто ти -
ну пе де сет пет стра на пје са ма ва ја -
них пре пле том сна жних емо ци ја,
од ло ма ка сје ћа ња и тра го ва ду бо ке
ми са о не по ве за но сти. 

Вра ћа ла сам се не ко ли ко пу та
осам де сет че твр тој стра ни, као да
ме сва ки пут на но во при зи ва ла, и
ра до ва ла се што је мо је на дах ну ће,
по вје ре но со не ту Чо вјек би је лих
ку ћа, као бо жи ји дар, сти гло на ту
стра ну, на ко јој је мо ју ри јеч по да -
ри ло та јан ству вјеч них про сто ра.
Ра до ва ло ме на ро чи то што ће мо ји
сти хо ви оста ти да вје ку ју на ова -
квом ва жном мје сту, ме ђу сти хо ви -
ма бра то љу бља, упли та ним од сна
не слу ће них ви бра ци ја по е тич но -
сти и при ја тељ ства.

Де ша ва ло ми се и ра ни је да чи -
там збор ни ке по е зи је и да се

истин ски за ра ду јем ве ли ком бро ју до -
брих пје са ма пот пи са них не по зна тим
или је два по зна тим име ни ма, пје са ма у
ко ји ма плам те пје снич ке ри је чи ча роб -
ног тка ња, нео до њи во сви је тли звје зда -
на нит и пли је ни ми са о на пу но ћа.

У књи зи Над Сер би ом ср це (Пе -
снич ка уздар ја До бри ци Ери ћу) ви ше је
и од то га. Цвје та ње ри је чи у да ро ви тим
до ма ша ји ма сти хо ва них ми сли три јум -
фо ва ло је из пје сме у пје сму. Знам за -
што је та ко. Гра ђе ње осо бе них умјет -
нич ких исти на и иде уз име До бри це
Ери ћа. Дру га чи је не би ни тре ба ло,
дру га чи је да је, не би са мо До бри ца, и
ова књи га би се по бу ни ла! 

Ко ли ко сам тек тад упо зна ла пје сни -
ка! А ми сли ла сам не кад да га по зна јем
до вољ но, баш до вољ но, или сва ка ко ба -
рем оно ли ко ко ли ко јед на на став ни ца
срп ског је зи ка и тре ба да по зна је пје -
сни ка. Ина че сам има ла оби чај да при -
чам ђа ци ма о пи сци ма ви ше не го што
они мо гу про чи та ти у сво јим чи тан ка -
ма. Сма тра ла сам да до ста знам о њи ма,
чи та ла сам пу но, од ла зи ла на мно га
мје ста на ко ји ма се о пи сци ма го во ри -
ло, по сје ћи ва ла му зе је и њи хо ве спо -
мен-ку ће, слу ша ла ку сто се... По сли је
за тва ра ња До бри чи не "Спо ме ни це", за -
кљу чи ла сам да је јед но ра ни је про -
стра но по ље у ства ри са мо оскуд ним
ра сти њем би ло за са ђе но. 

То ми је би ло још ја сни је по сли је
про ла ска кроз двје сто пе де сет че ти ри
стра ни це оног ди је ла књи ге ко ји сам
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по сли је чи та ња бра то љу би вих пје са ма
по све ће них До бри ци окре ну ла на дру гу
стра ну, баш она ко ка ко су, као што ра -
ни је спо ме нух, мо ји ђа ци окре та ли
школ ске све ске да би на пра ву стра ну
пи са ли лек ци ју ко ја је тог да на би ла на
ре ду.

Од на сло ва Са мо у ки ака де мик по е -
зи је, Спо ме ни ца До бри ци Ери ћу, па до
двје сто пе де сет пе те стра не, гдје је,
сит ни јим сло ви ма, ис пи са на кра ћа би о -
гра фи ја и би бли о гра фи ја ауто ра – при -
ре ђи ва ча, ве ли ка је и ве о ма ври јед на
збир ка тек сто ва, гру пи са них у за себ не
ци клу се, а на ми је ње на што вје ро до -
стој ни јем пред ста вља њу ри јет ко ори ги -
нал ног, чу де сног ства ра о ца, с ду бо ким,
и див ним, и то плим, раз ло гом на зва ног
са мо у ки ака де мик по е зи је.

Тек сто ви ис пи си ва ни искре но шћу
бли ских при ја те ља, чла но ва по ро ди це,
пје сни ка и чи та ла ца ко ји су во ље ли До -
бри чи ну по е зи ју, за то што је нео до љи -
ва, па ду го бру ји у дру гом би ћу, као и
тек сто ви са мог До бри це Ери ћа, дра го -
цје ни су и као ли те рар но шти во ду бо ке
ми са о но сти и бла го род не пле ме ни то -
сти, и као гра ђа за да ље књи жев но – те -
о риј ско и књи жев но – исто риј ско из у -
ча ва ње фе но ме на ''са мо у ки ака де мик
по е зи је''.

Не мо гу да ов дје не спо ме нем не ка
име на ауто ра тек сто ва из овог ди је ла
књи ге (уз по тре бу да и на овом мје сту
на по ме нем ка ко бих за пи са ла сва име на
и ка ко бих се то ме ра до ва ла): До бри во -
је Ла ле Ерић, Све тла на Ерић Да мља но -
вић и Не ве на Да мља но вић, сва ка ко, не -
по гре ши во при је свих дру гих, па он да:
Дра ган Ла ки ће вић, Алек сан дра Ми -
шић, Ива на Жи гон, Ми ћо Цви је тић, Др
Ми о драг Д. Иг ња то вић, Пе ро Со лар,
Мо шо Ода ло вић, Зо ра Сто ја но вић, Зо -
ри ца Си мо вић...

Мо је ми сли су про сто за по сје да ли
сви тек сто ви ко је је ну ди ла ''Спо ме ни -
ца'', што због искре но сти са др жа ја, што
због стил ске по себ но сти, што због то -
пли не ко јом су из ње дре ни, што због
оби ља по да та ка и но вих зна ња ко ји ма
ћу да ље чу ва ти сје ћа ње на ''пје сни ка
мо дрих шљи ва и би је лих ку ћа''. Чи та ла
сам са ри јет ким за до вољ ством књи гу
ко ју убра јам ме ђу дје ла ко ја су у ме ни
по себ но од јек ну ла. Знам за књи ге слич -
не ври јед но сти, чи та ла сам их и пам -
тим и њих и њи хо ве ауто ре, са из у зет -
ним по што ва њем при ла зим та квим
књи га ма, са истим по што ва њем спо ми -
њем и име на ауто ра та квих књи га. За
ме не су то ауто ри по себ не ства ра лач ке
да ро ви то сти, ори ги нал но сти и не сва -
ки да шње мар љи во сти, а књи ге ко је су
при ре ђи ва ли ви ше су од књи га, књи ге
су с јед ним раз ло гом ви ше. У овом тре -

нут ку же лим да спо ме нем два ауто ра за
ме не ври јед них књи га, пи сце Ми ли ја на
Де спо то ви ћа и Ми ли во ја Тр нав ца. Они
ко ји су бли ски сви је ту пи са не ри је чи,
као ауто ри или као чи та о ци, зна ју за
њи хов не се би чан и мар љив рад у ства -
ра њу дје ла о дру гим пи сци ма и чу ва њу
мно гих књи жев них ври јед но сти за ду га
бу ду ћа вре ме на. Они су у овом до бу по -
кла ња ли на ро чи ту ва жност дру ги ма, не
са мо се би (не уви јек, као мно ги, је ди но
и са мо се би), не го су, ри јет ко ви ђе ном
во љом, чи ни ли и за дру ге оно што оста -
је као по себ на ства ра лач ка ба шти на, и
као по себ на мо тив ска ба шти на, ства ра -
на за је дан ви ши сви јет, сви јет бра то -
љу бља, ка ко се не би смо све ви ше, и
ви ше, и ви ше, кре та ли ти хо, са све јед -
но шћу, кроз уса мље ност.

За вр ши ћу свој текст, ко јим сам за ла -
зи ла у лир ска тка ња сло же них екс пре -
си ја, ис ка зи ва њем ве ли ког по што ва ња
пре ма ауто ру-при ре ђи ва чу Ми ли во ју
Тр нав цу, чо вје ку из у зет не на да ре но сти
и пле ме ни тих на мје ра. Си гур на сам да
је мно гим чи та о ци ма и љу би те љи ма
До бри чи не по е зи је учи нио ве ли ку ра -
дост, да је љу ди ма бли ским До бри ци
Ери ћу по кло нио пу но ћу вре ме на до ла -
зе ћег, а књи жев ној умјет но сти ства ра -
лач ку гра ђу за да ље из у ча ва ње све у куп -
ног књи жев ног дје ла пје сни ка До бри це
Ери ћа.

Уз све то, ја сам има ла за до вољ ство
да, од ла зе ћи ко ра ци ма у про шло, у ра -
ни је, у овој књи зи пр ви пут за и ста упо -
знам пје сни ка До бри цу Ери ћа она ко ка -
ко бих же ље ла да сам га по зна ва ла мно -
го, мно го ра ни је.

Мо дри ча, 17. сеп тем бар 2022.

Ми ле на Др па

ТАЈ НА ИЗ КО СМИЧ КЕ 
КЊИ ГЕ 

Ру жи ца Ко мар: Очи Си мо ни де Ле пе,
Свет књи ге, Бе о град, 2022. 

Lир ска нит Ру жи це Ко мар, (1944,
Баљ ци, код Би ле ће) за сно ва на ра ним
збир ка ма "Из пе пе ла и сни је га" (1972)
и ""Пут ник за Хе ра кле ју" (1976), по -
сто ја на је на стра ни ца ма го то во свих
два де сет и шест до са да об ја вље них по -
ет ских књи га, На ста вље на и бит ни је
над гра ђе на збир ка ма да ле ко бо га ти јег
ства ра лач ког ик су ства ("Ка ме но гни је -
здо" (1996), "Очи мо је мај ке" (2000),
"Сло во ка ме на (2004), "Игра оке ан ског
пи је ска" (2009) и "Глас ка ме на" (2009),
све до де ла но ви јег да ту ма за ко ја се, уз

све дру го ње ном лир ском кон цеп ту
одав но свој стве но, мо же ре ћи да су у
њи ма пе сме по све мо дер ни јег сен зи би -
ли те та, све хер ме тић ни је. По нов ним
иш чи та ва њем до жи вља ва мо их и као
нај у вер љи ви је све до чан ство не са мо
ње не, не го и оп ште људ ске дра ме ка ква
на ста је у вре ме су но вра та, у вре ме рат -
ног ви хо ра. Реч је о збир ка ма об ја вље -
ни ним по сле из го на из Са ра је ва, где је
ова пе сни ки ња жи ве ла до 1992. го ди о -
не, из вре ме на тра га ња за осло ном, а
нај пре оним осло ном у се би, у свом вје -
ру ју, у не про ла зном. У та квом су јој
зна ку по след ње збир ке "Ју тро на ка ме -
ну" (2013) и "Очи Сун че ве" (2019), као
и нај но ви ја "Очи Си мо ни де Ле пе"
(2022). До ми нант но је у њи ма по све
отво ре но, не по сред но, при сно а ти ме и
увер љи во, су ге стив но сло во о род ном
пра гу и о ог њи шту, о Хер це гов ни као
за ви чај ном тлу са ко јим је у ан теј ском,
окре пљу ју ћем спо ју. То ме је при ме ре но
и лир ско-ме ди та тив но лир ско сло во о
трај ним мо ти ви ма, о до му.пгњиђ ру и о
ка ме ну, о хра сту и о ли пи као сим бо ли -
ма ње не без о стат не ду хов не при пад но -
сти свом ра ду и сво јој ве ри, У та квом
зна ку је и све дру го што се та ко ђе из
збир ке у збир ку Ру жи це Ко мар на до ве -
зу је и чи ни их по ве смом са исте пре -
сли це. 

Нај у че ста ли је је искре но и та на но
сло во о Мај ци, реч ко ју Ру жи ца Ко мар
и у збир ци "Очи Си мо ни де Ле пе", ни -
ма ло слу чај но, увек пи ше ве ли ким по -
чет ним сло вом, Та ко ђе и пе сме о све -
тло сти и о стећ ку а увек у лир ском ис -
ка зу са ак цен том на ду би ни сим бо ла
ко је за ти че на тим "ку ћа ма од ка ме на",
на, свим тим за њих ка рак те ри стич них
сли ка и за пи са ко ји се лир ском су бјек ту
по ка зу ју отво ре ном књи гом чи јим од -
го не та њем, исто вре ме но сти же и свих
вре ме на бруј. Бру јем и му дрост бли ска
оном што је од пра и ско на, те по пут ме -
лем не трав ке сна жи и би стри ум, да је
сна гу за скок из ме ста а ти ме из но ва и
мо гућ ност лêта ка до сад не до сег ну -
том. О то ме, или та ко, у јед ној од пе са -
ма из ци клу са "Ср це из ка ме на": ова ко
ка зу је: "Је ка су за у ја ми усуд це стом
брат ске мр жње/ Сло ва из очи ју са
стећ ка опо ме не не ста лих кроз олу је/
До зи ви ра су тих тра ва у ба шти из по -
рат не за блу де// Из вор из сло ва са стећ -
ка двор ца све љу бав ду ше/ Бу ђе ње из
смр ти на су прот пла не тар не мр жње/
Из вор из очи јуу у пр о зо ру си ро те све -
мир ске пи ра ми де/ Сло ва са стећ ка из -
гу бље ног мор на ра оке ан ске су зе//"
("Из вор са стећ ка", стр. 65). 

Све то зна ко вље са ка ме них књи га
под жар ким хер це го вач ким не бом, на
чи сти ни, на ве тро ме ти ни, а нај ви ше
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сте ћак као сто жер ни сим бол то га кра ја,
Ру жи ца Ко нар до жи вља ва као "оке ан -
ски праг, тај на бар ка, у ко ме п,ре би ва
"До бро та људ ска, сан у про зо ру". Ту је
и "за клон од је ке то по ва", "ли је па ри јеч
пр ва". "Сло бо да као име прав де са ло -
ма че ду ше, сте ћак са ,свим ли ков ним и
слов ним об не леж ји ма на се би, до жи -
вљен је као "Пла мен иза олу је траг бо -
на ци са ог њи шта/ Шум хра ста сло во
љу ба ви са ка ме на праг оке а на// (...)
Бри са ње фа та мор га не олов не у пу сти -
њи на си ља/ Со то не у људ ским ка пу ти -
ма бом бе по њи ва ма// (...) Пје сма сло -
бо ди рат ни ка ми ра из не ста лих гра до -
ва/ Бу ђе ње са пра га оке ан ског стећ ка
ри јеч из ко смич ког ка ме но ло ма"... У та -
квом је зна ку и за вр шни ца зби р ке "Очи
Си мо ни де Ле пе" ко ја је у по гле ду те ма -
ти ке и то ме увек при ме ре ном са др жа ју
сва у зна ку оног што је све тло сним жа -
ром веч ног на ка ме ну ода кле сти жу
сло ва до жи вље на као "рско шни сни је -
жни зву ци са вре лог ка ме на у ти ши ни/
бде ње рас пе ћа у но вој до ли ни/ (...) прог -
на ни ви је ки ви за гр ље ни у рас ко ши/ (...)
Лик са фре ске у да ху свје тло сти цар -
ске Си мо ни ди не очи/ Про бу ђе не из ми -
ле ни јум ске брат ске за ви сти оте те ру -
је чи// ("Очи са стећ ка"). 

Иако су то пе сме по све "гу стог тка -
ња", као та кве и теђ ко про ход не, ели ми -
ни са њем зна ко ва ин тер пунк ци је би ва ју
још гу шће, хер ме тич ни је. Раз у ме ти их
у це ло сти, зна чи чи та ти их у ми ру, без
жур бе, а у јед ном истом сти ху, иако за -
себ не, на ла зи мо ми сли ко је се на до ве -
зу ју и јед на у дру гу пре ли ва ју, нео п ход -
но их је при чи та њу "раз де ли ти" а по -
том по свом осе ћа њу са ве ћом си гур но -
шћу про ни ћи у оно у це лој пе сми су -
шта стве но. Ми сле ћи чи та лац ће уора во
на та кав на чин лак ше и бо ље раз у ме ти
"сву ту спон та ност у сли ва њу раз ли чи -
тих ми сли у је дан низ. Нај пре онај низ
од ко јих је, у по ге ду фор ме, тај на мер -
но усло же ни, сло бод ни стих а по сле и
це ла пе сма са та квим рит мом ко ји је
нај ди рект ни ји од раз не спу та но сти, не
при ста ја ња на сте ре о тим. Ина ле, њи га
"Очи Си мо ни де Ле пе" је са зда на од че -
ти ри ци клу са, "Очи са фре ске оке ан -
ске", "Окру гли сто у ба шти", "Ср це из
ка ме на" и "Очи двор ца са стећ ка", али
раз дел ме ђу њи ма је ве о ма узан и по де -
ла на лир ске кру го ве се чи ни го то во не -
бит ном упра во за хва љу ју ћи тој ни ти
ко ја се од пр ве, на слов не пе сме "Очи
Си мо ни де Ле пе" све до по след ње "Очи
Ле пе", ни кад не пре ки да. Сле дом те ни -
ти од ко је је ова збир ка са име ном кра -
љи це Си мо ни де, ко ја је сво јим уде сом
ве ко ви ма по сле стра вич ног тре на зло -
де ла вре ме ном по ста ла и сим бо лом
без мер ног, оке ан ског бо ла, збир ка је, у

ства ри, јед на бо га то усло же на по е ма са
бол ном је ком али и са са зна њи ма, ко ја
су од Све вре ме на, као што су Си мо ни -
ди не у не чи јем бе сни лу.у мр жњи и при
злу на у му ис ко па не очи, лир ским су -
бјек том схва ће не као очи чи јим се зе ни -
ца ма отва ра пут у Све вид. И ви ше ни је
са мо ехо оне ре чи та ко ђе у бо лу до жи -
вељ ног тре на пе сни ка Ми ла на Ра ки ћа
пред по зна том фре ском у ма на сти ру
Гра ча ни ца. Са да је то у му ци, пат њи,
на кон свих ве ков них су но вра та јед ног
на ро да, су но вра та ко ји и сад тра ју, али
и свих и жар ких и ле де них до ба ко ји,
све му уинат, жи вот на пла не ти, ни су
учи ни ли иш че злим. Оту да и све пе сме
у овој књи зи мо же мо да до жи ви мо и
као мно штво лир ских фре ски осли ка -
них по нај ви ше хлад ним, нај сту де ни јим
бо ја ма ре чи од бо ла. Та квом до жи вља ју
до при но си и уче ста лост по је ди них ре -
чи ме та фо рич ки ду бљег и ши рег зна че -
ња: праг, ка мен, оке ан. све тлост, а нај у -
че ста ли је су очи и мај ка. 

За ни мљи во је да је реч мај ка у овој
збир ци пи са на ве ли ким по чет ним сло -
вом. Са свим ре ал ном се чи ни ми сао ка -
ко је, у ства ри, ов де реч о Бо го мај ци. На
та кву ми сао нас на во де мно ги сти хо ви
по пут ових: Длан Мај ке ме лем на ри јеч
сви цу си ро та ну из све мир ског мра ка;
Ри је чи Мај ке очи свје тла ци исти не из
ла жи укле тих авли ја; Длан Мај ке дах
из оке ан ског ва ла су за пот по ра оте тог
ка ме на; Сун це из очи ју Мај ке ми рис
оте те по га че из ве ри га са пра га... Или
је то, као у пе сми с кра ја збир ке "Мај ка
бла гих ри је чи свје тло сних от кри ћа са
не ви дљи ве ста зе"... 

На го ве штај та квог пôја Ру жи це Ко -
мар упра во о мај ци дат је већ на по чет -
ку ње ног сту па ња на књи жев ну сце ну,
дав не 1972. го ди не, у ра ној пе сми по -
све ће ној мај ци То до ри, ко ју и сво јим
жи вот ним ве ком све вре ме гле да упам -
ће ним при зо ром кад мај ка "сни је жну
ора ни цу за ли ја ва (кап по кап, стра сна"
и "Че љад око ог њи шта бди је// У сну
ка мен ти пру жа ру ку вој на./ Од љу ба ви
по гре шно пред ви ђаш зло, (...) Хва таш
ка пи во де из уста шар га но вих, Свје -
тлост ску пљаш из но ћи у ноћ,/ Да јеш је
дје те ту...". 

Ка ко и прет ход ним, та ко и збир ком
"Очи Си мо ни де Ле пе" би ва увер љи во
да је Ру жи ца Ко мар од оних пе сни ка
чи јом се ли ри ком иш чи та ва траг, од но -
сно од јек оног нај бит ни јег, али и нај -
дра ма тич ни јег што јој се зби ло и оста -
ви ло не из бри сив траг ду шом по све не -
сми рај ном. Њен лир ски за пис о до жи -
вље ном су ви је, не из бри си ви жиг тог
уде сног се ва, све јед но да ли се до го дио
у до ба де тињ ства и мла до сти, или то -

ком по след њих ра то ва на бал кан ском
тлу, у да ни ма про го на, из бе гли штва, о
че му ка зу је / све до чи у пе сма ма "Про -
ма ше на ме та", "Ход ник" (" ход ник бли -
зу Мо ста улу до про бу ђе ни из смр ти/
Вра та за блу да отво ре на у вјеч ној љу -
ба ви/ Ули це гра да мла до сти зго ди ли
снај пе ри сти ), "Кар та по врат на" ( "по -
врат на кар та за из бје глич ки воз (...)
Град мла до сти за се кунд пре о бра жен у
ноћ снај пе ри ста (...) Пуц ња ва укр ште -
на са тр га град ског и пла нин ских об ро -
на ка (...) Пут из вје стан али по врат на
кар та фа та мор га на пу ста/ Слам ка у
пу сти њи на си ља мо гуђ ност у сло ву са
ка ме на.//", "Кар ти ца Цр ве ног кр ста"
("Ли це Мај ке ње жне су зе сни је жне
због дје чи јег бо ла/ Кар ти ца Цр ве ног
кр ста за хра ну ре дом са шал те ра /
Бра шно из не ког ви је ка кон зер ва пре о -
ста ла кап уља/ Ври сак иза не ба ста рог
дје те та због кар ти це Црв ног кр ста
(...)// Мај ка у све љу ба ви сад с ону стра -
ну ви да у су за ма/ Слов ца зе маљ ска оке -
ан ском стећ ку хра на из Цр ве ног кр ста
(...) До зив Мај ке пр во сло во из сна о мр -
ви из Цр ве ног кр ста//)"...

Иш чи та ва њем ове збир ке као и мно -
гих прет ход них књи га пе са ма Ру жи це
Ко мар мо гу ће је сти за ње до са зна ња да
је она, уз све дру го што је књи жев на
кри ти ка праврeмено за па зи ла као обе -
леж је са мо свој но сти ње ног лир ског
гла са, и пе сник не га тив не про јек ци је.
Об и сти ни ле су се ње не слут ње о Со то -
ни ним ра зор ним си ла ма, из зеб ње пред
оним што је од го не та њем ли ков ни ог
зна ко вља на стећ ци ма ова пе сни ки ња,
све у са деј ству са за ви чај ним тлом, пра -
во вре ма но осе ти ла, у тој зеб њи за дрх -
та ла а без у те шним не ми ром и сам свој
ша пат у та квој трај ној зеб њи и у не пре -
кид ној те ско би учи ни ла је два чуј ним.
Ипак, реч за пе сму при ми сли о злу и
ње го вим по сле ди ца ма учи ни ла је да и
мно ги не му шти вре ме ном и ко нач но -
про го во ре. И са да су то и Ри јеч од пр ве
игре игре вјеч не за го нет ке/ Очи љу ба ви
свје тла ци оке ан ски са тра гич не по зор -
ни це ("Ста за не ви дљи вог стећ ка"), али
и Ри је чи ва ло ви тре на вје ко ва ша пат
ли шћа за ви чај ног пра га/ Гла со ви хор ски
из очи ју Ле пе от пор ту ђи ну осва ја чу
штит сввје тло сти... Мо ли тва за љу -
бав упр кос ме ђу људ ској мр жњи... ( из
за вр шне пе сме "Очи Ле пе", стр. 70) 

То од не куд из не мер љи ве да љи не,
гла сом "Ка ме ног спа ва ча" Ма ка Ди зда -
ра, из ду би не и ши ри не Све вре ме на, са
из во ра из сло ва са стећ ка, ша па том у
трен сда шњи сти же тај на из ко смич ке
књи ге: – Био сам што и ти, би ћеш што
сам и ја! 

Да вид Кец ман Да ко 
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ВРЕ МЕ БЕ ЗНА ЧАЈ НО СТИ

Бо јан Јо ва но вић: Ман цо ни је во за ве -
шта ње, На род на би бли о те ка Ср би је,
2022.

Dа ли смо ми по след ња ми сте ри ја све -
та или ње на ауто и му на бо лест? 

То је пр во пи та ње ко је се са мо по -
ста ви ло на кон чи та ња књи ге Бо ја на Јо -
ва но ви ћа "Ман цо ни је во за ве шта ње".
Ако чо век це лог жи во та тра жи сво ју
свр ху, да ту ме сво јих и људ ских по че та -
ка, пре би ра по пе ску, под пе ском, на -
слу ћу је тај не древ них вре ме на, тај не
Пи та го ри не и Пла тов но ве шко ле, не -
ста лих би бли о те ка и не ста лог коп на ко -
је је со бом од не ло све оно што је ми -
сле ћи и ства ра лач ки ум мо гао да из не -
дри, ис пи ту је су шти ну ци ви ли за циј -
ског ко да, об ре де ини ци ја ци је у зна ње,
ка но не и шко ле ми шље ња, ли ков не и
ар хи тек тон ске обри се искри ду ха, све и
ни шта, и све из ни че га, ако је чо век све
про шао а сти гао је дов де, за и ста су у
пра ву они фи ло зо фи ко ји пи та ју пи та -
ње сми сла би ћа.

Бо јан Јо ва но вић у овој сво јој нај но -
ви јој књи зи ис пи су је огле де ко ји су
збир на тач ка ап сур да оно га што жи ви -
мо. Пр ви пут се не сла жем са сти хом
Вас ка По пе" из вр ну та ру ка ви ца је опет
иста ру ка ви ца ". Јер свет и ње го ва пра -
ви ла окре ну та на о пач ке, уоп ште не мо -
гу да на зо вем све том. 

Ни сам у то ме, си гур на сам, уса -
мље ни слу чај. Онај по је ди нац ко ји
се не сна ла зи у мре жи ха о са. Не
зна ју мно ги ка ко да опи шу ово вре -
ме. Али Бо јан Јо ва но вић зна. На во -
де ћи узро ке и по сле ди це у Ман цо -
ни је вом за ве шта њу, књи зи ко ја је
до би ла свој на слов по ли ков ном
по ступ ку ита ли јан ског умет ни ка
Пје ра Ман цо ни ја ко ји се усу дио да
по сле Мар се ла Ди ша на, у га ле ри је
ста ви шок. И ти ме оце ни вре ме у
ко јем је жи вео и по ка же свој став
пре ма ње му. У тре нут ку ка да је
Ман цо ни схва тио да ће нај бо љи
опис оно га што ви ди и осе ћа око
се бе би ти да свој из мет за тво ри у
кон зер ве, сло жи их у га ле ри ју и
про це ни ње го ву вред ност по гра му
као грам зла та, вре ме је пу кло на
по ла и по ка за ло се. А Бо јан Јо ва но -
вић је, све стан те чи ње ни це ко ја
нам се до го ди ла, те из о кре ну те цр -
кве све та ко ја ни је учи та ва ње ње
не по сто је ћег и ре ше ње ми сте ри ја
већ ла ко сте че на до бит. У сва ком
по гледу.

"Да нас се го то во све мо же озна -
чи ти као умет ност", пи ше Ла ри
Ши нер у сво јој књи зи "Отр ки ва ње

умет но сти" и љу ди то при хва та ју. Је дан
од раз ло га за на гло по ве ћа ње бро ја оно -
га што се убра ја у умет ност је сте то
што је сам умет нич ки свет пре у зео на
се бе оба ве зу да по но во спо ји "умет -
ност" и "жи вот".

А Бог дан Бог да но вић је, у по ку ша ју
да опи ше ви бра ци је уочи бом бар до ва -
ња на пи сао да жи ви мо кар не вал ско
вре ме. Ка да сва ко под ма ска ма ис по ља -
ва сво је нај ни же по ри ве. Ва ра, уби ја,
кра де, све ти се. И то све без по сле ди ца.
Јер, Бо же мој, вре ме је кар не ва ла.

Да нас, пи ше Бо јан Јо ва но вић, жи ви -
мо у ри ја ли ти ју и свет оста је без илу зи -
ја, до да јем ја. Са оп се на ма и сен ка ма.
Са мр тво зор ни ци ма ко ји сва ко ма ло ис -
кр сну на сце ну и од не су нај бо ље. До -
тле, док у це лом све ту са хра њу ју, из ве -
штај ри ја ли ти ја ре дов но об ја вљу је ко је
ко ме и за што "од се као уво". 

Се ћам се вре ме на ка да су љу ди при -
ја вљи ва ли у ко јим се тра фи ка ма у из -
лог ка че оп сце не фо то гра фи је об ја вље -
не по но ви на ма и ча со пи си ма. Бо ја ли
су се за ду шу сво је де це, осе ћа ју ћи и
са ми стид. У тим пр вим тре ну ци ма
"улич не на го те" умр ло је оно вре ме ка -
да је љу бав би ла ушу шка на у при сност
и ме ке ја сту ке. Оног тре нут ка ка да су
по че ли оно што је тај но да об ја вљу ју
јав но, пу кли су ка но ни. Пра ви ла по на -
ша ња су по ста ла не по сто је ћа, из бри са -
на су из днев них ри ту а ла, као што су
из бри са ни кроз ду гу исто ри ју чо ве чан -

ства сви они ко ји су пре мно гих дру гих
от кри ва ли но ве мо гућ но сти. Умет ни ци,
про на ла за чи, на уч ни ци, би о ло зи, ал хе -
ми ча ри.

Та ко је, ка ко Бо јан Јо ва но вић ка же,
по је ди нац у на шем вре ме ну кре нуо да
над зи ре све, и сам би ва ју ћи над зи ран.
Све се сте гло у чо ве ку. И жи вот и умет -
ност. Зве зде су па ле у тра ву и по ста ле
прах. 

Ово вре ме У Ман цо ни је вом за ве -
шта њу озна че но је као оно у ко јем ве -
ли ку сна гу до би ја ју ма ле ства ри. Бе зна -
чај но сти. Па ко ва ња. Љу ди по ста ју сит -
ни, без ду шни, и по крет ни ре клам ни
сту бо ви за по је ди не свет ске фир ме.
Мно го је лак ше упа ко ва ти се у ску пу
гар де ро бу и си ја ти, не го чи та ти без вре -
ме ну ли те ра ту ре ко ја чи ни да све тли те
из ну тра. Раз ли ка из ме ђу два на чи на си -
ја ња об ја шње ње је оно га што у овој
књи зи Бо ја на Јо ва но ви ћа пи ше. "Успон
бе зна чај но сти као ма ни фе ста ци ја мо ћи
си сте ма чи ја се афир ма ци ја и огле да у
мо гућ но сти ре ла ти ви за ци је ва жно сти
ва же ћих кул тур них са др жа ја"

Ка ко до бро ре че но: успон бе зна чај -
но сти. Се тих се Бе ле Хам ва ша "Мо жда
он ни је зао, са мо бе зна ча јан". Све је ре -
че но.

Ман цо ни је, да кле, из ло жио свој от -
пад ни ма те ри јал 1961. го ди не у га ле ри -
ји. У 90 ли мен ки на ла зио се ње гов из -
мет, и он је, ста вља ју ћи га у ста тус
умет нич ког де ла, и ста вљу ћи у сва ку

ли мен ку по 30 гра ма фе ка ли ја, од -
ре дио њи хо ву вред ност пре ма ва -
же ћој бер зан ској це ни зла та. По
гра му. Ни је као што је сте не го је -
сте ка ко из гле да, мо ра би ти да је
би ло ње го во ге сло. Ти ме је без
мно го тек ста и об ја шње ња дао на
зна ње сво је по и ма ње све та ко ји га
окру жу је.Об ја шње ње вре ме на у
ко јем жи ви. Ње го ве ли мен ке по -
ста ле су умет нич ки ар те фак ти и
атрак тив ни пред ме ти ко ји, на во ди
Бо јан Јо ва но вић, на тр жи шту вре -
де као зла то. Овим сво јим умет -
нич ким по ступ ком пре ва зи шао је
шок ко ји је Ди шан из ла жу ћи пи со -
ар у га ле риј ском про сто ру на по -
чет ку два де се тог ве ка, иза звао. Јер,
ка же Ајн штајн, лак ше је раз би ти
је згро ато ма не го људ ске пред ра су -
де. Пред ра су да се, на рав но, од но си
у овом слу ча ју на ме сто Ман цо ни -
је вих кон зер ви у умет нич кој хи ре -
рар хи ји.

При том се не мо же ре ћи да ни је
по што вао основ но ге сло умет нич -
ког – на пра вио је не што што пре
ње га још ни је би ло. Мо жда ни сам
не слу те ћи да ће сте ћи не са мо име
ко је ће оста ти за бе ле же но у исто -
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ри ји умет но сти, не го и оквир за пра -
зни ну. Док пла си ра оце ну за вре ме и са -
вре ме ни ке. 

Ин те ре сан тан је на чин ка ко Бо јан
Јо ва но вић, кроз сво је огле де у овој
књи зи, сти же до про бле ма са мо и у би -
ста ва. Не ма по сте пе ног пре ла ска на те -
му, не ма обра зло же ња, са мо удар ца у
гла ву овом те мом. Не мо гу да не упо ре -
дим до ба на пре крет ни ци два де се тог
ве ка ка да је Мар сел Ди шан 1917. Из ло -
жио сво ју "Фон та ну", пи со ар на из ло -
жби не за ви сних умет ни ка, вре ме у ко -
јем је број са мо у би ста ва у све ту јед на -
ко ска као, са овим у ко јем је пра зни на
до ми нан та, и по сле ди ца на чи на од ба -
ци ва ња свих оних етич ких и естет ских
пра ви ла ко ја су љу ди ве ко ви ма ства ра -
ли до ве ла до ма сов ног су и ци да.Чо ве ку
то ни је ура дио са мо ви рус, са мо пан де -
ми ја, јер, пи ше Јо ва но вић, "По да так да
је од су и ци да из гу бље но ви ше људ ских
жи во та не го што је пре ми ну ло од ко ро -
на ви ру са... по ка зу је да су од за ра зе
знат но ве ћи про бле ми по сле ди це при -
ме ње них ме ра про тив ње, ко је су до ве -
ле до епи де ми је са мо у би ста ва".

На пре крет нби ци ве ко ва ра ђао се
кич, био је у по ра сту успон умет но сти
и пад ле по те. Кич се та да ја вљао као
пер ма нен то кре та ње, ка ко Абра хам
Мол де фи ни ше, уну тар од но са из ме ђу
ори ги нал ног и ба нал ног и он зо ве ову
по ја ву умет нич ком увре дом. Али је
ње гов за кљу чак ве ро ва ти је и да нас ак -
ту е лан : кич је нај че шће и пре све га на -
гла ше на те жња за из гу бље ном ста бил -
но шћу. Зар се не де ша ва исто и на шем
вре ме ну? У ово, на ше до ба, ко јем је Јо -
ва но вић рас по рио утро бу, то вре ме про -
мо ви ше пра зни ну, рав но ду шност, ба -
нал ност, из о па че ност и гла сни про ста -
клук ба ха ће ња.

Да нас је кич до био но во ту ма че ње.
Ми жи ви мо тај кич и Бо јан Јо ва но вић
га де фи ни ше као есте ти за ци ју ла жног
ко ји се де ша ва да би се ла жно што убе -
дљи ви је пред ста ви ло као исти на. То је
по ен та. У стра те ги ји са мо об ма њи ва ња
ка ко ка ше Јо ва но вић у том пре о кре ну -
том по рет ку вред но сти "исто ри ја се
увек по на вља пре ма сце на ри ју да се
исте фе ка ли је мо гу у дру гом па ко ва њу
опет успе шно про да ти". 

На ста вља ју ћи Мо ло ву ми сао о из гу -
бље ној ста бил но сти, у круг асо ци ја ци -
ја на те му до ла зи ми де фи ни ци ја рав ни
кул ту ре Бо ја на Јо ва но ви ћа. Јо ва но вић
ту ра ван име ну је као НАГ НУ ТУ РА -
ВАН КУЛ ТУ РЕ. Ка ко сли ко ви то! Под -
се ћа на опо ме ну Ус пе ског "Са мо не мој -
те из гу би ти се бе". Ус пут док кли зи те,
до да јем ја. Де ша ва се у тој наг ну то сти,
на хе ре но сти рав ни кул ту ре да све на ше

се ћа ње син те ти зо ва но у ци ви ли за циј -
ском ко ду, ис кли за ва, гу би тло. И по ја -
вљу је се ути сак убр за ња вре ме на. Рав -
но те жа је то ли ко по ре ме ће на да је су лу -
до по ми шља ти на по вра так. Ва ља из -
ми сли ти но ву ра ван кул ту ре, уте ме љи -
ти од чвр стих и чи стих убе ђе ња оних
ко јих има мно го, али су ра су ти, јед ну
сце ну на ко јој ће рав но те жа би ти вра ће -
на.А вред но сти би ти ста вље не у хи је -
рар хи ји на сво ја ме ста. Та ко ће не вред -
но сти са ме от па сти. Љу ди има ју по тре -
бу да иду за све тлом, за оним што их
мо же ини ци ра ти у ви ше сфе ре. Ово са -
да је не под но шљи ва ла ко ћа по сто ја ња.
и уз лов. Те го ви. Та ма. Осе ћај бес по -
моћ но сти. У тре нут ци ма ко ји пре ду го
тра ју а у ко ји ма је кич по стао кри те ри -
јум, ка ко Јо ва но вић ка же, не мо же се
де ло ва ти.

Ис кр са ва ми јед на сли ка – као да сте
су пер леп ком, као у оној по зна тој ре -
кла ми, за ле пље ни за пла фон и гле да те
на о па ко свет и не мо же те ко рак ну ти.
Па ни ис ко рак ну ти. А и ни сте на сво јем
тлу. Ми та ко са пла фо на по сма тра мо тај
цр та ни филм ко ји се од ви ја уме сто
ствар но сти, и у не ком стенд ба ју че ка мо
да се не што до го ди. Ма кар да тај су пер
ле пак по пу сти па да без бед но поч не мо
пр ви ко рак. Ма кар да пад не мо, па да
нам тај пад бу де лет. Освр ће мо се да ли
смо уса мље ни у то ме. Тре ба нам по др -
шка. Тре ба ју нам дру ги. Они на ма на -
лик. Тре ба ју нам за рав но те жу ко ју ће -
мо за јед но ус по ста ви ти. Да за ме ни мо
кар те но вог при ми ти ви зма са но вим
отва ра њем не ке са свим дру ге игре. У

ко јој нам кар те ни су озна че не. У ко јој
не ма ла жи. Ли це мер ја и ире ал но сти

Без број је умет ни ка, фи ло зо фа, ми -
сле ћих љу ди кроз исто ри ју про це њи ва -
ло сво је вре ме као нај го ре. А про блем
је све вре ме био у то ме што је вр хун ска
сен зи тив ност тих љу ди хва та ла ви бра -
ци је ко је је ма са про из во ди ла. И чи та ју -
ћи пре свих, с раз у ме ва њем знал ца, зна -
ке на пу ту, упо зо ра ва ли су не у пу ће не.
Али не у пу ће ни су во ле ли сво ју не у пу -
ће ност, та то пла уто чи шта, те ма ле кру -
го ве око лам пе, те ушу шка не жи во те.

Бо јан Јо ва но вић де фи ни ше ре то ри ку
овог вре ме на да ју ћи сво јој књи зи на -
слов Ман цо ни је во за ве шта ње, и са том
ре три ком по ле ми ше. Да ли је то вре ме
у кол пци или клоп ка у вре ме ну на га ђа
док су прот сра вља соп стве ну по е ти ку
про сто ра, пра во ба шла ров ску, Ма но цо -
ни је вом ви ђе њу умет но сти. У том зја -
пу, на го ве ша та ва Бо јан Јо ва но вић, ми
жи ви мо и не сла же мо се са со бом.

По сто ји ли Со ло мон ско ре ше ње за
ово вре ме, пи та се Бо јан Јо ва но вић и
кроз це лу књи гу про пи ту је то вре ме,
ста вље но у кон зер ву. Бе смрт ност умет -
но сти, сви ње ни пре ро га ти ви, аск си о -
ло ги ја и есте ти ка, ети ка и фи гу ра ци ја,
ме та фо ре и уз бу ђе ња, по ре ђе ња и хи -
пер бо ле, све је то ста ло да то не у ту
кон зер ву ко ја је у ста њу да при ми све
ако на ста ви мо да је пу ни мо. Ти ме, ка ко
сам раз у ме ла ову књи гу, на ста је јед на
за гла вље ност из ко је се сви бра не на
раз ли чи те на чи не – не ко ско ком у смрт,
њих је нај ви ше, не ко гре ја њем уз тр бух
вла сти, не ко до бро вољ ном пре да јом у
пси хо па то ло шка ста ња рав но ду шно сти
и пре зи ра.Не ма ни рас кр сни це ни се ма -
фо ра. Не ма ди ле ме ни от по ра. Ман цо -
ни је сва рио ово вре ме, и за тво рио га у
кон зер ву. Ти ме је се би обез бе дио име, а
умет но сти ети ке ту ап сур да.

Ка ко би, ре ци мо, у слу ча ју опи са, из -
ло жбе Ма ноц ни ја гла си ла по сло ви ца
Ви та бре вис, арс лон га-Орао је, ка жу,
нај ви ше вре ме на из гу био уче ћи од вра -
не. Ка сни ти се сме али за ка сни ти ни ка -
да. Ди јаг но за ко ју је Бо јан Јо ва но вић
по ста вио, хлад но, на уч ним ме то да та
се ци ра ју ћи вре ме, за стра шу ју ћа је.

Увек сам во ле ла пи та ња ко ја књи ге
Бо ја на Јо ва но ви ћа по ста вља ју. Ова по -
след ња, ваљ да пе де се та у ни зу ко ју је
на пи сао, по ста вља по ме ни сле де ће: ка -
ко на у чи ти хо да ти кроз вре ме сен ки и
при ви да? Ка ко са чу ва ти ба шла ров ски
про стор у се би у до ба кар не ва ла и ки -
ча? Мо жда су то два крун ска пи та ња
ко ја књи га са бра них огле да Бо ја на Јо -
ва но ви ћа по ста вља.

Ма ри ја Ши мо ко вић
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УМОРАН ДА БУДЕМ БУДАН
антологија савремене данске
поезије: дванаест песника, 247 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал 
Цена: 1500,00/1050,00 динара

O @IVOM

�
antologija `ive 

francuske poezije

*
dvanaest pesnika

Izbor i pogovor

@erar Kartije

О ЖИВОМ
антологија живе француске поезије:
дванаест песника, 194 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

GDE SU VRATA

�
antologija poezije

me|unarodnog novosadskog 

kwi`evnog festivala

*
10 godina

Priredio

Jovan Zivlak

U MENI GLASA DVA

�
antologija savremene 

meksi~ke poezije

*
dvanaest pesnika

Izbor i pogovor

Pablo Molinet Agilar

У МЕНИ ГЛАСА ДВА
антологија савремене мексичке
поезије: дванаест песника, 206 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

ЖИВИМО НА РЕЧИМА
антологија савремене пољске
поезије, 207 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни 
фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

KAD IZA\E[

NA ZALE\ENE ULICE

�
antologija savremene 

rumunske poezije

Izbor i prevod

Slavomir Gvozdenovi}

КАД ИЗАЂЕШ 
НА ЗАЛЕЂЕНЕ УЛИЦЕ
антологија савремене румунске
поезије, 185 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1100,00/770,00 динара

КЊИЖЕВНОСТ 
И КАТАСТРОФА
Зборник радова, 127 стр. 
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1200,00/660,00 динара

Z A R O N I  U  O K E A N  P O E Z I J E

ДРУШТВO КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ, зборник, 215 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
ЂУРА ЈАКШИЋ, зборник, 227 стр. 
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
ЛАЗА КОСТИЋ, зборник, 287 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
МИЛАН ДУНЂЕРСКИ,
Песме: 1973–2007, 215 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
ЂОРЂЕ СУДАРСКИ РЕД,
Поезија: 1972–1980, 218 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ, зборник, 227 стр.
Библиотека Златна греда..................... Цена 1100,00/770,00 динарa

ДРУШТВO КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Браће Рибникар 5, 021 6542 432

ТР 340-2030-48, Ерсте банка
ПИБ 102101128

Матични број 08101337

zlatnagreda@neobee.net
www.dkv.org.rs

medjunarodninovosadskiknjizevnifestival face book
https://sr-rs.facebook.com/InternationalNoviSadLiteratureFestival/

ГДЕ СУ ВРАТА
антологија поезије Међународног
новосадског књижевног фестивала:
десет година, 495 стр.
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 2200,00/1540,00 динара

ANTOLOGIJA POEZIJE

NOVOG SADA

od 18. veka do danas

Priredio i pogovor napisao

Jovan Zivlak

�
THE ANTOLOGY 

OF NOVI SAD POETRY
from the 18th century until today

Edited and with a afterword by
Jovan Zivlak

АНТОЛОГИЈА ПОЕЗИЈЕ
НОВОГ САДА
од 18. века до данас
Библиотека Међународни
новосадски књижевни фестивал
Цена: 1500,00/825,00 динара

KWI@EVNOST

I KATASTROFA

�

Zbornik radova

Priredili

Alpar Lo{onc i Jovan Zivlak

UMORAN DA BUDEM BUDAN

�
antologija savremene 

danske poezije

*
dvanaest pesnika

Izbor i pogovor

Kamila Lefstrem

@IVIMO NA RE^IMA

�
antologija savremene 

poqske poezije

Izbor i prevod

G`ego` Latu{iwski

DRU[TVO KWI@EVNIKA VOJVODINE
DRU[TVO KNJI@EVNIKA VOJVODINE
VAJDASÁGI ÍRÓK EGYESÜLETE
SPOLOK SPISOVATEL'OV VOJVODINY
ASOCIATIA SCRÍÍTORILOR DIN VOIVODINA
DRU@TVO PISATELÃOH VOYVODINI



Vesti iz DKV
Dru {tvo kwi ̀ ev ni ka Voj vo di ne
As so ci a tion of Wri ters of Voj vo di na
Bra }e Rib ni kar 5, 21000 No vi Sad
zlat na gre da @ne o bee.net * www.dkv.org.rs * 6542 432
`.r. 340 – 2030 – 48
PIB 102101128

v

СВЕТ СКИ ДАН ПО Е ЗИ ЈЕ
одр жао се 21. мар та, по не де љак у 17,30 са ти • 21th March,
Mon day, 17,30 aт Ди ги тал ни омла дин ски цен тар, Вој во де
Пут ни ке 1, Но ви Сад. Му зич ки увод сту ден ти Ака де ми је
умет но сти у Но вом Са ду

*

Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не обе ле же ли ло је Свет -
ски дан по е зи је пет на е сти пут. ДКВ је ор га ни зи ва ло про -
грам по во дом да на по е зи је ко ји се обе ле жа ва у свим свет -
ским зна чај ни јим пре сто ни ца ма кул ту ре.

Ма ни фе ста ци ја Свет ски дан по е зи је је увр ште на у ка -
лен дар УНЕ СКА, обе ле жа ва се 21. мар та сва ке го ди не, у
свим зна чај ни јим кул тур ним цен три ма све та. 

Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја за про све ту, на у ку и
кул ту ру-УНЕ СКО, 1999. го ди не про гла си ла је 21. март за
Свет ски дан по е зи је. Циљ је да се ода при зна ње на ци о -
нал ним, ре ги о нал ним и ин тер на ци о нал ним по ет ским по -
кре ти ма, кроз про мо ви са ње и под сти ца ње чи та ња, пи са -
ња, об ја вљи ва ња и про у ча ва ња по е зи је ши ром све та. Овај
дан осми шљен је с на ме ром да се јав ност под се ти на сна -
гу и ва жност пе снич ке ре чи, ко ја је на мар ги ни дру штве -

ног ин те ре со ва ња, а та ко ђе и да се по др жи је зич ка ра зно -
ли кост.

Овај пра зник је при хва ћен и у Ср би ји. Дру штво књи -
жев ни ка Вој во ди не већ пет на е сту го ди ну у Но вом Са ду
обе ле жа ва овај дан. Про грам је почео у 17,30 са ти, у са ли
Ди ги тал ног омла дин ског цен тра, у ули ци Вој во де Пут ни -
ка 1, и по чео је ра ди о фон ским за пи си ма сти хо ва по зна тих
до ма ћих и стра них пе сни ка.

У му зич ком де лу про гра ма на сту пи ли су му зи ча ри са
гу дач ким ин стру мен ти ма из Но вом Са ду.

По ред пе са ма на срп ском је зи ку – у ори ги на лу или у
пре во ду – чу ли смо и сти хо ви на ма ђар ском, сло вач ком,
ру син ском и ру мун ском је зи ку.

Уче ство ва ли су: Бра ни слав Жи ва но вић, На да Ђур ђе -
вић, Вик тор Ра дун Те он, Та ња Пе тро вић, Ева Хар каи
Ваш, Стан ка Ћа ла сан, Ва лен ти на Ву лић, Да на Ра ду ло вић,
Ми ло рад Ку љић, Све то зар Сав ко вић, Ми ро слав Ни ко лић,
Ми о драг Пе тро вић, Са ша Ни ша вић, Сте ва Бра дић, Љи ља -
на Фи јат, Мир ја на Ште фа ниц ки, Бра ни слав Зу бо вић,
Мир ко Сти кић, Пе тар Ан то ло вич, Оле а на План чак Са кач.
Ауро ра Ро та риу Пла ња нин, Ју ли ја Ка пор њаи, Див на Бје -
лић, Ра ји ца Дра ги ће вић, Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ итд.

Про грам је пред пре пу ном са лом Ди ги тал ног цен тра
тра јао до 19,00 ча со ва.
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