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MIODRAG B. PROTI] O PRISUSTVU
EVROPSKOG DUHA U SRPSKOJ
UMETNOSTI I KRITICI XX VEKA

U svojoj kwizi ,,Otmica Evrope" iz 1995.
godine Miodrag B. Proti} je izme|u ostalog uvrstio
i eseje i studije objavqene od 1960. do 1995. godine:
,,Raspad i restauracija estetskog kriterijuma" iz
kwige ,,Slika i smisao", 1960; ,,Tabakovi} - slikar
vi|ewa sa sve{}u - in memoriam" ,,Tabakovi} uzor i
prete~a", Politika, 29. jun 1977; ,,Ideje srpske kritike i teorije 1900-1950" I-111, uvodnik za ove kwige,
1980/81; ,,[umanovi} - slikar 'napretka' i 'povratka',
Politika 30. april 1984; ,,Kritika i kriza", NIN,
27. januara 1985. godine; ,, Kowovi} - slikar metafore", ,,Politika", 2. jul 1988; ,,Eti~ke i esteti~ke alternative - Srbi u evropskoj civilizaciji", savetovawe u Balkanalo{kom institutu SANU, 1993;
,,Kritika kao stvarala~ki ~in", ,,Politika", 25. maj
1995. godine.
U wima je izme|u ostalog razmatrao i pitawa
prisustva evropskog duha u srpskoj umetnosti i kritici u periodu od devet decenija pro{log veka. To
prisustvo simboli~no je okarakterisao kao otmicu
Evrope i nazna~io wene osnovne pravce.
A otmicu Evrope video je u ~iwenici da je
ona na srpsku umetnost uticala ,,presudnim procesima u svojoj kulturi. Pre svega relativisawem
gr~ko-latinskog i hri{}anskog humanizma, racionalisti~ke filozofije prosve}enosti, naglo pro{irenom nau~nom i umetni~kom sve{}u. Mewawem
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predstava o svetu, ~oveku, dru{tvu". I da je ba{ blagodare}i tome srpska umetnost napustila ,,akademsku
varijantu podra`avawa prirode, onoga {to oko vidi i
himeri~nu ideju idealno lepog, ve~nog, pa cini~nu
ideju da je umetnost samo shematizacija ne~eg {to je
prethodno sa ideolo{kog, politi~kog ili eti~kog
stanovi{ta ve} shematizovano. I naslutila svoju
samobitnost, razliku izme|u slikanog i slike,
teme i sadr`aja. Otkrila je da su strukturni elementi dela - oblik, boja, linija u stvari wen temeq,
wena konceptualna sredstva, vrelo wenog zna~ewa.
Da ona zato ne treba da bude pot~iwena drugim
oblastima, ve} da s wima uporedno postoji i deluje".
Otmicu Evrope video je i u ponovnom uspostavqawu i odbrani estetskog kriterijuma u na{oj
kritici kao nezamenqivog regulatora umetni~kog
stvarawa i klasifikatora umetni~kih vrednosti. A
zna~ilo je iskqu~ivo wegovu primenu pri ocewivawu
i vrednovawu jednog umetni~kog dela i umetnosti
uop{te koji omogu}ava da se uo~i ,,logi~na struktura" i ,,esencijalna su{tina" wenog ispoqavawa.
A odbrana estetskog kriterijuma bila je u stvari
odbrana same umetnosti od politi~kih, ideolo{kih i
drugih kriterijuma i wene ,,uloge u jednoj novoj
koncepciji `ivota i sveta". Umetnosti kao putokazu ka ~oveku ,,prirodno datog" koliko i ,,istorijski
zadatog", formuli humanizma i afirmaciji qudske
veli~ine koja ga uzdi`e do harmonije, kontemplacije,
Demokritovog ,,zati{ja du{e", ~istog saznawa... A
koja je u istorijskom procesu ,,ukidawa wegove alijenacije, u te`wi za wegovim povratkom prirodi i
`ivotu... nezamenqivo sredstvo".
Proti} prime}uje da su u na{oj kritici i
teoriji od 1900. do 1950. postojali odjeci evropske
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moderne misli o umetnosti: napor da se kritika,
teorija i istorija pove`u kao me|uzavisne komponente svesti i ~ovekovog iskustva; da su se ose}ali
odbqesci filozofije umetnosti i filozofije istorije, nazirala svest o odnosu istorije i kritike
,,u jedinstvenom procesu razumevawa umetnosti" i
shvatawe da kriti~ki sud predstavqa ,,savr{enu
svest i osetqivost na odnos izme|u dela i celine,
individualnog i op{teg". Osim toga, srpska umetni~ka
misao napustila je iskustva normativne estetike
kao izraza odre|enih, okamewenih, apriornih postulata po kojoj je ,,dobro i lepo sve {to odgovara
apstraktnoj skali wenih vrednosti" i okrenulo se
estetici strasnih tra`ewa umetni~ke istine, u
~ijoj osnovi je ,,induktivno posmatrawe umetni~kog
dela, `ivo saznavawe, svest o stalnoj evoluciji"
umetnosti, wenom procesu i razvoju kroz mewawe
{kola, stilova i poetika. Pratimo, tako|e, rasprave
o zna~aju umetni~kog dela i ulozi umetnosti kao i
odgovore na kqu~na pitawa koje se umetni~ko delo
mo`e smatrati uspe{nim. Zatim, poku{aje da se
likovnom odredi mesto prema nauci, nastojawe da
se odredi samo bi}e, priroda i pojam umetnosti,
razli~ita gledi{ta o lepom i wegovim svojstvima,
i odnosu umetnosti prema prirodi. Prepoznajemo
odsjaje Kro~eove lirske intuicije, uloge instinkta
i ma{te kao tipi~no qudskog pona{awa koje ima
odraza u modernoj umetnosti.
Otmicu Evrope Proti} je video u slikarstvu
Save [umanovi}a, Milana Kowovi}a i Ivana Tabakovi}a. [umanovi} oli~ava glavne poetike me|uratnog
umetni~kog razdobqa u jugoslovenskom slikarstvu i
neke od osnovnih poetika tada{weg pariskog slikarstva. Tvorac moderne i prete~a postmoderne u
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nas, umetnik u ~ijem su se delu na visokoj vrednosnoj ravni ,,prelamale nade i sumwe modernih vremena",
svojim kretawem otkrio je ,,fenomen 'napretka' i
'povratka' kao logiku umetni~kog razvoja i jedinstven
dijalekti~ki proces koji se ne mo`e razdvajati na
jedan ili drugi deo... ,,Izrazita metafora Kowovi}eve
slike" razvijena kao predstava predmeta i motiva...
funkcioni{e prema Van Gogovom na~elu: sjajem
zalaska sunca izraziti strasti qudske du{e koje je
u vojvo|anskom predelu sa `itom i `etvom potpuno
ostvareno..." Tabakovi} je pak ostvario ,,poetiku prema
kojoj granice stvarnosti se`u do granica saznawa i
prema kojoj je neophodno da se umetnost pribli`i
nauci..." On je prvi u nas razumeo da ,,umetnost
koja bi ostala u krugu usko 'estetskog', 'lepog', koja
se ne bi obogatila novom dimenzijom, koja ne bi
osetila uzajamnost pojava, odnos izme|u wihove
povr{ine i wihovog zna~ewa, svesti i strukture,
saznawa i tajne - ne mo`e dosegnuti bitne probleme
ni `ivota ni umetnosti..."
Za razliku od shvatawa da je nacionalna samo
ona umetnost koja obra|uje narodne motive i mitove,
ilustruje narodni `ivot i istoriju, Proti} pi{e
da je pod uticajem evropske misli o nacionalnom,
preovladalo shvatawe da ,,nacionalna umetnost, bez
obzira kojim se temama bavi, mo`e biti samo individualno preobra`ena umetni~ka realnost epohe,
ne ponavqawe, ve} i otkri}e. Uvi|alo se da je nacionalna umetnost dinami~na, ne stati~na, otvorena, a
ne zatvorena. Da je ona sve ono {to stvore na{i
najboqi umetnici. Da se wena svojstva ne odre|uju a
priori, ve} samo konstatuju a posteriori. Da tradicija
kao 'najsavr{enija bit' odvojena od sada{wosti nije
dobra i stvarala~ki shva}ena tradicija, jer joj se
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tim odvajawem oduzima ,,ono {to je u woj najve}e:
poruka upu}ena budu}nosti..."
Zahvaquju}i takvim pogledima, srpsko slikarstvo se ,,spaslo romanti~no shva}enog 'nacionalnog'.
Duh 'svoje sredine' zamenilo je 'svetskim duhom'. Okrenulo se najve}im kulturnim i demokratskim sredi{tima Evrope, Parizu u prvom redu..."
Po Proti}evom mi{qewu, na{a kritika se
pod uticajem evropske misli o wenoj ulozi, u okvirima
svojih osnovnih nadle`nosti, vratila nekim svojim
starim na~elima: sve mawe je sudila prema poetikama,
sve vi{e prema kreativnoj mo}i - ,,zlatnoj `ici koja
ih povezuje u celinu". Postala je svesna da ,,merilo
avangardnosti vi{e i nije toliko u odnosu prema
jednoj ili drugoj umetni~koj pojavi, koliko u odnosu prema slobodi kao osnovnoj pretpostavci i
konstruktivnom ciqu svesti, i odgovaraju}em sklopu
umetni~kog `ivota..." Ona je iskazala i potrebu ,,da se
'u modernim vremenima' i u nas promene definicije
nekih va`nih pojmova: da se, recimo, ukine boemska
predrasuda o stvarawu kao pukom ose}awu i vaspostavi
wegov spoj sa vi{om namerom - ina~e kako objasniti Partenon, Studenicu, katedralu u Strazburu,
Tomasa Mana, Gerniku... I da se stvarawe posmatra
kao slobodan ~in pojedinaca okru`enog datostima
prirode, dru{tva i kulture, urowenog u Kasirerov
simboli~ni svemir...
Shvatawe tih osnovnih pitawa sve vi{e su
nalagala inverzije: dinami~no umesto stati~no poimawe nacionalne kulture; anga`ovanost koja bi}e
umetnosti ohrabruje umesto anga`ovanost koja ga potire; izvorno, individualno, umesto op{teg svojstva
umetni~kog dela; li~nu slobodu kao uslov postizawa
nadli~nog otkri}a; stilsku razu|enost..." Takvi
7

obrti, wihova savremenost i aktuelnost u teoriji i
primeni omogu}avali su dijalog, prisustvo Evrope
u Srbiji i Srbije u Evropi. U srpsku umetnost i
kritiku evropski duh je nadolazio zahvaquju}i pojedincima koji su prvih decenija pro{log veka, a
naro~ito izme|u dva svetska rata, odlazili u evropske metropole, najvi{e u Pariz, odakle su se
posle {kolovawa vra}ali u Srbiju kao prosve}eni
qudi, Evropqani sa `eqom da je razviju, unaprede
po evropskim standardima: ekonomskim, politi~kim,
obrazovnim, kulturnim, Takvi pojedinci, ,,osloba|aju}i svoju ma{tu i misao, preobra`avali su srpsku
umetnost i kulturu..." Oni su ~in pukog pra}ewa
zamenili ~inom u~estvovawa, ~inom ,,izvornog pripadawa Evropi i svetu i o~uvawu tvora~ki shva}enog
identiteta", pri ~emu primamqivost nisu ispoqavali
u stvarala~koj pobudi ve} u ,,recepciji stvorenog",
,,dijalogu sa drugim", slobodi ,,suprotne stvarala~ke
voqe" {to je zna~ilo ,,da pored jedne stane druga
pobuda i da se jednoj iskqu~ivosti ne odazove toliko
jedna pot~iwenost koliko druga iskqu~ivost..."
Evropska umetnost najpre je u{la u beogradske
zbirke pa u beogradski umetni~ki `ivot. Kraq Milan
se smatra jednim od prvih kupaca Tuluz-Lotreka i
francuskih impresionista. Knez Pavle je stvorio
zbirku starih majstora u kojoj se nalazilo i El Grekovo
kapitalno delo ,,Laokoon" (danas u Nacionalnoj galeriji u Va{ingtonu). Ka{anin je prvi stvorio zbirku
moderne umetnosti (danas u Narodnom muzeju). Me|utim, evropska umetnost je najvi{e bila prisutna na
izlo`bama: Qubomir Mici} je ve} 1924. godine u
Beogradu organizovao prvu internacionalnu izlo`by
moderne umetnosti. Muzej kneza Pavla je priredio
dve nezaboravne izlo`be: ,,Italijanski portret
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kroz vekove", 1938, na kojoj je bilo izlo`eno 150
remek dela Mikelan|ela, Rafaela, Ticijana, \or|onea,
Tintoreta, Tijapola, Pjera de la Fran~eska, Boti~elija, Montewe, Mesine, Karpa~a, Lota, Veronezea
i drugih klasika. Zatim izlo`bu ,,Francusko slikarstvo XIX veka", 1939, na kojoj je bilo izlo`eno 160 dela
francuskih klasika: Koroa, Kurbea, Domijea, Davida,
Delakroa, Engra, Milea; impresionista: Degaa, Monea,
Manea, Pisaroa, Renoara, Sisleja, Tuluz-Lotreka...,
kao i remek dela osniva~a moderne: Gogena, Van Goga,
Sezana...
Taj zamah, prekinut Drugim svetskim ratom,
a potom vladavinom socrealizma kod nas, nastavqen je
posle 1950. godine izlo`bama: Francuske savremene
umetnosti, 1952, Murove, 1954, Van Gogove, 1956, zatim
nizom izlo`bi u Muzeju savremene umetnosti od
wegovog otvarawa 1965. godine: Pikasoa, Iva Klajna,
Ernsta Neizvesnog, Majakovskog, Pol Klea, Hansa
Rihtera, Kupke, Huana Miroa i drugih svetskih
umetnika, ali i mnogobrojnim izlo`bama inostrane
umetnosti: ameri~ke, francuske, nema~ke, poqske,
~ehoslova~ke, danske, italijanske, kanadske, ruske,
austrijske, meksi~ke, britanske, belgijske, gr~ke,
indijske, {vedske, norve{ke, brazilske, ma|arske,
finske i drugih dr`ava. Zapa`ene su i dve velike
me|unarodne izlo`be moderne umetnosti ,,Beograd
77", i ,,Beograd 80", na kojima su u~estvovale 33 zemqe
sa 190 umetnika koji su izlo`ili 450 umetni~kih
dela. Pri tom je Muzej savremene umetnosti sara|ivao
sa najpoznatijim svetskim muzejima i galerijama u
Parizu, Wujorku, Rimu, Pragu, Berlinu, Londonu,
Minhenu, Budimpe{ti, Helsinkiju, Stokholmu, Lo|u,
Nirnbergu, Firenci, Kopenhagenu, Oslu...
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Od samog po~etka XX veka zapa`eno je bilo i
prisustvo srpskih umetnika u Evropi (Rimska izlo`ba
1911. godine), a naro~ito posle Drugog svetskog rata
i pada ideologije socrealizma, od 1950. pa nadaqe,
kada je intenzivirano u~e{}e na svetskoj umetni~koj
sceni: bijenalima u Aleksandriji, 1955, Tokiju,
1955, Veneciji, 1956, Sao Paolu, 1965, na kojima su
dobijali pohvale i nagrade (nagrada UNESCO u Veneciji, 1956) a zatim na izlo`bama {irom zemaqske
kugle u preko 70 gradova: Parizu, Marseju, Strazburu,
Tokiju, Veneciji, Amsterdamu, Var{avi, Wujorku,
Va{ingtonu, Briselu, Londonu, Stokholmu, Rimu,
Atini, Budimpe{ti, Kopenhagenu, Berlinu, Madridu,
Barseloni, Lisabonu, Pekingu... Na otvarawu pariskog Bobura u postavci su bila dela i na{ih
umetnika Dade \uri}a i Veli~kovi}a.
Imaju}i sve to u vidu Proti} je zakqu~io:
,,Po{to je evropskom edukacijom svojih umetnika dosta primila, Srbija je wihovim neposrednim
u~e{}em u va`nim umetni~kim pokretima pone{to
i dala: ekspresionizmu, dadaizmu, nadrealizmu, lirskoj
apstrakciji, fantastici i novoj figuraciji, 'paralelnoj umetnosti'..."
Bo{ko RU\IN^ANIN

post skriptum:
Danas, kada svim snagama te`imo ujediwenoj
Evropi, politi~ki, ekonomski pa i kulturno, vaqa
se podsetiti i jedne Proti}eve izjave jo{ iz 1986.
date Radmili Mati} Pani} za publikaciju
,,Miodrag B. Proti}" Muzeja savremene umetnosti:
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,,Trebalo bi prestati sa dokazivawem da smo,
eto, i mi Evropa, da Evropu pratimo pa i simuliramo,
i, umesto toga, po~eti sa u~estvovawem u stvarawu na{e, a time i wene, autenti~ne umetnosti, polaziti od
premise da smo celokupnom svojom istorijom Evropa,
bez obzira na ranijeg azijskog osvaja~a, i da sve najboqe
stvoreno na ovim koordinatama pripada ipso facto
evropskoj kulturi kao i ono {to se stvori drugde u Oslu, Lisabonu ili Pragu. Dok se receptivni odnos
prema Evropi - koja se sastoji u na~elu da svaka pojava
kod nas mo`e biti dobra samo ako je nastala u Rimu,
Parizu, Berlinu, Londonu ili Wujorku - ne zameni
kreativnim, bi}emo da-leko od we, woj se mo`e
pripadati samo nesvodqivim, izvornim prilozima.
Posle svesti o Maqevi~u, Mondrijanu, Pikasu, Ivu
Klajnu, ili konceptualnoj umetnosti, pledoaje za izvornost na{e kulture ne zna~i, razume se, i ne
mo`e zna~iti pledoaje za nekakvu balkansku folklornu, ve} za jednu savremenu umetnost koju stvaramo
kao Evropqani, pro`eti svojim egzistencijalnim i
povesnim iskustvima pod istim nebom modernih
vremena. Nije dakle o tome re~ - smatrao sam i smatram da ,,nacionalna kultura koja je ispod vremena
u stvari subistorijska, provincijalna ili folklorna, da tradicija koja se suprotstavqa modernom
iskustvu nije nikada - ta~no shva}ena tradicija"...
Bez te promene ima}emo ponekog predstavnika u evropskoj kultyri samo ukoliko on tamo i
`ivi, u wenim centrima, i jednu umetnost ovde, na
periferiji, koja, uznemirena time, ni{ta ne ~ini
da taj status pratioca (da ponovim Vinkelmana: onaj
koji prati - zaostaje) zameni statusom wenog u~esnika
i stvaraoca u ovom balkanskom podru~ju, gde je evropska kultura uostalom i ponikla."
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VERA JANI]IJEVI]

TEORIJSKE PRETPOSTAVKE ZA PISAWE
ROMANSIRANE BIOGRAFIJE

У теоријском поступку за писање романсиране
биографије увек постоје неке условности. Писац тог
књижевног жанра улази у ризик, јер избор и начин
обраде захтевају многа ограничења. Пошто се ради о
личности, која је у стварности постојала и стога била
присутна у многим облицима приватног и јавног
живота, без обзира на то колико се бавила занимањем
од општег значаја или живела повучено, ипак постоје
бројни очевици о којима се мора повести рачуна када
се пише такво штиво. У светској књижевности постоје
романсиране биографије обично у историји познатих
личности. Најчешће су романсиране биографије владара или светаца.
У правом смислу речи романсиране биографије
су писане на много начина и доносе собом постојеће
историје живота стварних личности. У светској књижевности има много примера за углед. Најпознатије су
оне о познатим историјским личностима, као о Александру
Македонском, о Спартаку, о Наполеону. У нашој савременој прози има мало примера зато што су одређене
идеолошке претпоставке диктирале, не само избор, већ
и начин обраде у нашој стварности двадесетог века.
Романсирање живота и рада одређене личности
зависи од пишчевог личног избора, угла гледања и
духовне климе друшта у којем је живела изабрана
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личност. Које су основне претпоставке у избору начина
обраде живота и рада одређене личности? Реч је о
карактеру изабране књижевне врсте, начину обраде и
стилу. Постоје у бити два начина презентовања историје
живота стварних личности: прво, дати доследно подaтака
из конкретног живота не интервенишући у подацима,
који се користе, и друго, писати слободно своју интерпретацију живота и рада одабране личности. У првом
случају могу се догађаји из стварног живота следити
без уметања ставова писца, мада он има права на то. И
друго, може се ткати штиво по сопственом избору
датих података. Наравно, у томе постоје бројне замке.
Писац може изабрати чворне тачке по свом избору из
живота одабране личности, може занемарити неке
детаље, па чак може, да би оправдао свој начин
писања, да склони у страну податке, који противрече
његовој тези. Све је слободно, али... У циљу доследног
презентирања лика познате личности треба бити
доследан. Често се јавна и приватна личност налазе у
супротности. Да ли треба склонити за читаоца те
разлике? Мислимо да у циљу доследности не треба
инсистирати на томе. Понекад је баш од значаја
указати на те чворне тачке у разликама у понашањау у
разним ситуацијама у којима стоји у противуречности
јавна личност са приватном.
Романсирана биографија треба да има свој
почетак и крај. Може се ићи хронолошки од најраније
младости, можда и од детињства, а може се успешно
направити прича идући од краја живота назад до
почетка. Могуће је и не поштовати хронолошки ред у
једном или друго смеру. Ствар је избора. Скоро да се
може тврдити да и када би се писала аутобиографија
не би било све до краја аутентично, јер наша сећања на
минуле догађаје имају много корекција како би то
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тврдили психоаналитичари. Чак и многе интерпретације
сопствених увиђаја познатих психолога и психијатара
нису сасвим аутентичне, као што то демонстрира наш
познати психијатар Војин Матић у свом делу Моји
животи. Да ли је потребно бити доследан у презентирању стварног лика? Понекад је могуће начинити
своју причу нечијег живота. Дакле, све је могуће.
Ако смо на почетку изнели два постулата за
писање романсиране биографије, сада откривамо и
неке друге путеве за које се залажу неки писци. Стил
којим ће се писати зависи од одлуке самог писца.
Исповест једног кловна, познато дело немачког писца
Хајнриха Бела може да послужи као пример да се
може писати и у крајње изврнутом начину, то јест,
када се извитоперава на саркастичан начин све оно
што доживљава лик у роману. Са друге стране може се
писати са сагледањем друштвено историјских условности
кроз које се открива личност о којој се пише. Понекад
је чак и захвалније писати о ситуацијама, које су
условиле дато понашање личности. Тиме се расветљавају
животне условности, јер о многим нашим одлукама
јаснији увид добијамо када се сучељавамо са другим
личностима и у одређеним приликама..
Савремена литерарна остварења откривају нам
интересантно сагледање живота и рада одређене
личности. Можда је од значаја поменути да сценарија
и драмска остварења могу да буду много уверљивија
од прозног приповедања. Књига Владимира Пиштала
Тесла, портрет међу маскама има све карактеристике
синопсиса за сценарио за снимање филма. Ако погледате
наслове може се рећи да имате кадрове за снимање.
Такав начин писања, који као да води камеру од
сегмента до сегмемнта, има специфичан карактер. Уз
то у том штиву имате описе амбијента, изгледа ликова,
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целовитих дијалога и промишљања о неком битним
животним проблемима. Писање романа саставље-ног од
исечака из живота, чудне комбинациоје фрагмената
инспирише за различите интерпретације. Истина, читалац
у том штиву и сам има улогу, јер мора да прави
целовиту монтажу исечака или кадрова, као када гледа
филм.
Драматизације живота и рада стварних личности
данас су свеприсутне како на филму, тако и на
телевизији. На Бродвеју иде представа о Николи Тесли
у режији Сање Бештић, која је поверила лик Николе Тесле
Џејмсу Ли Тејлору. Драма Тесла, у верзији Сање Бештић,
иде тако што се Тесла суочава са смрћу и пролази кроз
свој живот сумирајући своје грешке. То је, ето, један од
начина писања романсиране биографије. Давање речи
самом лику. Не могу ништа друго да кажем о представи
због тога што је нисам видела.
Вредно је поменути и да се појавила верзија о
смрти Николе Тесле. Наводно га је убио неки есесовац
по Хитлеровој заповести. Да ли? Али у то време Тесла
се сасвим повукао и живео у једном треће-разредном
хотелу о трошку свога сестрића и више није ништа
"изналазио". Питамо се коме је то потребно?
У савременом друштву постају устаљенији
контакти путем i-mailo-ова, па се може написати романсирана биографија и на следећи начин: своју причу почети
са неколико реченица, а онда је ставити на сајт и преко
примедаба, мишљења изнетих на сајту, коментара и
примедаба, наставити писање. Такав начин је користио
наш савремени писац Зоран Илић, познат по својим
збиркама кратких прича. Иначе, експеримент је направио
с насловом Реприза, репризе што је у ствари коментар
на дело Алан Роберта Гријеа Реприза. Можда није
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добро рећи коментар, јер то је својеврсна нова верзија
романа.
Данас је настала чудна појава, могу се испредати свакакве приче о личностима, које су одиграле
одређене улоге у стварном животу. Недавно се појавио
роман о последњим годинама живота Адолфа Хитлера,
чак је направљена филмска верзија. Једне ноћи је дата
на ТВ-у. Нико се не пита колико има истине у томе. За
Хителра нам је познато да је већ 1943.г. имао
Паркинсонову болест. То се може лепо видети на
оригиналним снимцима када придржава левом руком
десну при потпису, јер му се руке тресу. Знамо да је
узимао лекове за ту болст, али тада још није постојало
успешних лекова те врсте. По свему судећи и да је
остао жив после опсаде Берлина, могао је још само
неку годину поживети и то уз добру негу. А затим,
пада ми на памет још и ово. Будући да је имао
двојника (можда и више од једног) па је то прича о
његовом двојнику?
Постоје и саге, романи о породицама. Хвале
вредна су најпознатија дела: Браћа Карамазови Ф.М.
Достојевског, Буденброкови Томаса Мана, Сага о
Форсајтима Џона Голсвортија или У трагању за
изгубљемим временом Марсела Пруста. Можете правити примедбу да то нису у правомс мислу романсиране
биографије и да су то у целини уметничке конструкције,
али нисте у праву. Добро је познато да су грађу за те
романе писци узимали из стварности.
Живот и рад Достојвског тако је разнолик да је
скоро немогуће све обухватити. Студија Леонида
Гросмана Достојевски обилује подацима о животу и
раду писца, па ипак, било би тешко романсирати
живот Достојевског, мада има многих филмова, чак и
серијала на ТВ-у о њему.
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Томас Ман на изузетан начин развија причу о
Буденброковима, па се могу наћи додирне тачке са
пропашћу одређене породице, која му је била инспирација,
мада је много преобликовано на изузетан начин.
Голсворти прави лепезу прича о стварним личностима,
а зна се да је једна лик из романа стварна личност и то
писац тог штива. Марсел Пруст пише роман о себи и
својој породици, са стварним детаљима из свог живота.
Па би се могло ово дело назвати романсираном аутобиографијом.
Уосталом, писање романсиране биографије увек
је својеврсно интервенисање и удаљавање од живота
стварне личности. Интересантно је поигравање писањем
аутобиографије у делу Томаса Мана Исповест варалице
Феликса Крула. Подсетимо се дела истог писца
Доктора Фауста, што је уствари романсирана
биографија Адријана Леверкин, који је спој Шенберга
и Ничеа.
У писању романсираних биографија стварних
личности сама имам нека искуства. Написала сам и
објавила три приповести о Платону (Платонова путовања у Сиракузу), о Аристотелу и Александру Македонском (Миљеници богова) и о Диогену (Диоген
космополита). Будући да сам желела да останем на
нивоу своје струке (професора философије) остала сам
на доследном изношењу философских ставова Платона,
Аристотела и Диогена. Презентовање штива иде преко
монолошког излагања само Платона и Аристотела, а за
Диогена сам препустила монолог Диогеновом ученику
Монину.
Моје колеге су биле врло уздржане у процени
ових приповести, сматрајући да то нису студије, па се
стога не могу убројати у философско штиво, али
мислим да нису у праву, јер сам у овим приповестима
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доследно следила ставове ових философа. За приповест
о Платону користила сам, пре свеа, Платонову преписку - Платон Писма (Рад, Београд), а за приповест о
Аристотелу и Александру Македонском користила сам
Историју хеленизма, Фануле Папазоглу (изд. СКЗ), а за
Диогена Живот и мишљења истакнутих философа
Дигена Лаертија (Култура, Београд).
На крају, да ли се уопште може говорити о
диследном и аутентичном писању романсиране бографије?
Наши описи догађаја, наше виђење улоге неке личности
је увек крајње субјективно. То се никако не може
избећи. При опису неке личности, догађаја у дневној
штампи можете наћи бројне примере. Понекад су
новинарске вести сасвим опречне једна другој о истом
догађају. Није никако друкчије ни када је реч о
стручним извештајима.
Али... без обзира на све странпутице у писању
романсиране биографије то је, ипак, интересантно штиво.
Не треба одустајати. Сама сам у недоумици да ли да
напишем романсирану биографију о Плотину на
основу сведочења о његовом животу у Порфиријевим
Енеадама.

_________________
Излагање Вере Јанићијевић (1932-2014) на Савременој
српској прози у Трстенику, јуна 2013, објављујемо
постхумно.
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MILOSAV BUCA MIRKOVI]

RASTKO POETSKI NEIMAR
@alim pro{lost, nadam se budu}nosti,
nezadovoqan sam sada{wo{}u - to je moj `ivot.
^ajkovski
Kada se govori o modernoj srpskoj poeziji,
nikako se ne mo`e zaobi}i Rastko Petrovi} - poetski neimar. On je na{oj poeziji i svim wenim
modernim ambicijama dodao jo{ jednu - voluntaristi~ku, koja se ostvaruje senzibilitetom jo{
neodre|enog ali pobuwenog, plahovitog ~oveka i
koja, ~ak i kada se slu`i vitalisti~kom slovenskom, praslovenskom teorijom, ne dozvoqava da takav i tako na|eni, hiqadu puta gubqeni pa na|eni
~ovek, bude prevatren, zaboravqen, potu~en. Me|utim,
ne tra`imo suvi{e od pesnika, ne spre~avajmo wegove tonove da budu i nemilosrdne borbe sa samim
sobom, da budu pomalo nesre}ni pored ma`enih
pesnika epohe, epohe kao {to je, recimo jo{ jedanput, bio i ostao stra`ilovski lirik Milo{ Crwanski. Ostaje i daqe golema ~iwenica da je krik
Otkrovewa plod fabri~ke sirene isto koliko i
traumatizam ro|ewa: modifikovani [arlo u Modernim vremenima bolnije, prodornije dejstvuje od
Rogo`ina, od sulude vo`we Xemsa Dina, potresnije,
krvavije od {i}arxijskog bekstva iz [arlevila.
Ne li~im ni na hrast, ni na propeler,
druk~ije pro`diru parobrodi
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okean, sun~ane senke, modro grawe.
Da li ironiju ili osna`ewe na `ivot novi,
prole}e, sad mi donosi{?
Neukrotqiva je tuga za mlado{}u, nesavladqivi drumovi;
probu|ena na ko{are sko~ila moja `eqa,
~eka; rogu{i se, nigde nema nikoga.
Zbrisa}u sve mutne re~i izme|u sebe i boga,
pouzda}u se samo u svoje ruke,
celivaju}i goru ili hajduke,
komi~ni potok {to `ubiri.
Ubi}u kakvoga gnusnog sawalixu,
mesto senki zasaditi mu zeleni vrt po licu;
to krv iz mene govori!
@ivot se na svim socijalnim, a i u umetnosti, udesetostru~io, nagomilao i kwiga je sva~ija
i svakojaka prestala da bude svetili{te. Pesnik,
nadni~ar Otkrovewa, osetio je to svim ~ulima,
iako nije znao, niti umeo da zna ~ulom izvesnosti,
koje su patentirali nadrealisti, punije akcije, razarawe ili arhitekturu slobode, svejedno. Otuda je
wegova poezija istovremeno i poraz i trijumf, ali
trijumf koji ne tra`i da se ra{~iste izgoretine i
krpice, plikovi i o`iqci, ve} predrasude oko
moderne, industrijske poezije i uop{te, kao neprikosnovene jedna~ine sa moralom, jedna~ine
dostojne da predstavi ~ak i re{ewe metafizi~kog
problema. Drugo je pitawe kako bi i dokle bi
evoluirao pesnik Otkrovewa, ^asa obuke, Afrike i
Vuka i da li bi udaqivawe od detiwstva rodilo novi
stvarala~ki mitos da neobuzdani putnik i brutalni ekspresionist u najboqim, a sentimentalni
boluntarist u kasnijim, uzgrednim reporterskim
izlomqenim i sve lomnijim pesmama, nije istr~ao
ispred neobuzdanog, kontradiktornog umetnika.
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Po{to je pustio ~oveka da biva u akciji i da
se svakud akciji daje, on je, tako|e sav u groznicama, sav u pokretu, po nogama (a tako je i izdahnuo, izgoreo od sun~anice, u Va{ingtonu), vi{e
obe}avao no {to je pisao svoja cela, svoja sbrana i
celokupna, svoja tra`ena i uta`ena dela. Dubina
`ivota bukvalno je merena kvadratom brzine, a
lirika je bila nevidqivi i svemogu}i koeficijent,
sa kojim izrastaju eukaliptusi i juri{aju rakete u
vaseqenu, industrijska epoha bila je ne samo san i
ko{mar Rastka Petrovi}a, nego i sudbina i trauma
wegove umetnosti, wegova teorija i grcawa, wegovih sastanaka i rastanaka, wegovog prisustva u
tajnama biqa, `ivota i pokreta.
Rastkov svet je jedan podignut, ekspresionisti~ki, zakovitlani svet u kome nema stanica i
stani{ta i u kome svi meridijani imaju ne~ega od
krvi qudi i naroda koji su ga prelazili i pohodili.
Ili, kako to otprilike poneseno i ~e`wivo podvla~i Marko Risti}, u svom poznatom eseju koji se
kao memento uzdi`e iznad svih li~nih pesni~kih
tragedija polovine HH veka, - izme|u crkve Svetog
Marka u Parizu i Svetog Marka u Beogradu, izme|u
Smirne i Sicilije, izme|u Budve i Ohrida,
Me|umurja i Makedonije, Svetog Stefana i Svetog
Nauma, kao putnik, kao paganski apostol, sa nekim
stidqivim entuzijazmom i sa jednim gorolomnim
temperamentom, na{ pesnik je `urio da vidi pitomije nebo i da do`ivi puniji, zanosniji dan, a sa
dubokim tragi~nim ose}awem svoje telesnosti, svojih snovi|ewa, koji su i{li od starih paganskih
rituala do muwevitih bokserskih me~eva, od sme{nog
i podsme{qivog inscenirawa slovenskih bahanalija
do furioznih i luda~kih cirkuskih pentrawa u ko21

jima se otu`na febra cirkuzantskih trikoa tako
brzo me{ala sa krvqu, ako je do we do{lo...
Kne`e Potemkine izdanuli u kolima na velikome putu,
Da mogu, kao ti, umreti na drumu,
Kad to~ak razgliba glinu `utu;
[ibaj ko~ija{u, teraj carski u Strumu,
]ut!
Tajna, ro|ewa, trauma ro|ewa i iskreni vitalizam paganski, slovenski, perunski, ki~evski,
budvanski, ohridski, beogradski, dekarski, afri~ki,
- sve je to u uzvicima, u tempu, u drhtawu i dahtawu.
Neprestano se poziva na galije, na `eleznice, na
putovawa, na brodove, na prostore. Neprestano se
pri`eqkuje svet i svetina, pokret i ritam, prostor
za igrawe i mu~ewe duha i nadasve, pri`eqkuje se
detiwski povratak u `ivu materinsku utrobu, u
spasonosno, definitivno intrauterinsko prole}e.
A Rastkova poema nije golema novotarija kao {to
ni wegov pijani, sun~arski, drumovni~ki ideal
ruku i rukovawa, bratstva, svetskog bratstva nije
bezna~ajni eksperiment. Rastkova programska i
temperamentna poema Dvadeset neprikosnovenih stihova pravi je `ivi manifest, pacifisti~ki i defetisti~ki trik i dozivawe prevedeno sa jezika
fabri~kih sirena i bokserskih mi{i}a. Iako bez
socijalnih podataka i bez socijalne negacije kriminalne svakodnevnice, ova poezija, ova natrpana
i uvek budna rasprava sa nervima i mi{i}ima, sa
mo}nima i nemo}nima, sa nebesima i bezdanima,
jedno je od skupocenih svedo~anstava ne samo o
prvom svetskom ratu preko ~ijih se brda le{eva
prelazilo i dawu i no}u, nego i traumati~na opomena
pred svakim budu}im, hiro{imski razornim, satanskim ratom. Iznikli nad nadrealnim rastiwem
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izubijanih i poubijanih qudskih telesa Rastkovi
stihovi govore o telesnom bolu, o te{kom, paklenom bolu onih koji su svesni razarawa bi}a i
biolo{kih principa. Svi zakoni su zakoni mi{i}ni,
sve ima ~vrstinu trajawa merom mi{i}a i tetiva,
pa nam se zato na jednom ~ini kako je Otkrovewe
uistinu jedna anatomska dvorana u kojoj se halicinacijom govora ponovo pokre}u telesa `rtvovana u
`ivotu i haosu modrenog stole}a.
Bah}em se i dah}em, gle, u ko{maru i svi snismo
Osvajawe prostora ne~im {to je bez mere...
Savladasmo poni`ewe... i ubismo! i ubismo!
Kao da to i mi nismo!
Ja sawah na rubu prole}a, a vi gde sniste
Nedirnuto?
Za wega bar znam da sawa taj san
U trbuhu svoje matere.
Obnova `ivota, ~e`wa i juri{ za `ivotom
tako je sve to obznaweno ovde. Industrijska i bokserska epoha pokreta, sudara, damarawa i gotovo
sedimentalne alijencije, epoha brine i muwevitih
mehani~kih i telesnih doga|aja, privla~ila je pesnika i nije mu davala ni odmora ni po~ivke;
vikendi i letwikovci, nedeqe i odmori uop{te ne
postoje u poeziji i prepisci ovog umetnika, ovog
~oveka iz umetni~ke suptilizirane i suptilizatorske porodice, a u osnovi ~oveka iz naroda. Sve {to
je radio, {to je sawao, {to je planirao, bilo je
nezadr`ivo.
Suvi{e tesan prostor da se proteli,
Suvi{e malo zvukova kojima da se zeva
Pod pokriva~e o{tre neba, kojima peva
Revmati~ni bol sumwe, besmo legli
O, san je vampir pun gnusobe i krvi,
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A bu|ewe te vreba razrokim o~ima;
Nesposoban da izgradi{ biografiju. nisi prvi
Koji si `rtva otrovnih gqiva. Ima!
Pla{e}i se samo}e, izgubqenosti, ucveqenosti,
on se sve vi{e pribijao uz narode, uz svetinu, i
putovao je nemilice, tra`e}i `ar ptice i boemiju,
iako mu je svaka pti~ja perspektiva odvi{e izvrnuta,
a svako dru{tvo za vinskim stolom ili taburetom
nedovoqno, nesigurno i zakasnelo.
Jedino zbog ovih razderanih obala u rukama,
Kukavico, zadrhta}e{ zar opet!
nimalo strpqewa da prkosi{ mukama,
Pquni! Savlada}e te pednicima svet.
Nije, prema tome, lako smestiti Rastka Petrovi}a u {kolu i {kolske ~itanke, niti prepisivati
ili nanovo postizati wegov osnovni stav. Sve {to
mu je prethodilo: moderna, modernisti~ka kwi`evnost
i sve {to mu je paralelno dolazilo kao pokret (nadrealizma), osetilo je specifi~nu i udarnu te`inu
tog stava, tog po`rtvovawa, kakvog nije bilo u nas,
u na{oj poetskoj civilizaciji uop{te. Sama za sebe.
Otkrovewa su provalije neizmerne, ali u wima se
kre}e, u wima mobili{e savremeni ~ovek; Ajfelova
kula nevredi te`inom svog ~elika, no znojem radnika koji je podizahu nebu pod oblake, u plavetnilo, u nagonsku visinu i dubinu, svejedno. To je
pesnikov nauk, to je rezultat wegova slova i wegove
alegorije, wegove svekolike tajne, wegove poezije u
taktovima koje pre svega volimo i moramo da
na|emo u dramati~nom i ne`nom Otkrovewu. Qubav
za `ivot izru~uje ovde re~i kao {to se izru~uju
{lepovi srebra sa krvavim otiscima prstiju radnika, svih radnika, ~iju je proletersku tokatu propustio da ~uje, a koja je ipak nadmo}no i gotovo
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iracionalno provalila u wegovu poeziju i odredila je
u vi{e pravaca.
U ustima jo{ gadno od velikih imena,
I pro{lost miri{e na hartiju i neoprano rubqe:
Evo ja `va}em vru}i hleb u dru{tvu smelih
stvorewa;
O, taj vru}i krompir, kako me odvla~i sve dubqe
U tajanstveni `ivot tela!
Evo: otisci posledwih rukovawa
Novoga zaveta;
Evo sva tela sme|a, debela i bela;
Evo wina druga (i sva redom do milijarditih) stawa!
Skoro me stra{i silna mudrost ove ruke,
Moj mozak je nemo}an da bude gospodar svih wenih
pokreta
(Ne, duhovnost mojoj pustolovini mi{i}noj samo
smeta!).
I ta rebra savijena u luke;
Tajanstveno u~e{}e jednog bedra;
Drhtaj! Puna sala i zvezda je no}as ova no} vedra,
No} rukovawa!
Te ruke savijene zastave, noge: stovari{ta drumova.
Jednom vi{om voqom ja stavqam ova slova:
No} Novog zaveta:
Zato me no}as ja obznawujem toliko i za Svedo~anstvo
Sveta!

________________
Esej iz zaostav{tine M. Mirkovi}a
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Poezija
ZORAN M. MANDI]

BOLNICA

Za Miroquba Milanovi}a i
Pola veka }utawa
Me|u svetim mestima
Bolnica se nadme}e sama sobom
Ne prijaju joj olaka pore|ewa
Bole}ive metafore p(r)ozvane nadom
nedoraslih pesnika koji ne misle da misle o
piramidama sagra|enim u stihovima
pre re~i
pre izlaska svetlosti
U bolnici prinu|eni svet po~iwe
mnoga odricawa
Kako se to pravdajy oboleli
oni kojiu su u gomilama nepotrebnih imenica
zapo~eli sva|u sa bolom
o ~emu postoje zapisi me|u uni{tenim
rukopisima prete~a svakog zaveta
U ovoj pesmi obra}am se tuma~u saznawa
koji je sam sebe upla{io mogu}no{}u gubitka
tela od ~ije se omraze du{a za{titila
vazdu{nim zidom bezli~nog pokajawa
Bolnica je sveto mesto za zgledawe u
siroma{tvo i jad bezvrednih preporuka zdravih
Za koje se to zdravqe tro{i toliki novac
upita}e samo onaj si}u{nik koji ne ~ita
svoje bolesti
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koji se detiwe raduje dobrom mlazu iz be{ike a da
pri tom ne razmi{qa o muci mlaza me|u wegovim
neostvarenim snovima
Prijateqa u bolnici najboqe je ostaviti wemu
samom sa
ra~unaqkama i quqa{kama me|u lipama
strpqivijim od
jorgovana i tvrdoglavih divqih jabuka iz Dnopoqa
Bolnica nije mrtva~nica niti {kola u ~ijim se
vi{im razredima izu~ava diktatura straha
Leonardo je u jednoj od wih otvorio svoj najva`niji
Ateqe
u kome je zatvoren od svakog pogleda slikao pogled `ene
razastrt me|u ubojitim ratnim spravama za ce|ewe
najskrovitijih unutra{wih telesnih sokova
Mo`da je ba{ zbog toga Van Gog sa podsmehom
slikao du{u dok je sebi odsecao uvo
Otuda kod wega levi i desni pejsa` zajedno na
jednoj slici
savr{enijoj od svake skice za odlagawe
mawka sopstvenog bola
Bolnica nije pazari{te
U woj se lepo sawa dok se na glavnoj bo`ijoj
raskrsnici upla{eni od{elnici mimoilaze sa
ostacima
sme{nih nada na|o{a
do|o{a i pro|o{a
Zato u bolnicama stanuju skromnosti i ve~nosti
najboqih mirisa prolaznosti iskrenije od
`ivota koji nas ne ~uva od nas samih
suvi{e zdravih i
previ{e `ivih
Sombor, 2012. god.
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[PIJUN

On je uvek tu
pored tebe pored svih
mogu}nosti na koje pili}arski
ra~una
Redovno se predstavqa kao
neotkriveni prijateq
udru`ewa avaksa
Ono {to sakupqa naziva va`nim
predmetima zapostavqene istorije
Ne upu{ta se u rasprave o
istoriji ukusa
poput sitnih `ivotiwa strahuje od
osnovnih nedostataka li~ne pismenosti
Predsednik je jedne reke dok drugu
ure|uje
Sklopio je saveze sa onima koji mu se
smeju iza le|a koji mu poturuju
prevazi|ene generacije laptopova
Do besvesti ulazi u kancelarije
drugih
na hodnicima se
sastaje sa neva`nim prevrtqivcima a
razvodi se od va`nih izvora hrane i le~ewa
Telefonira do besvesti
Sa fiksnog naziva sebe na mobilni
Telefon
[pijunira sve
kom{ijskog psa
uli~ne ma~ore
ptice stanarice pa ~ak i
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jad sopstvene malenkosti
Boluje od sebe naduo u la`nim pri~ama o veri o
`eni
O
pripadawu kohabitaciji sa |avolom
Neopreznost ga ubija i vodi kroz memqive
hodnike ludila
Ni sam sebe ne voli jadan
posrnuo u
neumornom prepisivawu podataka o drugima
Ne ve`ba u teretanama u
ponorima se hvata za kqakave ruke
nalogodavaca i hu{ka~a ta{tine
mr`we i patolo{ke sujete
Svrab ga izujedanog ne napu{ta
[pijuni naj~e{}e veruju u osloba|aju}e predude
nesvesni da ih ni na najtamnijem mestu
ne}e sahraniti pre nego {to ih pojedu
sitne `ivotiwe sa
kom{ijskim psima i uli~nim ma~orima u
dru{tvu
Vreme je da vremenu ka`e
Zbogom

KANTILENA

Petru Krdu
Ovo nije ozbiqna pesma
Dragi moj Petre Krdu
eteri~an dah wene kantilene
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dolazi iz tvog eona u
kome si susretao i ispra}ao Emila Siorana
Naravno sada posle ovog 30-tog aprila
pohrli}e le{inari - tvoji takozvani prijateqi da
tuma~e oporuku koju si najverovatnije
poneo sa sobom
Ali, gle razo~arewa kada u woj otkriju da se
ne nalaze u spisku kandidata za Evropsku nagradu
kada pro~itaju Tvojim rukom napisanu napomenu
Ne spomiwi |avola
Koliko ju~e u nevidqivom predgovoru tvog
nenajavqenog odlaska
kroz magi~ni zvuk mobilnog telefona
poru~io si mi da u Apatinu `eli{ da predstavi{
nova izdawa KOV-a
Vreme `ena, Severce Miroslava Mirka Luki}a,
Tadeu{a Ru`evi~a, eseje Nikole Bertolina
Ostalo je na tome da se dogovorimo
Da, rekao si da o ~iwenicama nema pregovora, odnosno
da je nepristojno pregovarati o filozofiji argumenata
Sada se pitam - da li sam te razumeo u predgovoru tvog
aprilskog odlaska
Verovatno zato {to si sawaju}i prevode Staneskua,
Blandijane, Vislave [imborske, ^arlsa Simi}a i
Petra Krdua - sve to zavodio u rubriku
Argumenti
U toj rubrici evo dopisujem i ime nenadma{nog
slikara
Milorada Bate Mihailovi}a - srpskog Leonarda,
Platona i
mislioca
Dragi Petru, sudbina je most (citiram Boru
Mihailovi}a)
koji se gradi u veri, u neposrtawu {to mawe veruje
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Da, to je pitawe iz predbiblijskih kwiga, iz
templarskih poglavqa
O petqawu y sudbinu
strasti, poezije, novca i tajnih svetih po~initeqa
i ra{~initeqa
O zavirivawu
U Male (po)glede recimo o Bizarnoj matematici
u wenu magi~nu u~ionicu u kojoj je Du{an M. Mandi}
predavao Strategiju osloba|awa straha od matematike i
opisa la`nih poseda
Ne volim matematiku, rekao bi wegov brat - Za{to
Zato {to mi odo{e moji Mihailovi}i, Mandi}i
Ze~evi}i,
Stojadinovi}i... {to se preseli{e u eon karitasa
A, ne stigosmo, Ti i ja, moj Petre, da Okvir
sprovedemo u delu
Evo, zovu me Severci
na grobqe u Zavetnima ostavili su
drveni krst i na wemu urezali
PK
1952-2011
pravi epitafi rekao bi Borhes
pripadaju retkima
kao onom Srbinu na ~ijem je kamenom spomeniku,
negde u Americi, samo uklesan ushit
Oj, Moravo
bez rasipawa ose}awa,
re~i i vere ~ak i me|u zlobnim le{inarima,
koje si nesmotreno navikao na svoje
kwi`evno milosr|e
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MANOJLE GAVRILOVI]

CARI^IN VENAC

Carica Milica od sna venac plete,
i {eta Kosovom kao da je dete.
Prilazi joj Bo{ko s barjakom u ruci,
u glasu mu le`e topole i vuci.
Prilazi joj Damjan na krilima zvuka,
prosu {aku zvezda sa nebeskog luka.
Prilazi joj Milo{ pretvoren u ve~e,
i ko tri Morave niz Srbiju te~e.
Prilazi joj Lazar pretvoren u p~ele,
sa ~atiri muwe i ~etiri strele.
Prilazi joj Bogdan pretvoren u zdenac,
niz kosu joj prosu od bisera venac.
Na rame joj Mesec kao soko slete,
i po~e od rose xemper da joj plete.
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SLUGA MILUTIN

Posle boja rawen sluga sti`e,
zlatni kondir prema Suncu di`e.
I carici o Lazaru re~e,
da ko reka niz nebo ote~e.
I da Milo{ na svom kowu @dralu,
jezdi zorom na srebrnom valu.
Da Toplica sa kopqem u ruci,
kroz oblake nose crni vuci.
I da Bo{kov crven barjak viti,
male zvezde oko duge kiti.
A Milica ko sjaj malog svica,
tri joj suze slete{e sa lica.

SIMONIDA

Nad Srbijom k}eri Sunca lete
lepa gospo, jo{ si bila dete,
kad kraqeva do~eka te svita
sred klasalog zarudelog `ita.
Sa prozora pevali su petli
malo jutro nad Moravom svetli.
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Krilat lovac s brega prosu kosu
bele p~ele i srebrnu rosu.
A ti svetli{ ko mesec u gori,
u oku ti prole}e `ubori,
crni strelci `ubor neba plaste
u oblaku procvetale laste.
S ramena ti zorom kapqu zdenci
od petrovca ispleteni venci.
Kraq Milutin ozvezdanog lica
zaprosi te u svetlosti svica.
A ti no}u na krilima ptice
silazi{ sa zida Gra~anice,
olistala u bo`ure bele
niz bregove vetar baca strele.
Hromi vuk te pretvori u srnu
i sa duge prosu reku crnu,
pa ti ruke niz snegove lete
u glasu ti ve~e ki{u plete.
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Pri~a
DRAGANA DENI]

NEMU[TA PRAVDA

Tog jutra sam po~eo da zapli}em jezikom, prvo
kod te`ih re~i, a zatim i na samu pomisao da ne{to
ka`em. @ivo sam gestikulirao da dopunim re~enice, a
onda mi je utrnula desna ruka i po~ela neprestano da
se~e vazduh. Slutio sam {ta mi se dogodilo. Nisam
se upla{io. Od onog jezivog jutra, kada sam skriven,
iz re~nog {ipra`ja, gledao kako moj Pavle pada u
sneg, ja se vi{e ni~ega ne bojim. Od tada mi je sve
pokloweno. Svaki dan... ^itav `ivot...
Nisam hteo odmah da idem u bolnicu. ^ekao
sam da prestane ovo mucawe i utrnulost i tupost u
mojoj glavi. ^ekao sam i mislio na Pavla, kao {to
sam uvek, u kriznim situacijama, mislio {ta bi
moj stariji brat uradio da je kojom sre}om `iv. Ali
Pavla odavno nema! Od onog ratnog vihora 1943.
godine, kada se nije znalo ko se protiv koga bori i
od ~ije ruke mo`e{ da strada{. Bilo je to gadno
vreme i ja sam, kao dete, upijao strahove na svakom
koraku. Strah uku}ana kad za{kripi dvori{na
kapija, kad neko zakuca na prozorsko okno, kad se
~uju glasovi iz daqine ili lave` pasa. Najve}i
strah sam prepoznavao u o~ima roditeqa kad bi se
Pavle iznenada, usred no}i, pojavio na ku}nom
pragu. Ja sam se wegovim dolascima radovao, istinski radovao i nisam shvatao za{to ga otac prestra{eno uvla~i u ku}u, zakqu~ava vrata, a majka
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navla~i zavese na niskim prozorima. Gledao sam
majku kako brzo pretura po drvenim policama u kuhiwi da prona|e ne{to od hrane, da mu sipa {oqu
mleka i u toj `urbi ga zagrli i poqubi u zamr{enu
kosu.
- Pavle... Pavle... [ta ti to, Pavle, treba? Tek
si 18-u yzeo, dete moje.
Otac ga je posmatrao tvrdo, netremice i kr{io
svoje velike, `uqevite ruke. A ja sam se sre}an,
presre}an, privijao uz wega i upijao mirise {ume
i zemqe koje je donosio sa sobom, kao i snagu wegovog mladala~kog bunta. Sav ustreptao, ~ekao sam da
me sna`no prigrli desnicom i nazove juna~inom.
Mogao sam tada da poletim! Kao {to se neo~ekivano
pojavqivao, tako je i odlazio. U trku, uzimaju}i od
majke smotuqak hleba i grle}i je ovla{, kao da se
stidi.
- ^uvaj se, Pavle... - {aputala je kroz prigu{eni
jecaj.
- Pazi gde prolazi{! Vi{e nigde nije sigurno...
- dodavao je otac.
- Povedi i mene, Pavle! - vukao sam ga za rukav. On bi me podigao uvis, zavrteo oko sebe i potom o{amu}enog spu{tao na zemqu.
- ^ekaj, da jo{ malo poraste{! Posle }emo nas
dvojica svuda zajedno! - govorio je kroz smeh.
Verovao sam mu i trudio se da ubrzam to
odrastawe. Merio sam se svakog dana na stablu dvori{ne lipe i radovao se kad bi se zarezi u kori drveta
pewali ka kro{wi. Radovao sam se i ~ekao slede}i
dolazak da mu se pohvalim.
Gospodina Milana Jovanovi}a pregledao sam u
toku popodnevnog de`urstva. Zbog poreme}aja govora
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i slobosti desne ruke, koje je imao jo{ od jutarwih
~asova, odlu~io sam da ga primim na bolni~ko le~ewe.
Delovao je iznena|eno, kao da je o~ekivao da dobije
terapiju i vrati se ku}i.
- Gospodine Jovanovi}u, samo nekoliko dana, da
se stabilizujete, da uradimo potrebne analize i
snimawa. Bio sam ubedqiv.
Kratko je zadr`ao svoj pogled na meni i uzdahnuo. Bilo je ne{to u tom pogledu {to me je
~inilo nespokojnim. Kao lekar mogao sam da osetim
zid nepoverewa koji je taj ~ovek {irio oko sebe.
Sam sam u bolesni~koj sobi i to mi savr{eno
odgovara. Ne bih voleo da me neko sada podsti~e na
razgovor. Le`im na le|ima mirno i opu{teno, satima gledam u plafon ili `murim. Misle da spavam
i ostavqaju me na miru. Samo me u viziti teraju da
ponavqam neke besmislene re~enice i imenujem
predmete u okru`ewu. Pravim se lud i jedva ~ekam
da iza|u iz sobe, da mogu da utonem u svoja se}awa.
Kao dete nisam znao ~ime se moj stariji brat
bavi. Na znati`eqna pitawa gde Pavle odlazi, roditeqi su pomiwali ,,mladala~ku ludost", a iz izraza wihovih lica shvatio sam da bi za Pavla, a i
za sve nas, bilo mnogo boqe da ta ludost {to pre
pro|e. Da se Pavle skrasi u porodi~noj ku}i i
poma`e ocu oko imawa. Ali Pavle je sledio neku
svoju ideju. Voleo sam wegov iskri~av, zanesewa~ki
pogled, to ushi}ewe s kojim je govorio o stvarima
koje nisam najboqa razumeo. Sloboda... bratstvo...
jedinstvo... ravnopravnost! Ali sam ose}ao da moraju
biti va`ne, ~im im Pavle pridaje takav zna~aj.
Onda se iznenada raspala sva nevinost i bezbri`nost mog odrastawa.
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Veliki rat je ulazio u svoju tre}u godinu.
Nema{tina, gladovawe, strah, iscrpqenopst... Sve
se to ose}alo u na{oj ku}i. Pavle se nije pojavqivao
mesecima. [aputalo se da je sa svojom ~etom u
Topli~kom kraju. Mislio sam da mu je tamo dobro,
da je za{ti}en i da zbog toga ne dolazi. Bila je
pozna jesen kad smo ga posledwi put videli. Poneo
je tada vuneni guw i ne{to zimskih stvari. Majka
je plakala kad je polazio. I ja sam po~eo da pla~em.
Zbog na{eg rastanka, zbog majke, zbog hladno}e u
sobi... Osvrnuo se i pogledao me strogo.
- Ne sme{ da pla~e{! Mu{karci ne pla~u!
Kako misli{ da te povedem sa sobom!?
Jecaj mi se sledio u grlu. Prepun i{~ekivawa,
zgrabio sam ga za ruku i zavapio:
- Ne}u plakati! Evo, gotovo je s plakawem!
Samo me povedi, molim te...
Ho}u, slede}i put! Veruj mi, slede}i put...
Nasmejao mi se vragolasto i nestao u hladnoj no}i.
^ekao sam slede}i put i nikad mi ~ekawe
nije du`e trajalo. Nikad se zimske no}i nisu tako
sporo vukle, ote`ale od nesanice i nespokoja. A
onda je o`iveo taj kobni susret, kako u mom prestra{enom se}awu, tako i u surovoj stvarnosti.
Bio sam zadovoqan oporavkom svog pacijenta.
U viziti je sklapao proste re~enice i podizao desnu
ruku. On sam je, me|utim, delovao mrzovoqno i odsutno. Mislio sam kako je te{ko pribli`iti se
takvim qudima. Pozvani ste da im pomognete a
ose}ate da vas tiho bojkotuju. Onda pomislite da su
se ko zna kad i zbog ~ega zaglavili u nekom konfliktu
i da celog `ivota pla}aju danak potiskivawa.
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Obavestio sam ga o skora{wem otpustu i tada je na
wegovom licu zaigralo ne{to nalik osmehu.
A onda se sve zakomplikovalo...
Gospodin Jovanovi} je iznenada do`iveo veliki
epilepti~ki napad.
Sestra je uvodila novog pacijenta u wegovu
sobu. On je tada otvorio o~i, zagledao se u novoprimqenog, kao da se sledio, potom bolno kriknuo i izgubio
svest. Sestra ka`e da je delovao prestra{eno.
Pogledao sam prema susednom krevetu. Na
wemu je sedeo jedan ko{~ati starac sede brade i
praznog pogleda, nezainteresovan za sve oko sebe.
Kao da sam se celog `ivota trudio da ne
mislim o tome. A onda su slike o`ivele. Ono {to
sam neprestano ose}ao kao gr~eve u trbuhu ili kao
pritisak u grudima, podiglo se i prelilo u svest.
Slike su postajale jasne i o{tre do bola.
Video sam Pavla na ku}nim vratima. U{ao je
sa oblakom pahuqa koje su svetlucale u zimskoj no}i.
Bio je bled i iscrpqen, vidno oslabio, sa ogrebotinama na licu i rukama, u poderanoj uniformi. Ni
nalik onom krupnom, stasitom deliji koga smo ispratili pre tri meseca. Bilo je o~igledno da be`i
od nekog ili od ne~eg. Osvrtao se unezvereno a glas
mu se kidao, kao da je u groznici. To {to je govorio
nisam mogao da razumem. Nisam mogao ni da se
pomerim. Jedino se majka podigla, ogrnula ga }ebetom i privila u zagrqaj. Posle su oboje neko vreme
drhtali. Otac je dr`ao lice u rukama, a ja sam sedeo
kao prikovan i nisam mogao ni re~ da izustim, ni
da zapla~em.
Video sam kako Pavle grabi kroz smetove,
prema Moravi, a ja pratim wegov trag i poku{avam
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da se izborim sa vejavicom koja me vra}a unazad.
Hladno mi je, ceo sam zavejan, ali pratim Pavla.
Kona~no sam dovoqno odrastao da mogu da ga pratim i ta misao me greje. Onda nas vidim skrivene u
gustom {ipra`ju pored reke, kao iza sne`nog bedema. Skoro da smo polomili led na obodu reke, koja
se sporo i tiho vaqala iza nas. Pavle me je zagrlio
poku{avaju}i da me za{titi od snega, od hladno}e,
od `ivota... Zubi su mi neprestano cvokotali.
- Slu{aj me, Milane... Ako se ne{to desi...
Ako budem morao da te ovde ostavim, ne sme{ da se
oglasi{. Jesi li me razumeo? Ma {ta da se desi,
mora{ da }uti{. Ni glasa, molim te... Razumeo si
me? Ni glasa! Obe}aj mi!
Sve sam mu obe}ao. Nema toga {to ne bih
uradio za Pavla.
Razdanilo se. Mi smo ve} dugo le`ali u snegu.
Nos i jagodice su me boleli od hladno}e. Prste na
nogama i rukama nisam ose}ao. Jedva sam disao ali
sam se uz Pavla ose}ao sigurno. Onda je {kripa
snega poremetila ti{inu. Neko je i{ao prema nama
prili~no sigurno, prate}i trag koji novi sneg nije
stigao da pokrije. Svaki mi{i} na bratovqevom
licu se zgr~io i pogledao me je tada posledwi put.
Sve sam video u wegovim o~ima. Toplinu, qubav i
tugu, `aqewe i predaju...
- Ne{to si mi obe}ao... - rekao je i osmehnuo
mi se.
Onda je istr~ao iz na{eg skloni{ta i krenuo
kroz smetove. Sporo je odmicao. Glasovi su se ~uli
u blizini.
- Stani, olo{u!!! Mislio si meni da umakne{!
Kopile jedno crveno! Stani!!!
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Pavle je ubrzavao mlate}i rukama kao veslima, kao da plovi kroz beskrajnu belinu.
- Stani!!! Kratki rafal je iznenada presekao
ti{inu, taj okovani mir zimskog jutra pored uti{ane
Morave. Moj Pavle se tada neprirodno izvio, ra{irio
ruke kao da ho}e da poleti, da nekog zagrli, zastao
na trenutak... samo na trenutak i... pao licem u sneg.
Vrisak, koji je tada ostao zarobqen, vri{ti u meni
celog `ivota.
Posledwe ~ega se se}am su grube crte mu{kog
lica. Visoke jagodice, grbav nos, mra~an pogled i
o{tra crta usana ispod guste brade. Pribli`avao
mi se kao da ose}a moje drhtawe u {ipra`ju, kao da ~uje
moj strah. ]utao sam... }utao... Jo{ jednom je prodornim pogledom o{inuo moje skloni{te, a onda se
okrenuo nazad. Utonuo sam u neopisivo crnilo.
Otvorio sam o~i. Medicinska sestra je uvodila
u moju sobu novog bolesnika. Pridr`avala ga je sa
leve strane i usmeravala mu korak. Shvatio sam da
ovaj ne vidi. Tra`io je slobodnom rukom oslonac,
napipao ivicu mog kreveta, a onda se slu~ajno okrenuo i usmerio pogled prema meni.
Taj pogled! Ta praznina! Ledeni mrak koji me
je o{inuo poput bi~a. Osetio sam o{tar bol u glavi,
kao da mi se no` zariva u slepoo~nicu. Samo bol,
jak, neizdr`iv, razdiru}i bol. Moj Pavle koji nemo}an
le`i u snegu... Ja koji moram da }utim... o~ajan...
usamqen... nesre}an... neshva}en... Besan na sebe i sve
oko sebe. Cela soba se zavrtela u ko{maru. Ono kobno,
ledeno, zimsko jutro pored Morave. Nepodno{qiv
pritisak u mojim grudima se {irio i prolomio u
u`asan vrisak. Krik! A onda je ceo svet utonuo u
neopisivo crnilo.
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Zami{qeno stojim na ulazu bolesni~ke sobe i
slu{am mla|eg kolegu.
- Prvi pacijent, Milan Jovanovi}, do`iveo je
ju~e veliki epilepti~ni napad. Skener je pokazao da
se radi o mo`danom krvarewu. Do{lo je do potpune
oduzetosti desne strane tela i nemogu}nosti govora.
- Drugi pacijent, Ugqe{a Mitrovi}, ima ispad vidne funkcije. Nikog ne prepoznaje ali je pokretan. Nema uvid u svoje slepilo pa ustaje i mo`e da
se povredi.Logoroi~an je i ima vizuelne halucinacije...
Nemo}no gledam svog pacijenta. Da li sam
negde pogre{io? Nije `eleo da ostane u bolnici. Trebao sam to da ispo{tujem. Za{to sam ga ube|ivao?
Sad je kasno da se gre{ka ispravi, kasno da se bilo
{ta u~ini.
Starac u drugom krevetu pri~a ne{to bez
smisla.
-...Pucao sam... Ja sam pucao!... I ubio sam ga
kao zeca. Kopile jedno. Mislio je meni da umakne.
Meni!? Niko nije Ugqe{i umakao! I ne}e...
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VJE]ESLAV BERAR
USPAVANKA OD ^ETIRI DUGMETA
Dugmad se dele na ona koja su pri{ivena da
stoje otkop~ana, i na ona pri{ivena da stoje zakop~ana. Velika je razlika me|u wima.
*
Majka je nosila misli goli{ave, bez sramote.
O~i su joj plivale po qudskoj pu~ini kao od majke
ro|ene. Prsti su joj se lepili za obraze kao med. U
pquva~ki je ose}ala gor~inu suglasnika, pa je tajne
gutala bez `vakawa. Smejala se kao da je progutala
pajaca. Kikot joj se trbuhozubno prolamao stoma~nim
buretom zagolicanim lepetom leptirskih krila.
Dugmad je nosila zakop~anu do grla, kao da krije
sramotu me|u nedrima...
Skvilibrjo je brzopotezno bele`io prethodne redove, jer su mu misli uvek bile korak ispred wega, dok je on kaskao za wima spoti~u}i se o
ta~ke i zareze. Kitio je majku kao novogodi{wu
jelku, metnuv{i je u izlog pri~e.
...No} je bila duboka kao bunar u kom je mesec
hvatao svoj lik. Majka je prodavala Qubav na uglu. Svake
no}i u gluvo doba izlazila bi, i nudila je skupo. Namerno
je to radila na taj na~in jer je znala da kupci no}u
spavaju. Me|utim, od uku}ana je dobila nare|ewe da
mora to da u~ini. Mnogo je volela Qubav, pa nije
`elela da se rastane od we. Problem je bio u tome
{to je Qubav uni{tavala stvari po ku}i. Ru{ila je
i cepala sve {to joj dopadne {aka. Nije bila od onih
mirnih ma~aka {to sede u krilu i predu...
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Skvilibrjo je mastio brke mastilom bivaju}i
zadovoqan kako se otvorio po sopstvenim kwigama,
kako je rasporedio figure po centru, razaznav{i
oba krila ravnomerno, pa su svi izgledi da }e biti
mirna zavr{nica.
...Prodaja Qubavi ne ide tako lako, pa se Majka
zorom vra}a ku}i obe}avaju}i da }e pripitomiti
qubimca.
Vodila je `ivot kao {to se ma`e puter.
Kada niko ne gleda, malo debqi sloj. Bez masti nema
slasti. Po ku}i je uvek hodala na prstima pla{e}i
se da ne probudi no}. Zvi`dala je tiho uvek istu
melodiju su{e}i tako vla`ne prste nakon prawa. Besanih dana kuvala bi podosta kafe, i sipala bi u
tawir. Od stranica omiqenih romana pravila bi
papirne brodi}e koje bi otisnula u more kafe. Slamkom bi srkala iz tawira sve dok se brodi}i ne bi
nasukali na dnu. To su bili weni besani brodolomi...
Skvilibrjo je umakao pero u kafu mesto u
mastionicu. Nije vi{e znao ni {ta pi{e, ni {ta
radi. Sve}a mu je kapala na papir, zamagquju}i
re~i, tako da se nije ni vra}ao na ono {to je
napisano. Odlu~io je da Majki otkop~a jedno dugme.
...Majka je otkop~ala dugme na okovratniku, i
istog trena osetila olak{awe. Zevnula je ukrstiv{i
pogled sa ~asovnikom na zidu. Sada, u privatnosti
svog doma, mo`da bi mogla da otkop~a jo{ jedno
dugme. Ne jo{. Ne `uri nigde. Neka u`iva u
gradaciji. [areni zidovi bili su izgrebani kanxama
Qubavi, tako da su li~ili na palimpseste. Vezala je
zvonce za rep Qubavi da bi uvek znala gde je. Nije
`elela da je izgubi...
Skvilibrjo je i sam zevao. I wemu je potrebno
malo predaha. Otkop~ao je drugo dugme na svojoj
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ko{uqi. Istovremeno je po~eo ja~e da zeva. Ruka
koja je autografski {krabala, usporila je nai{av{i na
literarnu uzvi{icu. Palac, ka`iprst i sredwi
prst su mu se ko~ili.
...Majka je uveliko spavala, Sawala je da je
junakiwa nekog romana. Da je neko golica, te da stoga
bquje raznorazne re~i. Znala je da se y snovima krije
istina. Prona{la je ~oveka sa perom u ruci. Pogledala
ga je u o~i, ali je on ve} spavao. Najednom se osetila
slobodnom... raskop~anom...
Skvilibrjo je zaspao. Rukom je slu~ajno oborio
mastionicu, pa je mastilo curilo po hartiji, a nije
imao ko da ga oblikuje. Nastala je pometwa...
*
Gospodin Snovisni vi{e nije znao {ta da
radi. Koliko god pripovedao, wegovu unuku Anabelu nije hvatao san. Rutinska uspavanka se pretvorila u pri~u bez kraja i konca. I pored svih svojih improvizatorskih ve{tina nije mogao daqe da
izmi{qa. Zevao je dok su se Anabeline o~i caklile
od radoznalosti. Otkop~ao je tre}e dugme na svom
odelu, i dao sebi malo odu{ka.
- Deda, {ta se daqe zbilo?
Gospodin Snovisni je polako tonuo u san.
- Deda, deda!
Anabela ga je drmala. Vide}i da ne poma`e,
malo se namr{tila, i krenula sama da zami{qa
nastavak. Ubrzo je i woj san spustio o~ne roletne,
pa je kro~ila u neku, mo`da ba{ ovu pri~u...
Utom sam i ja otkop~ao ~etvrto dugme na svojoj ko{uqi, i prizevao. Ose}am da san kuca na
vrata. Koliko jo{ dugmadi ima, ja ne znam. Mo`da
ste vi otkop~ali peto dugme. Ko to zna...
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NOVICA JAWU[EVI]

O^EVA PISMA

1
Свануло је још једно јутро, једва дочекано.
Ушло је на прстима у моју собу да ме не пробуди, али
ја сам већ био будан, бол ме је пробудио. Мој верни
брижни пријатељ! Одавно се знамо и добро разумемо.
Читав један предуги живот!
Погледао сам кроз прозор. Наш воћњак је у
цвету. Осмехнуо сам му се кроз замагљено стакло.
Изашао сам из куће бодро, с радошћу. Оставио сам у
њој ноћне море, старачке мирисе, пауке и мољце. И
прелазећи праг, опет сам помислио: још овај пут и
можда никад више. Прошао сам поред твоје трешње,
застaо и помиловао је по глаткој хладној кори. Добро
је цветала и лепо мирише. Мирише каo девојачко рухо
у сандуку твоје мајке.
Продужио сам према углу воћњака. Поред ограде
на старој крушци, на коју си волео да се пењеш и у
њеним ракљама дуго да седиш, једна птица је свила
гнездо. Попео сам се и погледало. У њему је неколико
жутокљуних ружичастих грудвица. Живи су! Већ су
ме чули и дочекују ме подигнутим слепим очима. Узимам
једно и држим га на длану, опрезно, с узбуђењем. Тако
сам и тебе први пут држао. Топло је и меко и дрхтури.
Помислио сам: то је мајчина душа!
У воћњаку, због нечег, увек мислим о теби. О
теби и о својој смрти. Она ме свуда прати, не скида
поглед с мене, као што си ме ти свуда пратио и гледао,
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кад си проходао. И, знаш, да ту у воћњаку, она уопште
није страшна! Доброћудна је и детињаста! Видим је
како седи на грани и клати ногама, како лежи у старој
мрежи за спавање, или облеће око гнезда с птићима.
Но доста о њој! Баш сам се распричао. Написао сам и
оно што нисам желео. Нећу брисати, разумећеш, и
нећеш ми се смејати...
2
Опет морам о њему. О болу! Сву ноћ смо се
дружили. До капије ме малопре испратио, и остао је да
чека и чува кућу.
Ево ме у нашој ливади, оној поред потока.
Идем кроз траву. Још је хладна и влажна. Сунце је већ
изашло иза Црног Врха, и цветови су се отворили,
сијају у свим бојама, миришу, осмехују се мени, сунцу,
небу. Много је лепо у нашој ливади ујутро, и у њој ме
ништа не боли, као да сам умро.
Лежим на земљи. Заклањам очи од јаке светлости
и слушам. Траве око мене говоре, тихо, тихо. И ја ћу
једном разумети шта оне кажу и писаћу ти о томе.
Мора да се оне сећају твојих малих стопа, и како су ти
стопе расле и постајале тешке, и како их овде више
нема. Мора да се оне тога сећају!
3
Не могу да одолим! О болу ти нећу писати, али о
потоку хоћу. О потоку поред наше ливаде. Оном који нема
имена. И не треба му име. Он је и без имена оно што јесте.
И тако седим ја поред њега и ћутим. Мислим
неку тешку мисао. Жалим за минулим. Смешим се.
Сањарим. Хулим најчешће! А он ме угледа таквог
јадног и почне да говори: пролази и говори, пролази и
говори, брбља, гугуће, жубори, жубори.
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Он пролази и говори, пролази и говори, и никад
не каже исто, и никад није досадан. Он одлази и никад
не оде. Одлази и остаје. И ја више не мислим ни о
чему, и не сећам се ничега, и не иде ми се никуда.
Други пут ја говорим, а он ме слуша. Он уме да
слуша, и хоће да слуша сиротог старца, тужног старца.
Савим се утишао, као да је престао да тече. Слуша
моје увек исте приче о муци и патњи, о подлости и
издаји, о немању и незнању. Сигуран сам да их памти,
да их носи са собом, и да ће их се тамо у свету сетити.
4
Све више говорим, у речи бежим (као зверка у
грм, као птица у песму) да у њиховој звеци заглушим
тутњаву земље под ногама. Тутњаву од које се травка
јежи, мрав бежи уз дрво, вук на стени завија. И знам
да је нећу заглушити, и да ће се једном јама отворити
и прогутати пре мене све моје речи, и оставити ме без
последњег прибежишта.
Све више, све гласније говорим, да надвичем
буку времена, које у непролазу своме пролази, које ја
не признајем, јер то није моје време. Али њему је
свеједно што га ја не признајем. Оно одмотава своју
нит из мојих вена и капилара, из можданих вијуга, и
једном ће је одмотати до краја, и утонуће у његовој
хуци моја последња реч, као камен у дубоку воду.
Све више говорим, брбљам, клепећем, празнословим. Не корени се у грлу, не бокори на уснама више
лепа реч, добра реч, већ погрда и хула, клетва и
псовка. Јер рекох и не би. Јер три пута рекох и не би!
Ево, ућутаћу, ућутаћу, можда заувек. Ја ћу
ућутати, а нада мном ће говорити, појати, звонити...
Знам, твоја ће суза уместо речи канути!
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5
Седео сам и јутрос испод наше куће, на голој
земљи, омамљен свежим ваздухом који је долазио с
планине, спреман на сањарење. Гледао сам како
многобројни становници траве излазе из склоништа и
започињу своје свакодневне послове. Многолики Свет
Божији створен с разлогом!
Хтео сам само да гледам и слушам, да дишем
спарушеним плућним крилима, да на сунцу загрејем
хладне удове са све мање крви. У слатком дремежу
жарко сам пожелео да полако пређем у ваздух и
светлост, да се помирим, изравнам и сјединим са
светом неразумним. Пожелео сам да протерам из
главе, заувек, Мисао-Божију-Казну, или да је бар
заварам, заобиђем у широком луку, као легло змијаотровница.
Узалуд! Ево је, ровари у потиљку, удара у слепоочнице, лети између режњева, као надзвучни авиони
између континената. Усијава се и захуктава! Узлеће до
Великог Праска, до Речи, и поражена се отуда стропоштава. Разара, рашчлањује, демонтира Поредак. Покушава да га сама по своме васпостави. Туђу бригу
брине, туђи посао ради!
Пита се. Одговара. Греши. Хвата себе за грло.
Годинама гради дом да се у њему одмори, па га у
трену руши због ситнице. Свој извор час мути, час
бистри, и увек други лик у њему види.
Сива маса у лобањи старца, противно његовој
вољи, сама себе ставља у погон, црпе, цеди из њега
задњу кап живота.
И Земља је пода мном лежала ничим не
региструјући потресе у мени. И Сунце је гледало
својим равнодушним великим оком, и није видело ни
мене, ни моје протуберансе.
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И Творац ме заборавио: створио, искру упалио,
отишао даље! И осетио сам се бескрајно сам, одвојен и
остављен. И страх ми је грчио утробу. И руку људску,
јадну руку људску, пожелех на ужареном челу. И
пођох боголикима у њихов и мој свет изопштених.
6
Блештава светлост зимског јутра продире до
очног дна. Седим на ивици кревета и полако схватам
да сам жив, и од тога ме хвата мука. Чекам! Стрепим
од прве мисли, од првог сећања. И ево као и сваког
дана у чело удара лед неког касног сазнања. И од њега
се бистри свест, и до кидања затеже танка нит која ме
још за живот веже. Касна сазнања: пуцњи у главу,
праћени бесом и самомржњом. И црни фотограф је ту
с белим ножем осмеха. Блиц његов сева: осветљен
сам, снимљен за сва времена. Призор за успомену, за
пријатеље и потомке. Ране слике, ране успомене:
цветови љутића и јагорчевине. Цветови првих пораза жући од жучи. Љуте ране које никад нису зарасле!
Ништа није прошло! Све је само склоњено с очију, да
свет не гледа, да се пресуда одложи. Свест о себи је
неподношљива. Од ње се тврда људска кост цепа. Од
ње се бежи по белом свету, побећи се не може. Од ње
се крије у сан, у бајку, у башту. Воћке орезујеш, цвеће
гајиш! Од ње се склањаш у таму, у шуму, под земљу,
да те ни зрак не нађе, ни птица не дозове.
Но, прeживећу, и овај дан!
Надживећу себе, већ стопут умрлог!
7
Ових дана често отварам сандук на тавану.
Онај који је био увек закључан, а кључ у мом џепу.
Сећаш се: стар, велики, једноставне израде, од храстовог
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дрвета – вечан. Одувек си се питао, шта је у њему?
Шта крију у себи закључани сандуци очева? Мањерку
пробушену метком? Поломљену војничку кашику?
Медаље? Трофејно оружје? Не, ништа од тога! Онда
би се разочарао, да си то знао. Сад ти је, верујем,
свеједно.
У сандуку је била закључана прича. Некад ми
се чинило само моја, јединствена, непоновљива. Ипак,
само обична, у детаљима сивља или црња од многих.
Прича о поразима и губицима. Историја болести!
Претурам по њој у пустој нади да ћу пронаћи нешто
што би указивало на смисао и сврху, нешто што још
живи, из прошлости светли. Не, све је мртво, све
прошло. Бука прошла! Прашина остала! Прашина,
обична, банална, свеприсутна! Прашина – на прстима,
на лицу, у очима, на длачицама у уху, у коси, на
раменима, на коленима.
Налазим себе некадашњег – са сетом и жаљењем.
Или с чуђењем и подсмехом. Ја, освајач света! Мали,
заплашени нарцис. Ево ме у рукопису свески, савесно
урађених домаћих задатака, у претенциозности словног
орнамента, на коленима пред мишљу Великог Мислиоца
– двапут подвученој, са три ускличника. Ганут сам.
Колика количина безусловног поверења!
Ту је и лектира. Прописана и слободно одабрана.
Књиге! С ретким изузецима – жалосни покушаји!
Очајничко брбљање. Надвикивање слабости, самоће,
страха – смрти. Смешно упињање да се зло исмеје,
пренебрегне, заборави. Јадни демијурзи! Колико
узалудног труда! Колико сујете!
Ах, ево стижем до твојих садашњих година!
Радујем се томе. Као да се подмлађујем. Извлачим са
дна сандука свитак црвеном траком увезан. Размотавам
га. Девизе на листу хамера исцртане тушем! Као да
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оживех. Зашушташе моја стара крила. „Човек, како то
звучи гордо!“ Боже, врати ми веру и наду, невиност и
наивност! И извесну количину обичне људске
глупости!
Гле, иконостас! На парчету дебљег картона,
налепљени моји фаворити. Богови, идоли, узори.
Учитељи! Некад сви млади, лепи, снажни. Сви са
ореолом. Сад сви, сем ретких, посивели – остарели за
мојих седамдесет пет. Богови који старе, ћелаве,
којима се опушта лице и гаси поглед. А колико сам их
волео! Колико сам им веровао! Куда ме све нису
позивали и водили. А где сам стигао? Чувај се
спаситеља и пророка, Зелени! Не дај се, Зелени!
Заувек твој
Суп Белоглави!
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JELENA J. DIMITRIJEVI]
NA TIHOM OKEANU1
(Bele{ke s puta)
Ve} je ~etrnaesti dan kako na Koreji Maru2,
brodu japanskog plovidbenog dru{tva Nipon Jusen
Kaj{a, plovimo Tihim okeanom.
Uz brujawe wegovih bezmernih voda, zadivqena
wegovom veli~anstveno{}u i o~arana wegovom lepotom, ja se se}am Japana. Naro~ito ga se se}am u sun~ev
zalazak kada se na zapadu zapale i voda i nebo, a po
nebu uzmu da se pojavquju, sli~ni cvetovima suncokreta ili kitama `utih ru`a, zlatni obla~i}i pod kojima proleti po jedan beli albatros.
Japan! Praznik Tre{win cvet!3
I u mojoj svesti po~iwe da se odmotava film
Japana, zemqe ,,izlaze}eg sunca" u kojoj sam provela
1

Jelena J. Dimitrijevi}: Na Tihom okeanu, (ur.) Bogdan Popovi}, Srpski kwi`evni glasnik, Kwiga XXX, broj 7. avgust,
Beograd 1930, str. 481-487
2
Korea Maru, brod prvobitnog naziva Korea koji je naru~ila
kompanija Pacific Mail Steamship Company, plovio je na liniji
Amerika-Manila-Honolulu-Rusija-Japan-Kina-Indija. Prvi put
je zaplovio 30. avgusta 1902. godine. Godine 1916. prodat je japanskoj kompaniji Toyo Kisen Kaisha iz japanskog grada Jokohama.
Desetak godina kasnije, ta~nije 1927. prodat je japanskoj brodskoj
kompaniji Nippon Yusen Kaisha.
3
Praznik Hanami je tradicionalni japanski praznik, posve}en
dolasku prole}a i u`ivawu u lepoti cve}a, naj~e{}e cveta japanske tre{we sakura ili japanske kajsije ume; sama re~ hanami
ima zna~ewe ,,i}i i gledati tre{win cvet".
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praznik Tre{win cvet, ~itav mesec april, iz koje
sam zaplovila Tihim okeanom. A na tome filmu Japana, ne na platnu, no u mojoj svesti, prvo se pojave
wegove plave vode s nebrojenim belim jedrima {to
iz daqine daju iluziju nekih ogromnih i neobi~nih
ptica pliva~ica; a posle wegova ostrva kao zeleni
`bunovi razbacano tamo-amo po tim vodama, dok,
najposle, ne stanu da izlaze wegovi ~arobni gradovi s ulicama opto~enim drvenim ku}icama, s
~ar{ijama, s mnogobrojnom i raznovrsnom neobi~nom
robom, s crvenim hramovima i pagodama u zelenilu
i s parkovima po kojima blistaju mala jezerca s lotusom i labudima opkoqena iscvetalim divqim
tre{wama.
I svud Japanke, u ~ar{ijama i parkovima i
oko hramova i pagoda i pored jezera, jednom re~i
svud, u ~itavim buqucima! Male, male, kao pove}e
lutke, u {arenim ,,haorima"4 ili samo u ,,kimonima",
s visokim crnim frizurama, zaki}ene tre{winim
cvetom, simbolom Japana, one mi se ~ine i sad kao
i onda, slike si{le s wihovih paravana, s wihovih
lepeza, lampiona i porcelana i - hodaju!
A od svih gradova naj~e{}e vidim, gledam Kobe5,
{to }e re}i ,,Bo`ju kapiju", japanski grad koji sam
prvi videla, jer sam se tu iz broda iskrcala, dolaze}i
iz Indije. I ~im vidim Kobe, ja odmah vidim i
Mije-san i Tomije-san, dve mlade japanske devojke.
Srela sam ih u japanskom kraju grada, u japanskom
4
Ogrta~ koji se nosi preko kimona, za boravak na otvorenom.
Iako tradicionalno mu{ki odevni predmet, haori za `ene
postoji od 18. veka kada su po~ele da ga nose gej{e iz Tokija.
5
Peti po veli~ini grad u Japanu, grad Kobe, glavni je grad japanske prefekture Hjogo.
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hotelu Jamato, gde sam bila odsela. Nisam znala koja
je sitnija, koja je sme{qivija ni koja je {arenija (u
pravom zna~ewu re~i, ne u figuri). [arenile sy se
kao detli}i; po ku}i su i{le kao ma~ke; na vratima moje sobe grebukale su kao mi{evi.
I smejale su se, smejale!
Saznala sam da su rodom iz Kobe; doznala
sam da su bile gej{e u Kjotu, i videla sam da su u
hotelu Jamato sobarice. A od samih wih, dok su mi
jutrom spremale sobu, ~uh mnogo {to{ta interesantnoga, pa ~ak i intimnoga iz wihovog mladog `ivota, a o~i im ne videh! Kako da ih vidim kad su toliko uske, a uvek se smeju? Ali, u naknadu toga,
nagledah im se zuba, belih i zdravih s o{trim sekuti}ima. Isto tako, ne mogoh znati, iako ih gledah ~itavu nedequ dana, koja je Mije a koja Tomije,
jer su toliko li~ili jedna na drugu. Ili, upravo, to
je jedna ista osoba samo u dva primerka... Uostalom,
to mi se de{avalo i s drugim Japankama, da ih ne
mogu da razlikujem. [to se ti~e ovih, samo sam znala
koja je koja kad re~em: ,,Mije-san!" ili ,,Tomije-san!",
te se ona koju sam zovnula okrene.
- Gej{e! Bo`e moj, gej{e! - mislila sam i ~isto
nisam mogla da verujem da su to te ~uvene gej{e {to
se po svetu toliko pomiwu.
Ja jo{ tada nisam bila u Kjotu, staroj prestonici japanskoj, ~uvenoj kako sa svojih hramova, toliko
sa svojih gej{a zbog kojih se tamo, meseca aprila sle`e
narod iz celog Japana, da mu o praznik Tre{win
cvet pevaju pesme o tre{winom cvetu. I ja od srca
po`elih da mi ove dve biv{e gej{e iz Kjota pevaju.
Kad im to kazah, jedna od wih - ne znam da li
je bila Mije-san ili Tomije -san - ~isto upla{eno
izusti: ,,Bos!" i dodade ,,Kjoto!" Ja se setih {ta je,
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da se boje gospodara, jer po amerikanski ,,bos" zna~i
gospodar i da treba da idem u Kjoto da ~ujem pesmu
gej{a.
Ali, ja sam bila nestrpqiva. Isto kao u Indiji kad sam tra`ila da vidim igru bajadera. ^ini
mi se jo{ vi{e. Ko }e ~ekati da ode u Kjoto? Stoga
se obratih wihovom gospodaru, direktoru hotela
Jamato, Japancu, uqudnom do krajnosti, uqudnom
kao {to su svi Japanci i neiskazano uslu`nom. Jer,
mo`e se misliti koliko je ovaj Japanac uslu`an, kad
je meni, obi~nom hotelskom gostu, stavio na raspolagawe svoju li~nu kurumu6 ili rik{u, divne lakirane
dvokolice, pozadi sa slikom ,,izlaze}e sunce" i uz
rik{u svoga kuli rik{u Jo{ida, stavio mi je na
raspolagawe od jutra do mraka - besplatno. Ja sam,
veli, prva Srpkiwa koju je on video, ne samo u Japanu, nego uop{te u `ivotu. Naro~ito, ili najvi{e
mi je izlazio u susret svojom preteranom qubazno{}u
zato {to sam iz Srbije, zemqe kojoj se i oni dive,
kao i Indijci i Kinezi, i koju zbog wenog juna{tva
smatraju duhovnom sestrom Japana. Interesantni su
ovaj jedan Japanac i ove dve Japanke kao {to je interesantan wihov engleski jezik koji sam ja ipak
uspela da razumem.
Dakle, izjavila sam `equ direktoru da bih vrlo
volela da ~ujem pesmu ovih dveju biv{ih gej{i iz
Kjota, wegovim sobaricama Mije-san i Tomije-san.
Ooo! Ooo! - uzvikiva{e on nekako tako klawaju}i se i smeju}i se.
6
Vrsta prevoznog sredstva - xinrik{a; nekada japanska dvokolica za prevoz qudi, danas taksi-bicikl koji se kao prevozno
sredstvo koristi u brojnim zemqama ju`ne i jugoisto~ne Azije,
a koje predstavqa posebnu atrakciju za turiste.
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A posle re~e:
Mije-san i Tomije-san }e vam pevati ako `elite, ali samo yve~e, ne zbog toga {to su tada slobodne,
nego {to nam ve~erom pesme sla|e padaju. I stoje}i
predamnom, on nasloni ruke na kolena i uze se klawati, duboko, do zemqe. Ali, umesto da se pokloni
triput kao dosad, i kako to japanska etika zahteva,
on mi se sada pokloni {est puta, i smeju}i se vi{e
no i jedan put, u znak prevelike u~tivosti i po{tovawa ponavqa{e:
- O! I shall order them it! I shall order them it! (Ja
}u im to narediti! Ja }u im to narediti!) Mije-san i Tomije-san u|o{e u moju sobu jo{
iste ve~eri. ali ne u odelu u kome sam ih videla
preko dana, nego u drugom koje je bilo `ute japanske
svile o kojoj su izmalane pagode, hramovi, sveti
most i sveti breg Fuxi7 s iscvetalim tre{wama na
svome podno`ju. U ukusnu malu frizuricu koja tako
lepo stoji mladim devojkama zadele su po sve`u
gran~icu tre{wina cveta. I bile su se mnogo
namirisale nekim jakim, meni nepozantim mirisom.
U ovo su se odelo mo`da obla~ile, i ovako su se
svakako ~e{qale i kitile kad su bile gej{e u Kjoto.8
I po{to su se isklawale i ismejale, one su
na moj znak da sednu, sele dole sa podvijenim nogama
poda se, uz jedan veliki paravan od zelene svile
7
Fuxijama (ili Fuxi), najvi{i planinski vrh u Japanu i smatra se svetim simbolom Japana. Planina Fuxi, koja se nalazi
na ostrvu Hon{i, predstavqa vulkan koji je posledwu erupciju
do`iveo 1707. godine, ali se uprkos tome, jo{ uvek smatra aktivnim.
8
Nekada carska prestonica Japana, danas glavni grad prefekture Kjoto u kome postoji gradska ~etvrt Gion gde `ive gej{e,
odsnosno geiko kako se gej{e nazivaju na lokalnom dijalektu.
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koji je slikom predstavqao s lotusom i labudovima,
te mi se ~ini kao da ove dve male Japankice sede
kraj istinskog jezera u Suma parku9, u Kobe. Bleda
svetlost s lampiona {to je visio s tavanice u mojoj
sobi padala je na wina lica koja su li~ila na
maske od pozla}ene hartije. Divan dekor za pozornicu! I sme{e}i se kao i uvek, te im ni sada ne
videh o~iju samo im gledah bele zube, koji mi se
o~ini{e pokrupni, okrenute jedna drugoj, uze{e
mahati lepezicama u obliku lotusova lista i slabim
o{trim glasom kao wihovi cvr~ci u kavezima
udese{e:
,,[iki{ima no
Jamato gokoro jo
Hito tauba,
Azani-ni-ni niy
Jamasakura bana"10

,,Ako te neko pita
{ta je du{a pravoga Japana
Ti mu poka`i divqu
rascvetanu tre{wu
{to se sija na suncu"

Otpevale su one omiqenu japansku pesmicu bez odmora, bez predaha, na monotonu i ~udnu japansku melodiju koja me nije podsetila ni na jednu melodiju
nijednog isto~nog naroda, pa ~ak ni na kinesku, iako
su s Kinezima susedi. I ja, iznena|ena, upravo za~u|ena, prili~no razo~arana, nimalo odu{evqena ipak
uzeh pqeskati, jer red je bio da pqeskam. A one su
ustale. I klawahu se, klawahu, klawahu duboko, do
9

Suma Rikye Park, predstavqa park sa botani~kom ba{tom u

gradu Kobe.

Shikshima no Yamato-gokoro wo hito towaba, asahi ni niou yamazakura bana - japanska rodoqubiva pesma koju je napisao Moturi

10

Norinaga (1730-1801), japanski u~ewak i pesnik iz Edo perioda.
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zemqe, neprestano sme{e}i se, pa tiho, ne prave}i
ni najmaweg {uma, izi|o{e iz sobe.
Da, na Tihom okeanu i sino} kao i drugih
ve~eri bejah se toga setila. I ta hladna japanska
pesmica, u daqini me zagreja, odu{evi. ^ak osetih
ne{to nalik na nostalgiju. Mo`da to nije bilo za
Japanom ve} za ,,tvrdom zemqom" koju sam posle toliko dana videla, a i osetila je pod nogama tek
ju~e, kad smo izi{li u Honolulu, glavni grad Havajskih ostrva. U ~udnom du{evnim raspolo`ewu, meni
pade na pamet ne{to originalno.
Na ovim ~udnim vodama ~udna nas ose}awa
obuzimaju i ~udne nam se `eqe javqaju. Naro~ito
kad smo jo{ pod utiskom igre ,,Hula-Hula"! koju su
nam na Havajima uz havajske gitare igrale mlade Havajke... I ja se spontano uputih u sobu dveju mladih
Japanki. Uputih se dvema studentkiwama koje idu u
Ameriku da produ`e sebi studije filozofije. Satosan i Haruno-san i zamolih ih da mi pevaju. Ali,
one me odbi{e naju~tivije. Mnogo se klawahu i
mnogo se smejahu. Odbi{e me izgovaraju}i se da ne
umeju pevati ,,[iki{ima no Jamato", jer ja sam
volela ba{ tu pesmu da ~ujem.
Ali, ja sam istrajna. I kad se za ne{to zagrejem, lako se ne rashladim, te odoh dvema drugim
Japankama, sobaricama na Koreji Maru, Ogavi-san
i Tomizavi-san. Kad me vide{e u svojoj sobi, one
se iznenadi{e naro~ito kad ~u{e {ta od wih
zahtevam.
- Bos - izusti{e i ove kao one u hotelu Jamato.
Samo {to se na licu ovih opazi u`asan strah, iako
su im se o~i kao i sad kao uvek smejale.
Ali, ja ih uzeh hrabriti. I navedoh ih ,,vo
isku{enije" ali ne bak{i{em jer se ta neprijatna
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re~ Bliskog Istoka na Dalekom Istoku ne ~uje, nego
obe}awima da }u o wima uvek lepo misliti, jer su
dobre devojke, i da }u jo{ lep{e govoriti jer su
lepe devojke. I najzad, da o winom pevawu u mojoj
kabini niko ne}e ni znati ni ~uti...
I Tomizava... Zar ovo japansko ime ne zvu~i
kao slovensko? Tomizava se uze sa{aptavati sa Ogavom. Ili mo`da Ogava sa Tomizavom, jer i wih dve
su sasvim kao jedna ista osoba, samo u dva primerka. I
sirote one, ne mogo{e se izbaviti ,,ot lukavoga".
Kad se gosti, to jest putnici posle ve~ere
razi|o{e, mladi po palubama Koreje Maru: jedni da
igraju, drugi da flertuju, stari po salonima, da
gledaju film ili da slu{aju neko ameri~ko predavawe (jer na la|ama, Englezi se mole Bogu i zabavqaju sa raznim igrama; Amerikanci se mole Bogu
i dr`e predavawa - a na Koreji Maru puno je Amerikanaca); i kad na mojoj palubi ne be{e nikoga Ogava
i Tomizava na vratima moje kabine zagreba{e kao
mi{i}i. Kad im otvorih, u{uwa{e se u kabinu kao
ma~kice.
Ja im rekoh da sednu, i one sedo{e na pod sa
podvijenim nogama poda se. Jedna je sela pored jednog kreveta koji je do ju~e bio zauzet a sada je slobodan, jer se moja saputnica ili cabin-felln, kako se
to engleski ka`e, iskrcala u Honolulu, a druga uz
moj putni~ki sanduk koji je tako isto bio prazan
jer sam haqine izvadila i razastrla da se isprave.
A ja se izvalih na svom krevetu kao neka turska
pa{inica na sofi, pre Kemalova re`ima, kad }e da
joj pevaju robiwe... Nisam rekla {ta da pevaju. Nek
pevaju {ta ho}e, dosta mi je {to }e ta pesma biti
japanska!
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^udno je ~udo du{a ~ovekova! S kakvim
uzbu|ewem ~ekam da ~ujem ono {to sam za ~itav mesec dana slu{ala gotovo ravnodu{no. Ali sino} videh
da ono nije bila ravnodu{nost, nego zamor koji je
nastupio posle silnih utisaka primanih u dalekim
tu|inama, i na suvu i na vodi.
I ove kao one okrenu{e se jedna drugoj i
po~e{e da pevaju. Sitnije su od onih u hotelu Jamato, i `u}e su u licu od onih u hotelu Jamato.
O~i im se mawe vide, jer se vi{e smeju. Klawaju se
kao i one. One su nacionalne, ove internacionalne,
jer su obu~ene u evropsko odelo i o{i{ane su...
Sme{no izgledaju, sirote mlade devojke! Ali, {ta
}e? Usud im nije dosudio da sede u Japanu, nego da
krstare po Tihom okeanu i da se s vremena na vreme
pro{etaju po Americi...
I kao {to rekoh, po~e{e da pevaju. I gle!
Udesi{e onu istu pesmu koju su mi pevale biv{e
gej{e iz Kjota, Mije-san i Tomije-san.
Na tankim slabim i o{trim glasi}ima kao
wini cvr~ci u kavezima i zacelo jo{ pod utiskom
praznika Tre{win cvet - one udesi{e:
,,[iki{ima no
Jamato gokoro jo
Hito..."
Jo{ pri re~i [iki{ima, kojom je po~iwala
pesma, ja se bejah prenela u Japan; i ko zna do kog
bi mi stepena rasla emocija do stiha Jamasakura
bana, do posledweg stiha, da me neko ne tr`e, ne
probudi iz neiskazano prijatnog sna...
Ja naglo ustadoh pretrnula od straha, a one
sko~i{e sasvim kao izbezumqene. Jer na mojim vratima se ~ulo grebawe. Japanac je, naravno po{to
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grebe... Isto~ni narodi ne kucaju prstom na vratima, nego udaraju halkom i zvekirom na kapiji. I
meni tek sad sinu u pameti da nisam tra`ila ni od
koga dopu{tewe da devojke u|u u moju kabinu i da
mi pevaju. I jo{ ne{to gore, opasnije. Mi nismo
na kopnu, u Japanu, nego na vodi, na Tihom okeanu.
Koreja Maru nije Mikadovo11 carstvo, nego carstvo
komandanta broda.
Sirote, sirote mlade devojke, {ta li }e ih
sna}i! Mo`da }e ih baciti u vodu, jer ih ne mogu
proterati iz ove dr`ave {to se zove Koreja Maru!
Sve mi ovo pro|e kroz glavu za trenutak, dok
se ne ~u ponovo grebawe i ja jednim skokom do|oh
do vrata i hrabro ih otvorih iako mi je srce
u`asno lupalo.
I {ta bi? To jest, koga videh?
Umesto komandanta broda ili kapetana ili
menaxera ili stjuarta i kako se ve} sve ne krste
,,funkcioneri" na brodovima; umesto jednoga od
wih, Japanca, naravno-po{to su na Koreji Maru pored
posade i posluge i ovi samo Japanci - ja ugledah
Misiz Savix, divnu, jednu Amerikanku iz Solt Leka,
grada u dr`avi Juta, koja se s mu`em, s }erkom i
unukom vra}a sa Filipinskih Ostrva i s kojom sam
se ja upoznala u Japanu - gde su se oni zadr`ali nekoliko dana i zdru`ila se na Tihom okeanu.
- Pa za{to niste kucali nego ste grebali,
zaboga, Misiz Savix? - upitah je ja ~isto prekorno.
- Htela sam s Vama da se na{alim, da mislite da je neki Japanac - govori{e ova mila `ena,
smeju}i se.
11

Mikado (jap. mi-po~asni, kado-kapija, portal) - arhai~ni naziv (ili titula) za japanskog cara.
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Ona u|e u kabinu, a ja se stadoh okretati po
kabini.
- Gde su devojke? Ne znam gde su devojke? pitala sam je prestravqeno ne znaju}i koga pitam.
- Kakve devojke? pita Misiz Savix za~u|eno.
- Ogava i Tomizava.
Ona me uze gledati ~isto upla{eno. Ko zna?
Mo`da je pomislila da sam poludela. Jer sama mi je
pri~ala da na Tihom okeanu mnogi putnici polude
od straha. U buri, naravno, kad u opasnosti nigde
nema broda da putnike spasava. Za ovoliko dana
plovidbe, jo{ ne videsmo nijedne la|e - toliko su
linije daleko jedna od druge na ovom bezgrani~nom
prostranstvu. Ni zemqe ne videsmo, osim Havajskih
ostrva. Ali, za{to da se poludi kad je ju~e i sino}
okean tako tih, miran kako nije bio nikad za vreme
na{e duge plovidbe?
Nema devojaka! I ~ovek bi pomislio da u
kabini na podu ima neki tajni otvor za koji su one
znale, pa su se kroz wega spustile. Ali, prostirka
stoji kao {to je i stajala.
I ja se sagoh... Gle, pod onim praznim krevetom ja spazih jednu; {}u}urila se, to jest pribila
se uza zid. Pa i Misiz Savix se sa`e, vaqda instinktivno, i videv{i devojku, za~udi se i zatra`i
da joj objasnim.
- Imajte strpqewa, molim vas, ne znam gde je
druga.
Ali, u tome ova - nisam znala koja - {to se
be{e izpod kreveta izvukla, br`e di`e poklopac
od mog sanduka i viknu radosno:
- Ogava San!
(Dakle ona pod krevetom je bila Tomizava)
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I Ogavina {i{ava i ra{~upana glava pojavi
se iz sanduka, kao iz vertepa...12
Tomizava joj poma`e da izi|e iz sanduka, pa
se zagrli{e, zasmeja{e i zaplaka{e.
Pa i ja se uzeh smejati, jer mi pade teret sa
srca. Ja ih ispratih. Nikad mi se nisu u~inile
ovako kao ma~ke kao sino} dok su prikradaju}i se
silazile niz stepenice.
A kad ispri~ah Misiz Savix {ta je bilo sa
obe, smejasmo se ovoj mojoj ,,avanturi". Ona re~e:
- Sve je dobro kad je kraj dobar. A sad po`urite
se za predavawe koje }e dr`ati Misiz Lokvaj o `ivotu
turskih `ena koji je ona studirala u Carigradu - iz
koga se sada vra}a - punu nedequ dana i prostudirala ga.
- Upravo po amerikanski- rekoh ja a ona
odobri, nasmeja se, uhvati me za ruku i- po|osmo.
Tako se provodi vreme na Tihom okeanu.
priredila - dr Ana Stjeqa

________________
Jelena J. Dimitrijevi}, srpska kwi`evnica i borac
za `ensku emancipaciju, ro|ena je u Kru{evcu 1862.
godine. Nakon boravka u Aleksincu i Ni{u, i nakon
12

Crkvena drama s biblijskom novozavetnom temom ro|ewa Isusa Hrista u Vitlejemu, posve}ena najradosnijem hri{}anskom
prazniku Bo`i}u. Ova vrsta lutkarskog pozori{ta nastala je u
Ukrajini krajem 16. i po~etkom 17. veka a kod Srba, vertep je
od etno-lutkarskog teatra, prerastao u obi~aj sa sna`nom
obrednom-obi~ajnom i religioznom su{tinom.
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udaje za ariqerijskog kapetana Jovana Dimitrijevi}a
seli se u Beograd gde }e ostati sve do svoje smrti
1945. godine. Kao kwi`evnica se oprobala i u poeziji
i u prozi, naro~ito u putopisima. Obi{la je skoro
celi svet, putuju}i Evropom, Afrikom, Azijom i
Amerikom. Govorila je nekoliko stranih jezika. Wena
najzna~ajnija dela su: Jelenine pesme (1894), Pisma iz
Ni{a o haremima (1897), Nove (1912, 2012), Pisma iz
Soluna (1918, 2008), Pisma iz Indije (1928), Pisma
iz Misira (1929), Novi svet ili u Americi godinu
dana (1934), Sedam mora i tri okeana (1940)...
Putopis Na Tihom okeanu, prvobitno objavqen
u ~asopisu Srpski kwi`evni glasnik, predstavqa impresije s puta na koji se kwi`evnica tridesetih godina
20. veka otisnula brodom, kada je obi{la zemqe Dalekog Istoka, poput Japana, Kine i Cejlona.
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JEVROSIMA RISTOVI]

TI VODA SI ZNAM

Ti voda si znam. U prstima ose}am vreme gwili
Otkri}e ~udesnog dodira pomera predele
izgubqenog sna, u svetu neprolazne vatre
ne obaziri se ja samo pripremam spas
Potomak tvoj zaqubqen u sabqu i strelu
sulud kao i vetar koji je odustao da te ima
samu i predajnu, bez kqu~eva, bez odgovora
Dvorac sam tvojih senki, kao kraj jasan
u kr{tenicama patwi slovo suvo i lomno
Pasionirani skupqa~ trenutaka tvoje samo}e
i slika, na trenutak se kao neko zaboravqen
i neva`an pojavqujem pred porotom milenijuma
pru`am dokaze ~iste a di{em u sve zamr{enijoj
propovedi. Neva`an za svitawe, u zamci neveran
vodopadno maglen, tu`an stub na tvom koraku
dorskom, napu{ten u vihoru, od svesnog odabran
od pam}ewa pre}utan. Tiha me vekovima
odrowava{ u nedu`ni deo kruga izvezen srmom
tvog gospodarskog glasa. Kao uspomena di{em
svestan ve~itog kolebawa u vodenom pam}ewu
Neprohodan sam, takav je pad. Sedam vekova potom
ni~iji sin, kao kazaqke ponavqam lekciju
koju me u~i{e a nenau~i{e biqke-satovi
Tragawe za opro{tajem jedina je vernost
~ista voda, veruj mi, nepokolebqiva
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TODA MATI] MEDI]
Sidnej, Australija

PESMA IZ ^AROBNOG POTOKA

Dan sun~an i lep.
prole}e sve o`ivelo
i ponovo i ponovo ra|a se poput Feniksa.
Posmatram ma~ke kako se sun~aju
u lepom prole}nom danu
i dok pri~am sa wima
one mi miluju du{u o~ima punim qubavi.
Slu{am i pesme slavuja
kako se razle`u po kro{wi rascvetanog drve}a,
i p~ele {to zuje po nabujalim cvetovima mirisa.
Vredi li opisivati radost prole}a
dok se u du{u uselila jesen
u `utim bojama poko{enog sena?!
Vredi li {etati daqinom kao skrivena qubav
po istoj i jednoli~noj pustiwi
koja nema svoja ~etiri godi{wa doba.
Skidam te{ke okove s ruke i ~ekam da se srce zapali
i sagori u mikrokosmosu.
Zastadoh na momenat i slu{am raspevanu pesmu
kako izlazi iz ~arobnog potoka kao utopqenik
iz uloge pisca.
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U BOKORU TRAVE

Nasmejana no} dremucka u ti{ini,
dok gladna ptica mladosti
budi me iz zaborava.
Re~ica prolazi pored ku}e
izvire iz Velike stene
kroz zelenilo kro{wa
{to opija mirisom.
Pa su nagomilane re~i
{to padaju na mokru zemqu
i ni~u iz bokora trave.
Vetar mi krade par~e po par~e stihova,
seje ulicom
i ohrabruje zami{qene {eta~e.
Ve~e se spu{ta u travu,
dok u meni
bezdana zvezda gori.
Hodam polako u dubokoj no}i,
uti{avam svet
da ih umorne iz sna ne probudim.
Spavam, a budna sam
i ~ekam moje stihove
da mi iz bokora trave izniknu.
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IVKO MIHAJLOVI]

20 AFORIZAMA

Ispililo se.
Treba videdi sa kvo~kom ~ije je.
◊
Daj buzdovanu re~ i bi}e se~a knezova!
◊
Neke sinove pravio je otac, a neke dr`ava.
◊
Pun mi je `ivot praznog hoda.
◊
Ne mislim svojom glavom.
Ja sam operativac.
◊
I xelat se raduje praksi.
◊
Verbalni delikt je ukinut, ali se jo{ uvek, kao
demokratska tekovina, preporu~uje }utawe.
◊
Politi~ari su hipnotizeri koji rade u dr`avnom
cirkusu.
◊
U politi~koj magli najboqe se snalazi golubovi
prevrta~i.
◊
Alkoholi~ar ide jetrom na barikade.
◊

69

Ako `elite da se qudski odmorite, spavajte blizu
na{ih industrijskih zona!
◊
Otkad smo uzeli stvar u svoje ruke, ne mo`emo da
verujemo da je ona na{a.
◊
Ono iz ~ega ~vrsto stojimo, nikada nije
bilo labavije.
◊
Erotoman je rob crnog trougla.
◊
Pali smo na ispitu, ali su profesori zadovoqni
na{im dr`awem.
◊
U Srbiji je dvehiqadite godine zavladala
demokratija, ali je dojava bila la`na.
◊
Provokatori su neistomi{qenici po slu`benoj
du`nosti.
◊
Na{ Siziv vi{e ne gura sam.
Prona{ao je koalicionog partnera.
◊
Otkad smo gusle oka~ili o klin, nemamo ~ime da
opevamo nove poraze.
◊
@iva muka je na{a mrtva priroda.
◊
Bli`wi? Ja sa wima samo elektronski
komuniciram.
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Prilozi iz kulturne istorije

LUTAWA, LAKA MAGLA I KROZ MAGLU
TANANI TRAG
An|elije L. Lazarevi}

Као што у једној од пејзажних слика жуте главе
сунцокрета завирују у собу, тако је Анђелија Лазаревић,
паметна Лазина кћи, завирила у српску књижевност и
сликарство, огледнувши се, оказавши се, немајући времена
да узлети, али ни не заслужујући да буде потпуно
скрајнута и скоро избрисана.
Разлози скрајнутости њеног имена и рада вишеструки су:
- ратови
- болест
- конзервативан однос према жени
- очева сенка
- стално колебање између кичице и пера.
Рођена 1885. године није стигла ни да запамти оца
који умире 1890. Од тројице браће само један остаје у
животу. Павле Поповић и Милош Црњански остављају
траг о Анђелији, с тим што је једини текст који је штампан
за њеног живота, а посвећен њеном делу, био чланак
Милоша Црњанског Једна мала ренесанса, а Павле
Поповић пише 1926. године (у години Анђелијине
смрти) предговор књизи Паланка у планини.
Црњански је био чест гост у кући Лазаревића
(1929, Летопис Матице српске), уз остале младе уметнике
који су се окупљали у дому Лазаревићеве кћери
Анђелије. Сликарски занат ју је заокупио, а сликарско
усавршавање ишло овим редом: Кутлик, Бета и Ристо
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Вукановић, Минхен, Париз, Беч. Учила се сликарском
умећу у групи са Даницом Јовановић, Љубицом Филиповић, Надеждом Петровић... Касније се оглашава као
списатељка, не желећи да злоупотреби очево име, него
да покуша сама доказати своју вредност. Било је
тешко њој, „соколу крила сломљенога“.
Највећи део образовања стицала је код куће, због
озбиљних проблема са здрављем. Говорила је француски
и немачки. По избијању рата 1914. године враћа се из
Минхена, те одлази у Прокупље у коме ради као
болничарка. Бели мантил годинама је замењивао
одложени сликарски прибор. Била је члан сликарског
друштва „Лада“ те је своје радове често излагала на
изложбама тога друштва. Иако је о њој остало мало
података, посебно мало сачуване преписке, савременици
су о њој говорили да је скромна, лепо васпитана, из
угледне и имућне породице. Зна се да је била у сталном
контакту са Урошем Предићем, Милицом Јанковић,
Миланом Шевићем. О својим болестима умела је да
каже: „наслеђене и ненаслеђене“, и на рачун свога
поболевања налазила је снаге да се нашали и олакша
онима који је воле. („Молим те, немој много да се
изненадиш: ја сам болесна. Не плаши се: то је само
мало горе него кад сам здрава.“)
Почетнички стихови (1904) скоро да нису
вредни помена. Али, уз помоћ Црњанског објавила је
што у стиху, што у прози, у листу „Дан“, те у „Књижевном
југу“ и „Мисли“ следеће песме: Меланхолија, Беле заставе,
У ноћи, Сенка, Човек с бременом, Врапци. Уводи у поезију
нове теме, халуцинације и снове. Рат није експлицитан
у њеном делу, али се у атмосфери осећа његово
приближавање. У Белим заставама из позадине се
наслућују одјеци рата и назнаке невоља које би могле
доћи. У краткој причи Две ватре такође рат узима
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данак кроз две слике: ватра на вису војске у
повлачењу и кућа у ватри запаљеној од Бугара, коју
нико не сме да гаси. Наведени примери ретке су
мотивске одреднице рата.
У осталих пет поетских наслова песникиња је
са својом муком и својом сенком. Трепере одсјаји
невиђеног (У ноћи), контрастна слика светлости и таме
поиграва у њој. Што је светлије око песникиње, сенка
је све тамнија. Тамна као дуги пут њеног болешћу
означеног живота (Сенка). Притиснута својим јадом
она не јауче и не проклиње. У ликовно поетски
акварел умеће питање које је суштина њеног живота:
„Бог... који се брине о тицама небесним, хоће ли икад
помислити и на мене?“ (Врапци). Човек с бременом
сабрат је у патњи. Остала је сачувана и песма Свом
чика Урошу, посвећена сликару Урошу Предићу, који
се знао са Анђелијиним оцем и који је уочио литерарни и сликарски дар Анђелијин; у писму упућеном
1925. вајарки Вуки Велимировић жали јер је „њен живот
један низ патњи“. Песма одише оданошћу и нежним
присећањем на блиског пријатеља куће Лазаревића и
познатог сликара.
Дело Анђелије Лазаревић писано у прози, Лутања,
има предисторију. Године 1914. Лазаревићка после
дугог оклевања односи текст на читање Јовану Скерлићу.
Зачудо, Скерлић ју је охрабрио и рукопис је био
прихваћен за Српски књижевни гласник. Ако се има у
виду Скерлићев став о Сапутницима Исидоре Секулић,
онда је однос према Лазаревићки раван чуду. Но,
Скерлић нагло умире, списатељка одлази за Минхен,
рукопис се не појављује у Гласнику. Тако њеног имена
нема у Скерлићевој Историји нове српске књижевности.
У њој се Даница Марковић обележава збирком песама
Тренуци, Јелена Димитријевић романом Нове, Милица
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Јанковић са симпатијама о њеном писанију, а Исидора
онако како сви знамо за Скерлићев превид. Анђелије
Лазаревић нема ни у помену, јер све што је написала
обзнањено је после Скерлићеве смрти. Да ли би је
поменуо, да је довољно поживео, може се само нагађати.
Неће је бити ни касније у Деретићевој Историји књижевности. Занимљиво, Жика Марковић у књизи Знамените жене Србије1) обрађује Анђелијин сликарски
пут, уз податак да је њено име убележено у неколико
сликарских енциклопедија. Издваја њену слику Жена
у ентеријеру, на којој су два лика младих жена у жутој
и црвеној хаљини, са ружичастом позадином, раскошно
одевених, празник за очи. Сликарка ће то своје умеће
пренети и у свој мали књижевни опус, градећи пејзажне
слике, или описе ентеријера.
Но, вратимо се Лутањима. Један фрагмент, илити
Лутања I, објављен је 1920. у часопису „Мисао“. Написан
је у првом лицу, аутобиографског је карактера и, како
рече Павле Поповић, Лутања су њена лутања. Ауторкине
сумње у сопствену вредност, у моћ стварања намећу
изједајућу мисао: „Зар ће живот проћи не оставивши
трага?“ Уз снатрења, пејзажне слике ноћи, месечине,
жутих глава сунцокрета који завирују у собу, суштина
њеног текста је у сетној мисли: „А у сокола крило
сломљено“. Немогућност да се узлети.
У истом часопису (Мисао), четири године касније,
прво лице замењено је трећим. Њена јунакиња добија
име, Марија Јаковљевић, а текст је проширен. Марија
похађа сликарску школу са групом. Сумњичава је и
несигурна; савршена љубав постоји у њеној уобразиљи те
отуда и непрепознавање понуђене (могуће) среће и
1

Жика Марковић: Знамените жене Србије, Трстеник, Љубостиња,
1999.
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неспособност да јој се преда. Несигурност постоји на
личном и професионалном плану. Сања о Минхену и
школовању у том граду сликара, о чарима минхенске
Пинакотеке а није способна да донесе коначну одлуку.
У делу исповести постоји, при њеном боравку
код рођака у селу, слика: „...Лутала је сама пољима
гледајући лаку маглу над таласима детелине...“ Уз
сјајну дескрипцију која се формира ауторкином богатом
кичицом речи, два појма су доминантна: лутала је, и
лака магла. Ти појмови јесу спољашња пејзажна манифестација и употпуњујућа експресија, али они суштински
осликавају унутрашњу страну јунакињине личности,
дубоко раздељену, магловито нејасну, луталачки неомеђену. У односу на избор занимања, на веру у сопствене
стваралачке моћи, у односу на избор мушкарца, те
(можда) и љубави. Стога је очекивана мисао јунакиње,
на крају, по пријему писма одбијеног колеге Бранка:
„...да није, можда, и по други пут у животу, поред ње
минуло нешто велико и лепо, изгубиле се, ишчезло, да
се више никад не поврати?“ Лутања II није сасвим
аутобиографска прича јер ауторка не дели све животне
детаље са својом јунакињом. Али, мотив неостварености,
колебања и сумњи дакако јесте прича Анђелије Лазаревић.
У невелики опус књижевног делања ауторкиног
улазе и кратке приче и записи: Посета (пријатељи се
сретну после дуго година и схвате да немају заједничке
теме; брзина искрадања времена, те игра сенки као
неухватљивост, тема су ове приче); Анета (трагика
девојке коју лоше искуство не спасава страсти којој
робује; слике таме, ноћи, мора; два антиподна лика:
Пјеро, себичњак, и глуви Тома, одан Анети, али без
одзива; ауторка назначава: није довољно бити добар,
потребно је волети по цену страдања; најчешће по
цену страдања); Цвет крај пута (мотив погрешног
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избора брачног партнера; замирање душе сироте Нине
при слушању Шубертове песме о путнику који трага
за срећом и не налази је); Писмо из Сплита (очараност
Сплитом у коме ауторка проводи последње дане пре
одласка у Београд на безуспешно лечење); Михајло
(последње што је објавила, евоцирање света детињства).
То би било све да није најобимнијег дела
Анђелије Лазаревић, које једни крсте као приповетку,
други као роман, а Павле Поповић у први мах користи
термин новела-роман, да би у даљем тексту говорио о
приповеци.2 Дело носи назив Паланка у планини.
Топоним није одређен. Могло би се претпоставити да
је у питању Прокупље, с обзиром на ауторкин боравак
у том месту. Али, с обзиром на атмосферу, односе,
начин понашања мештана, обележја личног, породичног
и друштвеног живота, могло би бити било које место у
српској забити, или некој другој. Радња је смештена у
прве деценије двадесетог века а заплет остварен око
главних ликова Владимира и Олге, њихове заљубљености,
невоља на које наилазе и начина превазилажења истих.
Но, љубав младића из великог града који долази у
паланачку средину у којој су прота, апотекар и
пуковник друштвена „елита“, и Олге, љупке, паметне
и патријархално васпитане девојке, само су повод
ауторки да ослика наоко разлике између паланке и
велеграда. Она често користи хумор и иронију да што
боље представи чаршијску радозналост, статичност,
оговарачки менталитет. У паланци сви све знају
(апотекарица, протиница, официрке... Жене увек све
прве сазнају. Што су им животи празнији то је око
кроз туђу кључаоницу крупније.) Уколико се особа по
2

Павле Поповић: Предговор књизи Паланка у планини, СКЗ,
Београд, 1926.
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било чему издваја постаје предмет конфликта са
средином (колико се одмакло од времена Анђелије
Лазаревић у понашању, питање је). Но, употребила
сам израз „наоко разлике“. Јер, бити у Београду не
значи априори репрезентативно понашање. И Београд
може бити велика паланка (нпр. односи у Владимировој
породици, понашање мајке и сестре према девојци из
паланке). За Владимира, ни Београд се није ослободио
предрасуда те у поређењу са Паризом, који му је
близак, и чију урбаност уочава, и Београд и Паланка
провинцијални су у односу на свет.
Владимир је растрзан између дужности према
породици и љубави према Олги. Покушава да се врати
у Београд без Олге, али одвојен од ње осећа: „То није
био умор од живота који је волео, то није била сусталост
у раду – то је било само једно осећање празнине у
души, која се није дала попунити...“ Иако стиснут
између самољубиве сестре и посесивне мајке на једној,
и љубави према Олги на другој страни, Владимир на
крају кида патријархалне стеге и жени се Олгом.
Саша Хаџи Танчић који Анђелију Лазаревић
даје као могућност читања у кључу „женског писма“ у
своме тексту „Паланка у планини“3 упоређује расплет
у поменутом делу са причом Лазе Лазаревића Ветар.
Код Лазе Лазаревића младић Јанко повлачи се пред
посесивном мајком док Владимир у Паланци одбија
мајчин игнорантски став о девојци. Поређење јесте
занимљиво. Слаб у доношењу одлука, склон аутоанализи,
сигуран и зависан од ауторитативне мајке Јанко пропушта
могућност женидбе са кћерком полуслепог Ђорђа.
Мати му каже: „Иди, ако ћеш!“ Али он чита дугачију
3

Саша Хаџи Танчић: Паланка у планини Анђелије Л. Лазаревић,
Летопис Матице српске, Нови Сад, 2008.
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пресуду у њеним очима, и оно „ако ћеш“ истоветно је
пресуди у њеним очима, а могло би се превести: али
не са мојим благословом. И Јанко остаје уз мајку,
притешњен патријархалном послушношћу. Кад Владимир
саопштава да ће се оженити Олгом и одвести је у
приморје на коју недељу, мати, као незаинтересовано,
гушећи увређеност што није питана: „Да, боље је да је
водиш, нека се опорави.“ Но, поставља се питање да
ли је љубав заиста однела победу. Да ли ће се
остварити спокој и хармонија? Млади се морају, кад
тад, вратити у дом, уз оне које их још на венчању
погледима сатиру. Пријатељ породице, апотекар, који
присуствује венчању, прати погледе младе и и сестре
Владимирове и закључује: „Није добро, не, није
добро!“
Код Анђелије Лазаревић варљивост среће скоро
да је ухватљива а ликови, посебно женски, не досежу
ни близу среће. Питање непотпуности и недовољне
остварености присутно је у Лутањима, њеним кратким
причама и у Паланци. У њеном најобимнијем делу
постоје ликови који плене. То су: пуковник Ђурић,
пожртвовани отац, несебичан, опхрван смрћу млађе
кћери Мирке, затим симпатични капетан Павловић,
прота, апотекар.
Зорица Хаџић у свом раду „Анђелија Лазаревић
заборављена књижевница и сликарка“ прави занимљиво
поређење између прозе Анђелије Лазаревић (Паланка
у планини) и Данице Марковић (Дозив нечастивог) и
њиховог односа према паланци и паланачком менталитету.
Обе наглашавају „убиствену монотонију у паланци“
(А.Л.) и „убиствено дејство паланке“ (Д.М.). Хаџићка
закључује да је Анђелија имала много више разумевања
за свет паланке јер је умела да утка хумор у своју
прозу. Зорица Хаџић даје и податак који, верујем,
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читатељство и не зна: Анђелија Лазаревић јунакиња је
једне приче Данице Марковић. Духовиту згоду из
живота Анђелијиног за време рата у Прокупљу Даница
Марковић обрадила је у приповеци „Ратна епизода –
година 1914“ (објављена у Политици децембра 1929).4
Иначе, Даница Марковић, осим што је била врсна
песникиња, за Политику је написала у пет наставака и
хронику о Топличкој буни, јер је у време тих погибија
боравила у Прокупљу те се појављује и као непосредни
учесник и сведок, објективни хроничар патње народа
топличког и јабланичког краја.
Кад је Анђелији Лазаревић предложено да Паланку
разради у роман она пише: „Колико би ми времена
требало да напишем роман? Сигурно онолико колико
више немам пред собом.“ Јер, знала је за своје болештине, које су се множиле, како каже, што наслеђене,
што придодате кроз недуги живот (туберкулоза, рак,
бубрези...). Умрла је у Београду (1926) у санаторијуму
„Врачар“ а сахрањена на Новом гробљу у Београду у
породичној гробници, поред оца.
Своје радове послала је на оцену Павлу
Поповићу, који у облику писма, десет дана пред њену
смрт казује своје мишљење.
Похвале:
- врло писмено, у добром књижевном стилу (чак
и најмање значајна Михајло)
- добра психологија личности које говоре логично и природно
- добро оцртани женски карактери
- лепота пејзажа
4

Зорица Хаџић: Анђелија Лазаревић заборављена књижевница и
сликарка (поговор књизи Говор ствари, Службени гласник, 2011)

79

- изврсна сцена између оца и кћери пред полазак
у Београд, у Паланци, крај VIII главе.
Примедбе:
- треба мало више мирноће а мање лиризма
- нема довољно локалне боје
- дијалог каткад сувише литераран.
Павле Поповић био је наклоњен њеном невеликом
делу и њеном таленту који није стигао да се испољи у
потпуности.
Анђелија Лазаревић не памти одласке на јутрење
са оцем (ако их је било) јер је без њега рано остала, у
петој години. Она никоме није била Ана Гутјар, није
стигла, није јој било дато због болести наслеђених и
ненаслеђених, нити је била у прилици да из истих
разлога инатно пркоси као Анока, подлежући преваспитању најстаријег члана породице. Али, Анђелија
Лазаревић јесте била кћи угледног лекара и најбољег
приповедача српског реализма. Наследила је не само
топли дом и отровну бољку, него и склоност ка
уметности и терет славе свога сјајног оца изван чијег
сунцобрана је желела изаћи. Страх да ће живот проћи
не оставивши трага, иако је у сокола крило сломљено,
није разложан. Траг постоји. Ако га желимо видети.
Gordana VLAHOVI]
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JERETI^KI STRELAC
Trideset godina od smrti
Branka ]opi}a (1984-2014)

Svojim humoristi~kim rukopisom Branko ]opi} je ispunio ve}inu svojih kwiga, bez obzira bile
namewene odraslima ili mladim ~itaocima. Pi{u}i
ovakvu prozu ili poeziju u periodu od 1946. godine
pa do kraja `ivota, pored uporednog rada na ostalim
kwi`evnim vrstama (pripovetka sa ratnom tematikom, roman, literatura za decu), on je objavqivao i
satiri~nu prozu. Ve} u nekim pri~ama iz zbirki
Sveti magarac i Qudi s repom, moglo se zapaziti
provejavawe o{trijih kriti~kih tonova koju su nagove{tavali ozbiqniju satiru. Novi dru{tvenoekonomski i politi~ki odnosi u na{im posleratnim prilikama i opu{tawe ~oveka u wemu, pru`ali
su materiju da se ,,o svemu tome malo druk~ije misli
i pi{e, pa je to po ]opi}evom uverewu, bio zadatak
pisca kao ,,in`ewera ~ovekove du{e". Novo vreme i
qudi u wemu verovali su u druk~iju budu}nost i
ocewivali pro{lost na na~in kako to ~ine skorojevi}i i novope~eni politikanti. U tim poratnim
danima, eufori~ne zanetosti slobodom i partizan{tinom, pevalo se da }e ,,Amerika i Engleska
biti zemqa proleterska", da su ,,popovi lopovi", a
Solunci junaci; i vi{e: htelo se ,,preko no}i urbanizovati selo, uvesti po ruskom sistemu sovhoz i
kolhoz; isplanirati `ivot do detaqa, i u tan~ine,
pa pre}i sa re~i na delo; zavesti neposrednu demok81

ratiju, iskoreniti socijalne razlike, posejati zemqu
bibliotekama i ~itaocima Maksima Gorkog i Lewina,
u~iteqima i lekarima..." (M. Egeri}). To vreme je
uni{tavalo religiju i mit svetosavqa, zagovaralo je
pedagogiju bez batina i predlagalo ,,malim pionirima
da tu`e roditeqe pionirskim rukovodiocima {to ih
biju", a snovi o petoqetki, kao preporodu svekolikog dru{tva i privrede, bili su ekstaza i parola
komunista i partizana, koji su u svakodnevnom re~niku
najvi{e ponavqali re~i ,,narodni neprijateqi",
,,reakcionari" i ,,okupatorske sluge".
Kwi`evnik, kako je ]opi} u to vreme mislio
i pisao, ,,mora da gleda dubqe od obi~nog dobronamernog agitatora", pa }e tada imati prilike da vidi
kako ,,kroz na{u stvarnost, pored smjelih i plemenitih
revolucionara, idu jo{ uvijek abdulahimidovski li`isahani, crno`ute feqbabe, prefarbani sreski na~elnici,
stojadinovi}evske {i}arxije i spretni lakta{i".
Video je ]opi} i osetio da u na{im posleratnim
prilikama ~ovek te`i da mewa ugao gledawa i
kretawa, da se gospodi i birokratizuje da izvitoperuje nekada{we zamisli proklamovane kroz dim i
pepeo rata, i da se parole jednakosti i ravnopravnosti, o ukidawu bede i qudskog nezadovoqstva,
pretvaraju u neskromnosti i razbacivawa, u diplomatske magacine zatvorenog tipa, dodelu ,,Unrinih i
Kerovih" paketa privilegovanima, u kr~mu stanova,
stvari, poku}stva i imawa ,,{estoli~kim i kraji{kim
prvoborcima", u davawu penzija uz dva potpisa i onima
koji su partizanima dva-tri puta davali vode i
hleba, a uz to i oprali li~ni ve{ negde na reci
ili u potoku.
Osetio je i video ]opi} da svest o kolektivnim ciqevima zajednice prelazi postepeno u
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svest o li~nom interesu, o samoqubqu, skorojevi}stvu,
ta{tini i brizi o sebi, prihva}enoj preko partizanske parole ,,sna|i se dru`e"! I, ,,umesto toplih,
nepolitiranih, izvornih odnosa, simbolizovanih pesmom ,,Uz druga je drug", kao pratilac novih odnosa javio
se birokratski sebi~luk, deklamatorstvo o radni{tvu
kao oli~ewu borbenosti, ta{tina i surewivost, preru{avawe onoga {to je bilo izvorno u nebitno i surogatsko..."
I, daqe, taj isti ]opi}, patriota i dobrodu{na
po{tewa~ina, osetio je kako, ,,strogi, puritanski,
partizanski moral vojevawa, u uslovima mirnih okolnosti, po~iwe da nagriza novo zlo; rastvarawe u pipcima vlasti i hijerarhije kakvu otvara duga veza sa
tom vrstom `ivota" (M. Egeri}). Shvativ{i sve to,
]opi} je ulogu pisca kao dru{tvenog bi}a po~eo
lagano da okre}e na put satire, uz saznawe da je
prevaspitawe qudi najte`i posao, tj. da je bilo
,,lak{e, u to vrijeme, sagraditi i Jablanicu i autoput, nego seqaka s Vranduka uvjeriti da je ravnopravan s ministrom ili da je wegova `ena, zamotana u
ferexu, danas ravnopravna sa wim". Druk~ije re~eno,
pesnik ,,ogwenog ra|awa domovine" uzeo je za pravo
da satirom ukazuje i ispravqa mane u dru{tvu, i to
spontano i iskreno, jer qutilo ga je partijsko rezonovawe ,,otkuda pravo piscima da pi{u satiri~ne
pri~e", pa je u tom smislu drsko i uverqivo zapisao:
,,Mi smo danas slobodni pisci u slobodnoj zemqi i
slobodno mo`emo pod bi~ satire staviv{i svakoga
koji je to, po na{em uverewu, zaslu`io..." Taj smeli
i odva`ni ]opi}ev odnos prema tada{woj ,,literarnoj
slobodi" ozna~io je `ustri po~etak wegove satiri~ne
ofanzive.
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Kao iskonski patriota i darovit humorista,
]opi} je u satiru unosio prigodnu kritiku `ivotnih pojava koje je i karakter wegove satire odve} prepoznatqiv treba otkloniti na najbezbediji na~in,
stoga se ne oslawaju}i na satiri~nu literaturu svetskih klasika, (Aristofan, Juvenal, Svift, Volter,
Paskal, Erazmo Roterdamski, Kafka) on je satiri~ne
tekstove pisao po ,,nekim mawim ugledawima" na na{e
pisce (Zmaj, Jak{i}, Sterija, Domanovi}, Nu{i}),
mada je osnovna mana u satiri~kom tekstu bila wegova, autenti~na. U ]opi}evim satirama provejava
geslo da svet treba izmeniti, da qude vaqa popraviti, da gre{ke moramo izbrisati, da je qubav
most `ivota i postojawa, a da mr`wa i zlo ra|aju
nesre}e i pakosti. Po prirodi ~ist i dobronomeran,
]opi} je u svoju satiru `eleo da unese gradila~ke a
ne ru{ila~ke tonove. On nije, kako je i sam govorio, po prirodi satiri~ar, ve} vi{e humorista, pa
je to hteo da iskoristi u bla`im {ibawima dru{tvenih pojava i qudskih mana. Prekoreti, `acnuti, onoga
koji je kriv, ujesti ga, ali da ne prokrvari - to je
bilo pravo i osnovno na~elo wegove spisateqskosatiri~ne misije. I takav je ]opi} bio i ostao.
Dostojanstven. Odva`an. Smeo. I uvek dosledan prvoj
i naumqenoj ideji.
Prve satiri~ne pri~e Branko ]opi} je objavio jo{ 1949. godine, iako su antologijski primeri
ovakve proze po~ele da se uo~avaju 1950. i 1951.
godine. Najpre u ,,Kwi`evnim novinama", pa u ,,Borbi",
zatim je ve}inu tekstova publikovao u ,,Politici",
,,Vetrewa~i", ,,Je`u" itd. bile su to qute satire toga
vremana kao {to su: ,,Jereti~ka pri~a", ,,Faraon",
,,Izbor druga Sokrata", ,,Odumirawe nogu", ,,Jugoslavija
bez Jugoslavena", ,,Potraga za prostim gra|aninom",
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,,Odumirawe srca" i druge. U svima wima tada{wi
~italac je ose}ao ne{to novo u prostorima na{e
kwi`evnosti, a ]opi} je sve vi{e shvatan kao
,,slobodni strelac" misli i re~i.
Pojava ,,Jereti~ke pri~e" (,,Kwi`evne novine",
22. avgusta 1950) glasno je najavqivala ,,moralnog
istorika" tada{weg dru{tva. ]opi} je u woj izneo
sliku jednog ,,malog dru{tva uglednih qudi" koje koristi dru{tveni polo`aj pa se ba{kari ,,u vili na
moru" nadomak ,,sindikalnog odmarali{ta" gde letuju
,,obi~ni qudi", radnici i gra|ani. Li~nost ove
]opi}eve satire su: ,,ministar [tef - Stevo Navala, neka ,,krupna zverka" iz krupne ustanove, jo{
jedna ,,zvijerka" za koju se ne zna ~ime se bavi, nekoliko baba i staraca i, najzad, jedan na~elnik personalnog odeqewa, koji strogo i sumwi~avo posmatra
~emprese, more, ~amce i obla~ak {to se nadvija nad
vazdu{ni prostor vile..."
Stavqaju}i pod ,,no` satire" qude iz ,,vi{eg
sloja", one koji se odnaro|uju, zaboravqaju}i na revolucionarnu devizu jednakosti, poverewa i bliskosti",
pisac je prvi posle rata zapo~eo pri~u o dru{tvu
koje ima ,,klase" ba{ onako kako su to u satirama i
komedijama ~inili B. Nu{i} i R. Domanovi}. Sli~nu
temu on je razvio i u satiri ,,Izbor druga Sokrata", u
kojoj se lovci dele na ,,lovce drugove" i ,,lovce dr`avne
funkcionere, poznate po svojim odli~nim pu{kama i
ostalom priboru, nabavqenom u inostranstvu". Me|u
tim i takvim lovcima sakupqenim na tobo`woj
godi{woj skup{tini, bira se ,,predsednik", ali to
nije ,,lovac-funkcioner", ve} ,,ugledna li~nost" ,,drug
Sokrat", u stvari, obi~ni ,,lova~ki pas koga pisac
simbolizuje u ironi~nog predstavnika ,,lova~ke vlasti".
Da bi ova satira dobila {to ja~i i drasti~niji ton
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satiri~ne invektive, ]opi} veliku salu u kojoj se
odr`ava ,,godi{wa skup{tina" ukra{ava pompeznim
parolama, kao {to su: ,,@iveo na{ socijalisti~ki lov",
,,Takmi~imo se u lovu za boqi i sre}niji `ivot" i
,,Koliko rogova ima{, toliko vredi{".
U ]opi}evoj satiri toga vremena, iako novini
i retkoj slobodi, dominira raznovrsna tematika,
koja ukazuje kakvo je na{e ,,novo dru{tvo" i {ta se
,,sve u wemu mo`e videti". Satira ,,Faraon" upire
prst, na primer, na klasno snabdevawe namirnica,
uvozu stvari iz inostranstva, o podeli qudi i posle
smrti na one koji dobijaju ,,boqe i lo{ije parcele na
grobqu"; u stvari ,,Odumirawe nogu" re~ je o
kori{}ewu dru{tvenih automobila, a u pri~i ,,Odumirawe srca" izneto je ,,hladno i administrativno" odumirawe ose}awa u li~nostima na vlasti, u ovom
slu~aju ,,drugarice Seke", nekada{we partizanke i
bolni~arke, a u mirnodopskim vremenima visokog
funkcionera sa uva`enim pona{awem.
Britke satiri~ne obrise ]opi} je ~inio i u
satirama koje su imale socijalni, ekonomski, etni~ki,
nacionalni i partijski prizvuk. U satirama ,,Potraga
za prostim gra|aninom", ,,Ve~era za sekretara", ,,Jugoslavija bez Jugoslovena" i ,,Razgovori stari", nailazimo na bi~ prekora i ubod o{trog satiri~nog
skalpela. U prvoj pri~i ironi~no je opisana rasko{na
ve~era na kojoj se o dr`avnom tro{ku jede i pije do
besvesti, jer sve {to je mufte, pa bilo i sir}e, slatko
je"; u drugoj je ironi~na mapa nacionalne dr`ave
izvrnuta ruglu jednakosti i po{tewa; u tre}oj,
de~ak Kole, razma`eni sin uglednog funkcionera,
nekada{weg `elezni~kog radnika, postaje ,,gospodi~i}"
i parolom ,,sna|i se" sawa o {kolovawu u inostranstvu, koje }e mu otac obezbediti, jer je ,,savremeni
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komunista", a sina treba da i{koluje ,,do in`ewera,
i to u inostranstvu".
Iako je posle prvih satiri~nih pri~a do`iveo
o{tre kritike, ]opi} se ni kasnijih godina nije
odrekao satiri~arskih avantura. To potvr|uje wegova najqu}a satiri~na pri~a ,,Zato~enik" iz zbirke
Ba{ta sqezove boje (1970), u kojoj je plasti~no opisan
,,tvrdi zatvoreni, tragi~ni lik biv{eg mitraqesca
Stevana Boti}a, ~ija je metafora `ivota mo`da
najgor~a re~ koju je na{a savremena literatura izgovorila svom vremenu u lice" (B. Mihailovi}). Glavni
junak ove pri~e je nekada{wi borac i mitraqezac,
~iji su podvizi u ratu bili nadaleko ~uveni. Ali,
prohujala i izmewena vremena donela su u wegov
`ivot apatiju, nezadovoqstvo i sumor: Stevan je
postao odrod i ,,opozicionar svoje dr`ave". U takvoj
dr`avi wemu se ne dopadaju ni vlast, ni qudi, ni
proslave velikih bitaka: na sam dan jubileja partizanske jedinice on se usamquje i ne ide na zajedni~ki pomen palim drugovima, gde sti`u svi
pre`iveli borci, ,,funkcioneri i uva`eni politi~ari"
u crnim ,,mercedesima". Stevan pali sve}u zadu{nicu
uz suzu, sam, kad on ho}e, koqe brava da po~asti ,,svoje
goste", koji mu ,,svrate u dvori{te", a na vrat jednog ovna stavqa partizansku spomenicu. Svom drugu
iz rata, ,,novope~enom gospodinu sa limuzinom dobacuje
da to nije pravi ovan sa spomenicom". Oja|enom borcu,
skrhanom u du{i, razvijenih ideala, ]opi} pronalazi
put u inostranstvu, gde }e na}i mir i `iveti kao
pravi ~ovek.
]opi}ev smisao ,,da jetko zase~e u `ivu ranu
dru{tvenog organizma" doneo mu je ,,mnoge neprijatnosti
javne i politi~ke anateme" (P. Palavestra), iako
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wegova satira gledana dru{tveno i literarno spada
,,u najve}e domete ovoga `anra u na{oj posleratnoj
kwi`evosti" (J. Dereti}). U to vreme, posle ,,Jereti~ke
pri~e", ,,Faraona" i ,,Izbora druga Sokrata", na{ pisac do`ivquje napade najvi{ih politi~kih mo}nika:
od ~lanaka u ,,Borbi" pod naslovom ,,Juna{tvo Branka
]opi}a" (28. i 29. H 1950), preko tekstova u ,,Kwi`evnim novinama", ,,Politici" i drugim listovima.
Autori takvih napisa su M. Pijade, M. \ilas, D.
Popovi}, V. Gligori}, S. Kulenovi} i drugi. Osnovne zamerke satiri~nom ]opi}u su ,,u wegovoj smelosti da se drzne" na dru{tvo kome i sam pripada.
]opi}u je zamereno da je ,,previ{e uzeo slobode u
kritici na{eg posleratnog dru{tva", da ga je ,,javnost
razmazila i podr`ala", tj. da ,,je pustila da se na
miru do mile voqe juna~i", pa on ,,sprovodi svoju liniju,
svoj sitnobur`oaski i anarhi~ni stav, u su{tini
reakcionaran i neprijateqski prema dana{wici".
Du{an Popovi} je quto reagovao na tobo`e ,,]opi}ev
iracionalan odnos prema stvarnosti", jer on ,,prikazuje
nekakvu izmi{qenu stvarnost koja ne postoji".
Velibor Gligori} mu zamera ,,preteranu smelost";
dok, Skender Kulenovi}, diplomatski, ali ironi~no,
ceo ,,]opi}ev slu~aj" oko satire ostavqa na razmatrawe ,,kako piscu tako i ~itaocima".
Burni odjek satiri~ne proze Branka ]opi}a
tih, pedesetih godina, bio je predmet reagovawa i
Josipa Broza, koji je na Kongresu AF@-a u Zagrebu
1950. godine glasno i jasno izgovorio slede}e re~i
,,On je uzeo ~itavo dru{tvo i prikazao ga, odozgo do
doqe kao negativno, {to zna~i da ga treba slistiti. Takvu satiru mi ne}emo dozvoliti i ostaviti je bez odgovora. Ne treba se bojati da }emo ga
hapsiti zbog toga {to je poku{ao. Ne, wemu treba
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jasno odgovoriti i kazati jedanput za uvijek da neprijateqske satire, koje idu za tim da razbiju na{e
jedinstvo, ne mogu da se trpe kod nas... Wegova je
stvar (]opi}eva) da uvidi svoje gre{ke i da krene
putem kojim idu na{i socijalisti~ki kwi`evnici..."
Ovakvi i sli~ni napadi na }opi}evski
satiri~ki duh u posleratnom vremenu, nisu ostali
bez li~nih odjeka na privatni i kwi`evni `ivot
pisca. U to vreme, pri~ao je i pisao ]opi}: ,,bio
sam bela vrana, svi su me obilazili, svi {amarali;
nisam mogao da objavqujem svoje kwige, nisam bio
pozivan na kwi`evne susrete i druge kwi`evne
manifestacije. A {to se ti~e mog li~nog mira - wega
nije bilo. Stalno neke komisije, saslu{awa, ispitivawa, upozorewa; neprestano pisawe u novinama da
sam ,,dr`avni neprijateq i opozicija vlasti"
Me|utim, od svega toga nije bilo ni{ta. ,,Kuwao sam
u svojoj maloj sobi i pisao. Rukopisi su se slagali i
re|ali u fioku pisa}eg stola, da bi jednoga dana bili
objavqeni. Bez plate, sa parama moje supruge-lekara,
`iveo sam skromno ali sam verovao da }e sve pro}i..."
(Iz usmenih razgovora sa autorom ovog teksta).
Ipak, iako hrabar, ]opi} je odbolovao svoj
satiri~ni inat. Markiran kao ,,odrod dru{tva", kasnije izba~en iz Partije, upla{en pretwama i upozorewima ,,sa vrha", tonuo je u sivilo apatije i tek
poneke susrete sa odanim prijateqima i ro|acima.
Pojavqivala se sve ve}a potreba da uzima alkohol i
da u magnovewu zaboravi ,,gre{ke koje je po~inio".
To su bila stawa letargi~nog bezna|a, vreme malaksawa duha i du{e, da bi kasnije, ostavila trag na
du{evni `ivot pisca i primorala ga, iako vrednog
i plodonog da potra`i pomo} lekara, da se le~i.
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Slobodni strelac ,,jeretik satiri~ne pri~e"
u srpskoj literaturi posle rata, Branko ]opi} je
otvorio put mnogim piscima ,,slobodnog pera". Bili
su to: E. Ko{, V. Popovi}, M. Stankovi}, a kasnije
V. Bulatovi}-VIB i drugi. No, ]opi} ostaje kao
rodona~elnik jedne epske forme koja se mo`e oglasiti kao ,,ogledalo u kome gledaoci otkrivaju lice
celog sveta, ali ne i svoje lice" (Svift). Wegova satira
je bila i ostala po{tena i dobronamerna, a za vreme
u kome se pojavila upravo pravo i ,,po~etni~ko" za pojave u jednom dru{tvu koje je po~elo da ,,kisne na
sir}e", da bi do`ivelo svoju kataklizmu. Zaustavqen neprijateqski i neopravdano kao satirik u
totalitarnom sistemu koji je tonuo u jednoumqe, bez
kritika i objektivnosti, ]opi} se ipak nije dao
,,sru{iti do kraja". I umesto da nastavi da pi{e
satiru, on je, posle ,,politi~kih udara", nastavio
sa komedijom: ,,Odumirawe me|eda", jedno je od takvih dela. U wemu je, ipak, usmerio satiri~nu `aoku
u tezu ,,kako bi bilo da uvozimo narod iz inostranstva". Smeli ,,jeretik" kao da se nije mogao predati onima koji su `eleli da atakom na wegovu
pamet i talenat sru{e sve {to je bila i ostala
~ista plemenitost i dobrota. On je i u grob oti{ao
{to u svoje vreme nije bio shva}en i podr`an. Na
wegovu golubiju prirodu prekori i kazne nisu
delovali kao ,,trava zaborava".
Voja MARJANOVI]
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Likovna umetnost

[EZDESETE GODINE

Oli~avati svoje vreme zna~i meriti se prema
karakteristi~nim pojavama u okvirima osvedo~enih
te`wi, doprineti wihovom produbqavawu i daqem
razvoju. Ako su {ezdesete godine period preobra`aja
dominantne apstrakcije u brojne vidove, a opet za
figurativno usmerewe trenutak nagove{taja postmoderne, onda su kru{eva~ki umetnici raznovrsno{}u prilaza obuhvatili sve aktuelne tendencije.
Pro{lo je pola veka od tada, to je ve} istorija. Mnogo se radilo, ne da su svi bili vredniji
nego se nije pretpostavqalo da }e drugi oblici,
osim ateqejskih, ste}i dana{wi ugled. Ekskluzivnost konceptualizma mogla se sresti na stranicama
retkih ~asopisa. Ustaqeno eksperimentisawe u
mediju, bojom i formom, rezultovalo je subjektivnim razlikama. Iz obima zahvatawa proisticao je
kvantitet, sa kvalitetnim odrednicama, {to se mo`e
smatrati bogatim fondom za budu}e istra`ivawe.
Tekstovi u katalozima tada{wih izlo`bi nisu i{li
daqe od poetske dobronamerne preporuke, kao da su
analizu ostavqali budu}em vremenu. Sada je prilika
da se to nadoknadi. Naravno, koliko je nezahvalno
toliko i prednost, zbog nepristrasne pozicije,
ukqu~uju}i sva iskustva ste~ena u me|uvremenu. Ispada da je uloga nekih generacija predodre|ena,
okolnosti su bile takve da se pro`imaju li~ni i
op{ti interesi. Stvarawe je pratila svest o
zna~aju doprinosa.
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Sa televizijom u za~etku, interesovawe za
umetnost mogli su da zadovoqe klasi~ni oblici,
kwiga, izlo`ba, koncert. Dela su skretala pa`wu i
sticala popularnost, prevladavao je utisak na osnovu ose}aja i poznavawa. Veza sa kwi`evnicima,
osim uva`avawa i dru`ewa, odr`avala se konkretnom podr{kom putem sa jedne strane prigodnog teksta a s druge likovnim re{ewem ilustracija ili
naslovne strane kwige. Vi{e puta kwi`evnici su
bili u ulozi promotera dok su se slikari revan{irali kao dizajneri. Svesni svojih misija
trudili su se da ih {to vi{e opravdaju.
Ovaj period je zna~ajan u razvoju svetske
umetnosti sa nastankom pop-arta, ta{izma, akcionog slikarstva, enformela, minimal arta, hiperrelizma, i jo{ mnogo toga. Duh obnove ili kulturnog prosperiteta prati i kru{eva~ku situaciju.
Ustanovqeni su Muzej i Galerija. Umetnici koji su
upravo zavr{ili studije vra}aju se u zavi~aj ili to
~ine simboli~no delom u~e{}em na tradicionalnim Oktobarskim izlo`bama. Vrhunac ambicioznosti
oli~avaju samostalne izlo`be u Galeriji. Eventualni antologijski izbor dela za neophodnu zavi~ajnu
zbirku mora se usmeriti na to vreme.
Ako se prepustimo proceni vo|enoj utiskom,
na hronolo{koj osnovi ne uzimaju}i u obzir poetske samosvojnosti, zapazi}emo odre|eni broj autora
koji su ~inili osnovu vi{egodi{we izlo`bene aktivnosti. Radi se o li~nostima, vi{e ili mawe
permanentno prisutnim, u okvirima likovnih de{avawa. Po priirodi stvari ostaje interesovawe za
sve koji su ostvarili vezu sa gradom a pogotovo kojima je on mesto ro|ewa.

92

Potvr|ivao se op{ti entuzijazam a i neke
okolnosti su i{le na ruku. Zavi~ajni ambijent, inspirativni ostaci pro{losti, Lazarev grad, Stara
~ar{ija, postaju osnovni slikarski motiv Gaje Eri}a
i wegovih kolega. Kasnije, pri formirawu li~nih
poetika, pod uticajem smewivanih trendova, nastaju
raznovrsna stilska opredeqewa ali prepoznajemo
ne{to ovda{we. Bi}e povremeno primera radova koje
treba upravo tako shvatiti, kao {to su skulpture:
Kru{evqanka Dimitrija Simi}a i Spomenik proslavi
Prvog maja Milivoja Mi}i}a. [ire gledano, sa
odrazom autenti~nog senzibiliteta, stoji markantan
ciklus slika na temu Breze Jugoslava Radoji~i}a.
Po istom osnovu jedna panorama Kru{evca Milene
Milentijevi} zaslu`uje jednaku pa`wu. Rad umetnika, uop{te gledano, odre|uju mnogi uticaji sa
raznih strana ali to ne smeta da zadr`e osobine iz
koje poti~u.
Poznato je da postoje}e vrednosti odre|uju
identitet grada, on ih ~uva i razvija. Zavi~aj nam
osigurava trajnu vezu koja se odr`ava zavisno od zainteresovanosti pojedinaca i sredine {to zna~i da
odnos uslovqava zajedni~ka svest. Oktobarske izlo`be
su ostvarivale kontakt. Ugledni likovni salon na
najboqi na~in je reprezentovao stawe, mogu}nost i
domet u li~nim poetikama. Katalo{ka dokumentacija
je danas pokazateq razvojnog ritma odnosno evolutivnosti sa vrednosnog aspekta. Ove izlo`be su
bile ogledalo savremenog likovnog stvarawa u toku.
Odazivawe je zna~ilo doprinos. Galerija je realizovala svoj program. Primedba se mo`e staviti na
otkup dela koji mo`da nije bio srazmeran u~e{}u.
Ne{to {to je ve} u`ivalo podr{ku nije izgubilo
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na aktuelnosti, samo se preselilo u istoriju. Sada
je to nasle|e, kao takvo mora biti vi{e dostupno.
Noviji period na{e kulturne istorije imao je
podsticaja i uspeha zato {to se sve odvijalo vezano
za nastanak i razvoj institucija. Period posle {kolovawa neizvestan je kao pravo uvo|ewe u profesiju.
Ne radi se o sumirawu nau~enog nego po~iwawa iz
po~etka. Ako se prethodno sastojalo u savladavawu
znawa, sada je prilika za razradu li~nih iskustava.
Stilsko diferencirawe, podtrekivano iskrenim
ambicijama, mo`e se shvatiti i kao zanemarivawe
prethodnog da bi za`ivelo ono {to nazivamo autorskom poetikom.
Umetnicima su va`ni uslovi u kojima }e
stvarati po~ev od konkretno prostornih ateqejskih,
do odnosa sredine koja to prati na svoj na~in. U
podno`je Bagdale, zgradi sa dvori{tem je promewena
svrha da bi bila pretvorena u rezidenciju sa ateqeima.
Prostor za rad su dobili Dimitrije Simi}, Radule
An|elkovi}, Milivoje Mi}i}, Jugoslav Radoji~i},
Aleksandar Miki} Moravski i Radoqub Spasojevi}.
Sa poletom mladala~ke ambicioznosti, u odgovaraju}im uslovima, potvr|uju}i stilske individualnosti ostvarivali su radni kontinuitet. Re~ je o
stvarala~kom periodu kada se po zavr{enom {kolovawu traga za novim saznawima. Tu je nastalo sve
po ~emu ih danas znamo.
^esto se moglo ovde do}i, pogledati zapo~eti
rad, popri~ati. Ipak, najotvoreniji je bio Simi}ev
ateqe. Ose}alo se to po atmosferi. Pored skulpture posebnu pa`wu su privla~ili, na zidovima
afi{i sa wegovim aforizmima kaligrafski ispisani,
nameweni svima. Radi se o obliku komuni-
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kacirawa, ako posetilac iznese utisak to }e biti
respektovano.
Ni{ta nije moglo naru{iti kolegijalnost i
dru`ewe. Posve}eni pozvivu, anga`ovani koliko se
o~ekivalo u ono vreme, dostigli su slavu i ugled a
privatno ~uvali za umetnike karakteristi~nu nijansu boemskog.
Dobro raspolo`ewe najvi{e je unosio Moravski. Uvek pun optimizma i kada je to prilika od
wega se moglo ~uti mnogo toga, od lepog zapa`awa
do aktuelnog vica.
Jedno se}awe ostaje pokazateq me|usobnih
odnosa i istovremeno osobina po kojima ih pamtimo. Simi} je bio na nekom kra}em putu. Obradovalo ga kada je tom prilikom prona{ao kvalitetna
vajarska gleta. Radost `eli da podeli sa svima.
Sakupli su se u wegovom ateqeu, dobro raspolo`eni,
on im svima uru~uje poklone. Radule, iako se ne
bavi skulpturom, uzima i zahvaquje. Juga, kome ba{
odgovara jer tada je uveliko radio skulpture u
drvetu, ne}ka se:
- [to mi to daje{? Tebi to najvi{e treba!
Mita iznerviran pobaca sve u ugao prostorije.
- Dobro uze}u, nemoj da se quti{!
U obele`je epohe karakteristi~na je odre|ena
generacija a u okviru we neki odlaze, mewaju sredinu, a neki dolaze. Za pojedine ideje kako da se
stvore uslovi i vreme. Zamislimo kolika je to
privr`enost profesiji i kakvu ambiciju ima Vlada
Risti} kada dolazi iz Beograda i ostaje u Kru{evcu
da na terenu istra`uje i uobli~uje svoju karijeru
istori~ara umetnosti. Sredwovekovna oblast mu je
bila primarna. Uskoro nastaje wegova monografija
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crkve Lazarice i nastavqa prou~avawa na temu Moravske {kole. U vremenu upravo osnovanog Muzeja od
jednog stru~waka takve vrste, po logici stvari
o~ekuje se {ire interesovawe i doprinos. Wemu
odgovara, ima vremena za sve, koliko mo`e prati i
savremenu likovnu situaciju u gradu. Vrhunac toga
bi}e ideja o osnivawu Zavi~ajne zbirke. Prakti~no
je sprovodi stvaraju}i stalnu postavku od dela Milana Milovanovi}a i Dragoslava Vasiqevi}a Fige.
Izlo`iv{i je u Ku}i Simi}a u`iva podr{ku i
zahvalnost kulturne javnosti. Risti}eva inicijativa proistekla iz uvida, a na osnovu stru~nosti
i dobronamernosti, bila je podrazumevaju}i doprinos ustanove u ~ije ime je radio. Interesovawem za
blisku tradiciju podr`ava ono {to se o~igledno
de{avalo na fonu entuzijazma generacije kojoj je
pripadao.
Pored jedinstvenog istorijskog nasle|a u
Kru{evcu su danas brojne kulturne ustanove na osnovu ~ijeg delovawa su rezultati koji podsti~u i
{ire interesovawe. Muzej sa svojim kolekcijama se
visoko pozicionira u odnosu na gradove iste veli~ine
u na{oj zemqi. Ukus publike se izgra|ivao, {to je
zahtevalo vreme i priliku za potvr|ivawe. Na{i
likovni umetnici zapa`eni su u sredini kojoj su
posvetili svoj rad. Ostalo je mno{tvo pojedina~nih
prikaza izlo`bi. Pojavile su se prve monografije
koje zadovoqavaju o~ekivani pomak u teorijskoj
sferi. ^iwenica je da se radi o brojnim stvaraocima i razli~itim doprinosima, jednostavnije re~eno
- raznovrsnosti i bogatstvu kulturne produkcije sada ve} ostav{tine, {to zaslu`uje svoju sistematicaziju. Tradicionalne Oktobarske izlo`be, revijalnog karaktera, u mnogome su kompenzovale ono o ~emu
96

je bilo rano razmi{qati. O~ekivane su sa nestrpqewem i do`ivqavane kao `ivi pokazateq aktuelnog stawa i dometa.
Intenzitet i kontinuitet, kao retko svojstvo
jednog perioda, ~ine {ezdesete godine nukleusom za
odr`avawe veze sa pro{lim i budu}im tokom. Rezime
o tom vremenu bi se mogao svesti na konstatovawe
istinske potrebe za kulturom i institucionalno
organizovawe uslova za weno ostvarewe. S razlogom
isti~emo doprinos stvaralaca koji su bili u prilici
da odgovore na zahteve. Ta generacija, iako po mnogo
~emu nosi obele`je samosvojne, mora se shvatiti
kao nastavqawe ve} formirane tradicije. Kru{eva~ki
kulturni prostor, u likovnoj sferi, odre|ivale su
ustanove Muzej i Galerija sa pristupom koji podrazumeva ~isto vrednosne kriterijume.
Stilski raznovrsno, sa odrazom promena koje
donose {ezdesete godine, odvija se stvarala{tvo u
uslovima koji mu omogu}uju dokazivawe putem izlo`bi.
Kroz nastalo delo manifestovale su se osobine
vremena. Posve}enost u radu, ambicioznost, poduprete
dobrim {kolovawem, danas se mogu shvatiti kao
poruke proistekle iz autenti~ne situacije na osnovu iskrenog ube|ewa. Dostizawem ne~ega, ono {to
defini{emo autorskim doprinosom, propra}eno je
razumevawem i podr{kom sredine. Pred istra`iva~ima je bogat materijal dokumentovan i obra|en
koliko su uslovi dozvoqavali, predstoji kona~no
definisawe.
Zoran KA^AREVI]

97

Osvrti

PISCI I DIPLOMATIJA
Povodom kwige ,,@udwa za frakom"" Radovana
Popovi}a u ediciji dobitnika nagrade
,,Nikolaj Tim~enko"" istoimene Zadu`bine u
Leskovcu i ,,Altere"" iz Beograda, 2011.

Kao druga kwiga u ediciji dobitnika nagrade
,,Nikolaj Tim~enko", koju je ustanovila istoimena
Zadu`bina u pi{~evom rodnom Leskovcu, pojavilo
se znatno pro{ireno i izmeweno izdawe, koje je
sastavio prvi laureat, kwi`evni monograf Radovan Popovi}. Diplomatija je na taj na~in postala
sastavnim delom srpske kwi`evnosti, a ne samo
politike i dru{tvenog `ivota. Pisci koji stvaraju
svakako najzna~ajniju lektiru, formiraju ~itala~ku
publiku, neguju i unapre|uju wen ukus, delovali su
i deluju kao neka vrsta kreatora politike, i to je
~iwenica o kojoj treba pre govoriti sa zadovoqstvom nego na tako ne{to gledati uzdr`ano i
podozrivo. Pogotovo ako se ima u vidu da mnogi
na{i kwi`evnici po pismenosti i obrazovawu, i
po na~inu uticaja i prikazivawa doga|aja, mogu
potpuno da se mere sa profesionalnim diplomatama, a da su kod nekih upore|ewa pre u korist
nego na {tetu kwi`evnika. Na{a dr`ava i nema
mnogo kwi`evnika, umetnika i uop{te qude od
kulturnog digniteta na mestima u diplomatiji, a
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ako ih i ima, odabrani su po raznim ,,kqu~evima",
a ne po vrednosti svojih stvarala~kih li~nosti i
ostvarewe.
Me|utim, mi nemamo ni publiciste i istra`iva~e koji }e sa ovakvom ve{tinom davati portrete na{ih kwi`evnika diplomata kao {to to
~ini u ovoj kwizi Radovan Popovi}. Granica izme|u
dobrog portreta kwi`evnika i kwi`evnika diplomate gotovo da je ovde i{~ezla. Takav uvid mogao je
da pru`i novinar i publicista posebitog reda koji
je vrsno upoznat sa li~nostima i delom portretisanih literata.
Ovu kwigu najpre kao ideju treba pozdraviti.
Potom izbor zastupqenih li~nosti pisaca koji mogu
najdubqe da reprezentuju profesiju, poziv i misiju
diplomate.
Kako je to Radovan Popovi} u~inio? To je
zahtevalo listawe mnogih kompleta srpskih novina
i publikacija, mnogih protokola i gra|e, najrazli~itijih dokumenata, {to se zavr{avalo uvidom u
biografije i bibliografije odabranih li~nosti,
dakako neminovno kada se rade ovakvi poslovi.
Radovan Popovi} odlu~io se za osmoricu,
ra~unaju}i sa nu`nim svo|ewem na najneophodniji
broj, vrativ{i se, kako se to obi~no ka`e, u pro{lost
pre, izme|u i posle Drugog svetskog rata. To su kwi`evnici Milan Raki}, Jovan Du~i}, Branko Lazarevi}, Ivo Andri}, Rastko Petrovi}, Stanislav Vinaver, Milo{ Crwanski i Marko Risti}. Posledwi
po redosledu Marko Risti}, jedini je zastupqeni
diplomata u oslobo|enoj novoj Jugoslaviji od 1944.
godine.
U trenutku postavqawa bili su u punoj stvarala~koj snazi, a wihovo delo daleko od toga da
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bude kona~no. Pogotovo {to je i Radovan Popovi}
ta~no procenio da su wihovi dovr{eni opusi dovoqno reprezentativnim a diplomatska delatnost
predstavqala pravi teren za wih kao pisce. Svi
zastupqeni pisci u ovom izboru imaju i danas
mesto koje im pripada u kwi`evnoj istoriji, ali su
im razli~iti dometi u literaturi i diplomatiji.
No Radovan Popovi} se s pravom zaustavio na odabranima das bi imao vi{e prostora da ih boqe
predstavi kao diplomate, ~ije je kwi`evno delo
sa~uvano za savremenog ~itaoca.
Kqu~ni kriterijum bio je o~ito da se u kwizi
predstave po tome u kojoj su meri karakteristi~ni
za na{u diplomatiju. Popovi} to o~igledno ima u
vidu wihove statuse i doprinose. Uprkos dubokom
po{tovawu koje ~ovek ose}a prema svakome od wih
i uprkos punoj profesionalnoj spremnosti monografa Popovi}a prema li~nostima ~iji su portreti
uneti u ovu kwigu, moramo da priznamo da je ocena
vrednosti na{e diplomatije u vreme wihove dodatne uloge vi{e nego iznena|uju}a. Ka afirmisani
pisci, naime, potucali su se po poslanstvima, od
pisara do otpravnika poslova, poslanika i izvanrednih poslanika, konzula i vice konzula, ali ne i
do ambasadora ili ministra inostranih poslova,
naj~e{}e ostaju}i u ,,predvorju diplomatije", daleko
od domovine (Jovan Du~i}, Rastko Petrovi}) ili se
vra}aju (Ivo Andri}).
Kada ~italac prati Popovi}evu kwigu on
dolazi do zakqu~ka da su na{i kwi`evnici `iveli
u diplomatiji li~no, ~ove~no i slu`beno. Sude}i
po tome, izgleda da se kraq Milan svojevremeno s
pravo pitao nije li diplomatija ,,odu~avawe od
politike"?
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Kako se mo`e zamisliti slika na{ih diplomata, i u ime ~ega su slu`bovali. Najboqe se vidi na
primeru Ive Andri}a i Marka Risti}a. Te{ko je
danas objasniti kao je pisac komunista gra|anskog
porekla delovao posle Drugog svetskog rata u Titovo ime, a kako se snalazio Ivo Andri} pred Hitlerom, ste~ene vize za ve~nost docnijom Nobelovom
nagradom za kwi`evnost. Andri} mo`e da reprezenyje
pisce u diplomatiji do Drugog svetskog rata, kao
{to u Risti}evom slu~aju nedoumice vremenom postaju
sve ve}e po{to je on jedan od onih koji su polagali
ra~un pred Mar{alom.
Podsetimo se na to da se jo{ u ,,Aliji \erzelezu", prvoj Andi}evoj pripoveci, javqaju stranci,
diplomate; pa u ,,Mostu na @epi" graditeqi, Italijani. Zanimalo ga je {ta biva sa qudima kad se
na|u na tu|em tlu.
Podsetimo i na to da je ~etranaest godina
nosio ideju o Travni~koj hronici i prikupqao gra|u
za wu. U Be~u je na{ao diplomatske izve{taje Fon
Miterera. Roman je najpre imao naslov Konsulska
vremena. Kasnije je, kako sam veli na jednom drugom
mestu, dao skromnije ime ,,hronika". Nema~ki firer
Adolf Hitler je novog poslanika Ivu Andri}a primio
prilikom predaje akreditivnih pisama, kada je u
protokolarnom govoru izrazio najlep{e `eqe za
li~nu sre}u Wegove Ekselencije ,,koja sa toliko
uspeha i dostojanstva stoji na ~elu Velikog Rajha,
kao i za dobro i napredak nema~kog naroda." Tako
je, izme|u ostalog, govorio na{ najve}i pisac,
~itavim svojim bi}em i delom okrenut prema turbulentnoj pro{losti na vetrometnim prostorima
Balkana i Evrope, pa i sveta.
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Na zemunskom aerodromu, pred odlazak na
novu du`nost, zapravo na prvo zaposlewe kada je imao
ta~no 43 godine, Marko Risti} obratio se Josipu
Brozu re~ima: ,,Nepotrebno je da ka`em koliko se
ponosim izvanrednom ~a{}u {to }u u inotranstvu
predstavqati novu Jugoslaviju." Biranim re~ima,
koje osvetqavaju to vreme, Marko Risti} }e se tako|e
obratiti Titu: ,,Molim Vas, dru`e Mar{ale, da mi
po{aqete potrebne instrukcije, i da verujete u
bezgrani~no po{tovawe i qubav koju imam za Vas i
za drugove koji su Va{i najboqi saradnici..." Ambasada u Francuskoj, u vreme Risti}evog slu`bovawa
i slu`ewa novom poretku, bila je steci{te nadrealista, i ne samo wih - svi oni koji su bili zadojeni socijalizmom i komunizmom tu su se okupqali.
Ali je u ambasadu doveo - kao savetnika za {tampu
i kulturu - francuskog |aka dr Sretena Mari}a,
dok je Rastka Petrovi}a otpisao kao reakcionara i
otpadnika nove Jugoslavije.
U obliku u kome predstavqa pisce diplomate, Popovi}eva kwiga podrazumeva razli~ite
nastupe i stajali{ta, razli~ite vremenske prostore
i razli~ite rezonance, ali svi skupa pru`aju da
osetimo duh nekada{wih vremena, odnose izme|u
dve zemqe (koju predstavqaju i u kojoj borave) me|u
kojima po pravilu vlada obostrano nepoverewe.
Nalazimo gra|u i spise krutog diplomatskog stila
i jezika u kojima rezon preovla|uje nad ose}awem,
pouka nad bolom, politi~ka pragmati~nost nad blagostima i postqivosti srca. U pravu je, ipak, Jovan
Du~i} kad gordo i poneto upu}uje na vrlinu i
dostojan put pisaca u diplomatiju re~ima da
,,pesnik je jedini u stawu da potpuno predstavqa,

102

jer on jedini nosi sunce svoje ,,zemqe na dlanu...
Bog i pesnik".
Otuda je u wihovoj rodnoj i li~noj sudbini
da imaju svoj kabinet, ali i qubav - kwi`evnost.
Otuda se tako|e wihove diplomatske karijere u
`aru slave i neverice, u nekom nesrazmernom znaku
ve{tine mogu}eg i strepwe, prebrodiv{i ih i
odolevi{i im pot~iwavaju}i im se, da bi do kraja
`ivota nastavili kao pisci od karijere.
Druga kwiga kolekcije ,,Nikolaj Tim~enko"
slu`i naro~ito na ~ast istoimenoj zadu`bini i
izdava~koj ku}i ,,Altera". U tom smislu kwiga @udwa
za frakom Radovana Popovi}a predstavqa primer
kako treba raditi poslove ove vrste.
Sa{a HAXI TAN^I]
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KWIGA O NEBLAGODARNIM GODINAMA
Dragorad Dragi}evi}, Krompirov cvet,
Evro-giunti, Beograd, 2012

Adolescentsko-tinejxersko doba, vreme slo`ene
me|uigre biolo{kih, psiholo{kih i dru{tvenih ~inilaca, ali i povi{ene emocionalnosti i intenzivne imaginacije, ozna~eno je kao estetsko. Uzrast
karakteri{e tra`ewe vlastitog identiteta i poimawe `ivota na slo`eniji na~in. Na pragu mu`evnosti
i interesovawa za dubqe upoznavawe sveta, mladima,
osim virtuelne, dematerijalizovane realnosti, imponuju umetni~ke slike koje bude eti~ku svest i dr`e
u stawu kriti~nosti i osve{}enosti.
Roman Dragorad Dragi}evi} Krompirov cvet
je tvorevina u ~ijem sastavu egzistiraju sadr`aji koji
pripadaju ,,visokoj" kwi`evnosti, i koja je, mo`e
se re}i, de~ja ako je ~italac prihvati kao de~ju, i
obratno.
Adolescentskim godinama po`eqni su neglorifikovana mladost i svet izvan realnsti. Sloboda kao na~elo `ivotne egzistencije, po{tovawe
qudske li~nosti, razvijawe odva`nosti, po`rtvovanosti i hrabrosti, jesu polazi{ta koja usmeravaju wihovu pa`wu. U isto vreme, u autorov pogled ulazi
beskrajno razgranavawe sveta i `ivota, sve {to sija
na nebu i {to je na zemqi, {to zvu~i i miri{e.
Nepotrebno je i nemogu}e sagledati do kraja tematsko
{arenilo koje ,,uozbiquje" jezi~ku umetnost za mlade
i odrasle ~itaoce.
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Nedozreli ~itaoci nisu po{te|eni drskih i
,,vru}ih" motiva: de~ja erotika, tinejxerska trudno}a,
abortus, seksualne perverzije, odvratne burdeqske
slike i prizori u svojoj bezobzirnoj povezanosti i
~ulnoj pohoti. Qubav kao izraz lepote u obiqu
`ivota, posve prava qubavna treperewa i razo~arewa,
jedno istinsko ose}awe koje zagreva obraze, ali kao
sakrivena tajna, figuriraju u Dragi}evi}evom romanu kao podesni sadr`aji uhva}eni re~ima. Jezikom
uzajamne privla~nosti i erotski intonirano pripoveda se o stasalom de~aku, o wegovim udvarawima
i qubavima.
Nepritisnut stegom patrijarhalnog morala,
rastere}en pesni~kih tabya, romansijer uzima za
temu ~ulnu qubav, bu|ewe de~akove mu{kosti, teme
od kojih su se ranije pisci sabla`wavali i be`ali
glavom bez obzira. Centralni motiv Krompirovog
cveta je qubav u smislu emotivnog ose}awa zasnovanog na uzajamnoj privla~nosti i dodiru suprotnog pola.
Siguran u sebe i svoj pesni~ki svet, Dragi}evi} je spontanim nagonom progovorio o bu|ewu
du{e mladoga bi}a i drami unutra{weg previrawa
mladala~ke groznice.
Urawaju}i u delikatne me|usobne odnose mladih
i unutarwi prevrat, autor Krompirovog cveta se
obra}a ~itaocu drugarski, sagovorni~ki, manirom
familijarnog izraza.
Nezavisno od stepena zrelosti ~italaca, roman pogoduje kao delo koje pru`a neke, u izvesnom
smislu, zabrawivane i pre}utkivane teme. U bolnohumornim zgodama i nezgodama junaka Krompirovog
cveta Vladimira Ra{evi}a mladi ~itaoci su, izvesno, na{li neobi~no privla~nu temu.
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Uzbudqive stranice o mladosti i qubavnim
patwama, bu|ewe ose}awa, qubav {to puca, cveta i
buja, motiv, u formalnom pogledu ni od koga ukraden,
zahtevali su od autora duh `argona mladih i ispovedan
ton.
Atmosfera bliskosti postignuta je netra`enim
i neisforsiranim re~enicama. Radoznalo zaviruju}i
u pritajeni libido i zabrawenu zonu intimiteta, romansijer ,,velikog detiwstva", po Andri}evim re~ima
,,mu~nih i neblagodarnih godina, prvih mladena~kih
bolova i nesnala`ewa", nije prekora~io u sferu
pornografije. Sa~uvana je potrebna umetni~ka mera,
pesni~ki ~in nije doveden u pitawe.
Dragorad Dragi}evi} pripoveda {irinom i
dubinom svoga duha i snagom stvarala~kog erosa.
Pripovedawe po nalogu najdubqe unutra{wosti,
pribli`avawe specifi~nim ~itala~kim osetqivostima i psihi~kim osobenostima jednog uzrasnog
razreda bri{e granice izme|u pisca i ~itaoca.
Sa sluhom za postmodernisti~ke pokrete i
uklawawa tabua, estetskim kvalitetima i lepotom
stradawa, otvoreno{}u i demokriti~no{}u, autor
Krompirovog cveta je doprineo afirmaciji qubavnog pesni{tva za mlade, kao sre}no odabranog
isra`ajnopoetskog medija.
Tihomir PETROVI]
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^OVEK, NEIMAR DOBRA I ZLA
Radomir Andri}, ,,U palati pravde, samo pramen"",
Prosveta, Beograd, 2013

Грађење човекове судбине није само Божја
ствар. Грађење живота, је више веровати у себе, сам
изграђивати своју судбину, а понекад и мимо божје воље
ићи неким нама непознатим путем. Тај пут прегалаштва,
изграђивања у добру у злу, трагања за смислом, смислом
себе и живота, дат је у овој поезији. Али, поетско, што
представља и само неку врсту неимарства, упркос
теорији о божјој вољи и надахнућу овде је дато, без
жала или ламентама о томе говори песник, о прошлости,
муци и уметничком јауку који је присутан у свету.
Песник не јадикује над прошлим он само саопштава у
својој књизи ,,У палати правде, само прамен,“ коју пред
нама отвара Радомир Андрић, члан три академије
(Македонија, Бугарска, Румунија)
Не само да то показује стоички, већ нам указује и
оптимистички пут, али пут дилеме човек - живот - смрт и
дилеме правда-неправда. Овде је дат и сам посебни
дијалог, песника са самим собом, никада са другим, јер
је Радомир Андрић окренут себи, не гордо или себично
већ, сентиментално, емотивно, подучавајући пажљивог
читаоца. За њега живот је пут, процес, а на том путу стоји
само Човек. Оваква тема о човеку и судбини представља
тако плодно тле за писање, медитацију, поетско.
Писац, не жели да се сведе само на пуко
разглабање ствари, говорећи о пролазности ,,о сату
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који неподмитан“ ,откуцава унапред будуће сате, о
неминовности долазећег позног времена или изгубљености
предходног, већ жели да прикаже, помало задирући у
филозофско питање свебивста да, да постоји оно Нешто а
не Ништа, да постоји само одсутност празнине, а да
нам је дата пунота живота. Па и вечност оностраног.
После смрти има живота. Заиста смело тврђење,
испуњено оптимизмом, и личним ставом да (вероватно
постоји нека правда, да све треба измерити. Према тој
правди која треба да буде и правда људска и правда
божја се окреће овај писац, не тражећи ни опроштај ни
кривицу, већ једноставно испева оба, као саставни део
човековог живљења. Шта ће бити на једном а шта на
другом тасу? Не грех или безгрешност већ живот и човек.
Може се рећи да ова књига поезије говори пре
свега о човеку, заузимајући место у оним митолошки
категоријма, када је човек био вероватно бесмртан. То
окрепљује и пишчево окретање митологији, словенској и
хеленистичкој, као да аутор жели да се охрабри или
заштити, да има узор и одмор над својим мислима и
дилемама, сумњама па и болима. Не, у овој књизи
нема много боли. Она је оптимистичка, упркос томе
што је реалана, што реално представља место човека у
свету, а то је пре свега зато јер он полази са свог
становишта,- Човек је далеко од бога и он, (али не као
Гогољ који каже да смо ''мртве душе''), он ''лови мртве
душе'', као да хоће да их разагна, да буде далеко од
њих а ближи кренивуку, том мање познатом словенском
митолошком божаству, коме писац посвећује више
песама. Вероватно је писац био инспирисан легендом
да су Словени постали од Вука, животиње, да се
повремено претварају у вукове или да је вук њихово
заштитно божанство. Бежање у митологију је тема која
инспирише многе писце, а понекад може да се
108

поистовети са причањем о бајкама, са дечјом маштом,
фантазијом, имагинацијом, да оплоди поетичност дела.
Можда трансфером, песник упоређује себе и ставља на
место богова који су као људи, а људи као богови. То
свакако помаже и читоцу и писцу да се стопе у једно,
да поделе оно неминовно, поетско украјање истине у
поезији. Овде писац зрело, помало и трагично уводи
читоца у свој ''зачаран свет'', због оптимизма на који
представља веру у живот, пре свега у моћ људи,као
да једино биће које поседуу машту јесте само Човек,
Машта је у овим песмама уобличена а пре свега
надахнута жељом о свеопштем добром.
Без покајања или мучеништва, хедонистички,
испуњена је ова поезија жељом и животом за стварањем.
Баш овде се преплућу реално и иреално, песничко и
прозаично,лаичко, кроз ту жељу која се преображава у
песму, да би остала вечна. Да би била изван ''
Гогољевих душа'', да чак на известан начин и упути
човека како треба ''градити'' .
Ова књига може да буде чак и поучна, да нас
упути како пронаћи пут ка себи, јер човек овакав какав
је двополно биће, Јанусово лице, јесте једини сакривени
мотив ових песама. Чoвек је увек био плодно тле за
филозофију, као и за књижевност која се бавила само
''између осталог'' и човеком, узимајући у обзир свеколике
теме Света, Но песник не иде тако далеко. Он види
човека, обичног, који пати, и који храбро корача
напред носећи се са дилемом,''шта сутра ''али и човека
ствараоца коме упућује ове стихове надајући се да ће
га неко разумети. Пажљиви читалац хоће. Утолико
што писац не пита шта је разлог постојања, већ
говори из тог постојања о самом постојању. Живот је
леп, говори поетика овог писца која је пре свега
изграђена на речима полисемичког значења (самотвор,
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забрежје, несазнајно, муклина, поднебесје) на метафорама
(варљиво вртложење, ...та воћка неповратно побеже
пре зоре у шуму огромну...) или обичним поређењима
(...саздао себе јасно на лирском ослонцу у вијорној
оскоруши... вуковипритајени у тами недогледној) која
се допуњују, изломњеног стиха, са одабиром речи који
пре свега означавају увек неку животоносни призвук,
одређујући песника као можда реалистичног али не у
великој мери. Ово је књига фантазама, маште, поигравања
са умећем писања, али не и са поигравањем себе.
Свакако да ће писац написати још многе књиге,
али ту пуноту речи која је заступљена у овим песмама
можда ће заменити пунотом неког другог садржаја.
На једном месту песник назива речи ''заумнице''
и ''богомољке'' као да призива у своју свест мистику и
магију тајних сила које, у часу надахнућа воде песника.
Али, поред овог значења, постоји и оно друго, пејоративно,
мање вредно као што је ''празно наклапање баба'' или
''говор несувисли''. Где је граница? То се осећа, имлицитно
је речено, а и сам песник то зна али ипак то задржава
за себе. Између богорадања и набрајања бројалица
постоји и један други свет, свет којим идемо сви ми,
свет прегалаштва, обликовања себе и поетичког, ма
каква да је уменост у питању. Овај ''смеша'' лепог и
ружног, туге и радости,естетичког датог кроз речи и
етичког датог у разлогу писања ових песама је веома
присутна у поезији Радомира Андрића. Пажљиво
одабрана, одмерена, циљано упућена читаоцу, реч је
пре свега и сама метафора. Свака реч је сама за себе таквог
семичког значења да би спрега слика или других речи
које би допуњавале значење била сувишна.
Ова поезија је пре свега емотивна. Има толико
осећања међу стиховима, али није блага. Она је у великој
мери заоштрила границу емотивног и рационалног, да
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се то може уочити тек после читања у више наврата.
На први поглед симболична, дакле метафорична, она
изгледа да оптерећује читаоца, избегавајући да му се
отвори до краја. Остаје једна нит, бајковитости, која је
овде присутна, не само по прозодичном ниту , већ и по
темама (наслови о томе говоре, Стисак и крик, Прстен
самотвор, Запис о неимару, Близанци, Очију затворених)
који и сами наговештаваку неки притисак, неко
питање о животу и из живота, у суштини сумљу до
које је песник дошао. Али, то није сумња у песниково
ја, већ.сумња за животом који је центар свега. Па и
стварања. Као да живот као тема предњачи песнику
као инспирација. Поетичко није ни мало идилично
дато кроз слике, већ је испуњено вишеслојним значењем
датим кроз одређене речи које носе смисао целе песме.
Зато, ова поезија не може да се сврста ни у класичарске ни
у роматичаре, ни у симболисте, мада је њима најближа.
Ова поезија је аутохтона, ствара себи и кроз себе своју
поетику, коју ће писац вероватно одржати и даље, сем
ако ово није експеримент.
У овој песми постоји и епилог (уместо поговора)
ТУ се песник не опрашта од читоца, већ пише о стварању
(моја самоћа (читај–песма) припада лицима искушеника
преподобних) (моја самоћа цвета у тајнопису моравском...)
(...на путу ка горе крстатете повијен сном у заклону
несрушивом) Има се понегде утисак је ова поезија
писана у часу инспирације, одмах записивана, у једном
даху, тако је емотивно покушало да победи рационално.
Можда то и јесте суштина писања овог песникаспојити два пола која несумњиво не могу да стоје
заједно-рационално и ирационално.
Tawa PAJI]
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MOTIVSKA I ESTETSKA OBELE@JA
POEZIJE PRIMO@A REPARA
Primo` Repar, Hipohondrija,
Ku}a poezije, Bawa Luka, 2013

У књизи „Хипохондрија“, изворном мелодијом
стихова, по диктату унутрашњег стваралачког немира,
Примож Репар језиком поезије опсервира старе а нове
мотиве и сазнања о суштини постојања. Простори
имагинације пружају ширину рефлексивности цјеловите
књиге, која је избор из седам збирки познатог
савременог словеначког шире превођеног пјесника,
естетичара и филозофа европске модерне егзистенцијалистичке школе. Захваљујући преводу са словеначког
на српски језик и избору који је сачино пјесник
Здравко Кецман, омогућено је, свакодневно сусретање
са јединственом поетиком Приможа Репара.
Особена осјећајност Приможа Репара израња
ритмом из додира језичких знакова, који граде поетску
имагинацију богате мисаоности. Аутентичне слике
досежу изнад врхова егзактно познатих кључева живота
и смрти.
У полифонији стихова, нијансирани тонови
трагају и слуте постулате разноврсних облика рађања ,
смрти и љубави. Мисаона исходишта и полазишта
откривају енигме рађања, живота, смрти, и стваралаштва.
У просторима имагинације, ријечи откључавају невидљива
врата у спектрима осјећајности. Питања без крајњих
одговора развијају загонетке. Из неизрецивости, из
мрежа времена, с ову и ону страну свијета, разни
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облици откривају лица истина. Са раскрсница, у жељи,
из жудње, отворених очију, можда „Криви путеви ће
бити заувијек заобиђени /Плахе ће ријечи заувијек
утихнути.“ (стр. 81)
Сложеност тајне у избору путева интензивно се
усложњава. Опомињу валери са слика обојених језичким знаковима, који звуче из преображаја значења.
Разуђена мисаоност тече у полифоној мелодији како
минијутурних тако дужих форми пјесме до облика
поеме .
Усклађено из супротности тече и развија се
хармонија мисаоности из краћих и дужих форми.
Примјер је краћа пјесма „Молба“ (стр. 82) која
нијансирано поентира поруке о видовима и значењима
жудње из збирке. У пјесми је апострофирана краљица
жудње, која је у трње уплетена, а моли за безбрижне
ноћи рањеним, још, из рајског врта. Илустартивни су
стихови лапидарног израза, који нијансирају дубине
мисаоне имагинације: “Богиња сунца./ Скривена
птица./ Луда клица./ Краљица у трње уплетена“.
Звучање из додира именичких, придјевскоименичких, именичких ,придјевских и глаголских језичких
знакова даје вишезначењске синтаксичке јединице.
Сугестивно, градационо отварају просторе мисаоног
ритма. Ритам сугерише веселост дјечије поскочице.
Насупрот је неизвјесности о могућем и немогућем
остварењу жеља. Могућности станују у игри из сна, у
скоку до звјезданог неба. Симболично из мелодије
трепере мисаоне поруке, које координирају цјеловитом
збирком. Свјетлосни зраци и дјечија игра обећавају,
иако су пригушени апсурдним зидовима,баш, из
рајског врта. Истовремено, дају и негирају могућност
буђења из сна,притиснутог тешком јавом. Стварност,
иако упитна, могла би да буде подношљива, кад су
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зраци судбински предодређени за буђење из стварног
и нестварног сна.
Из зенитне тачке осјећајне мисаоности, глас
лирског субјекта трепери нијансом хамлетовски узнемиреног бића. Између разарајуће сумње и наде, стрепи
да ли, заиста „Љубав побиједи све“ (стр. 36), а, извјесно,
покреће стваралаштво, као услов живљења. Поетска
артикулација у драми,у којој је бити или не бити,
преферира дијалошки монолог, који добија на изворности.
Особеном бојом, лирски глас кроз сликовне просторе
означава појавности из мноштва облика. Интезивна
осјећајност одгонета значења кружница бића и не
бића. Имагинација иде неслућено по цртама од прије
рођења, од коријена личног рођења. Залази до недодирљивих тачки пећинских крвавих цртежа. Кроз
времена, у поетској ријечи приближава рубове недодирљивих васионских центара. У цјелини и у појединачним пјесмама, варијације језичких симбола, суоочавају свјетло и таму. Из дрхтаја властитог и срца
кључних тачки васељене, поета одгонета „Со земље“
(стр. 90)
Поетским језиком, продубљује и нијансира
питања о садејству есенцијалног и егзистенцијалног.
Маштовито транспонује егзактно филозофско у ритам
универзалне поетске мисаоности имагинације. Маштовита
значења слика отварају просторе изнад егзактности.
Сучељава се стварно и нестварно, из дубина осјећајности
и мисаоности. Слике, на примејр, размрсују преплет
невидљивих нити свега и ничега, сна и јаве, почетка и
краја .
Изазовно, стихови Приможа Репара отварају
врата тврђава из спектра осјећања и душевних стања.
Назначавају трагове стопа иза свјетлосних млазева, и,
иза зидова мрака. Нова поетска имагинација медитира
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о координатама условљености и посљедичности
долазака и одлазака, прије и послије, кроз разне
облике живота и смрти. Слике пружају богатство
естеско-катарзичних доживљаја. Доприносе у ослобађању
странца који је себи као и другима странац. Помажу у
ослобађању индивидуалног и општег погледа од сљепоће,
„у безумном свијету рана“(стр. 94). Надреални, или, на
изглед, херметични стихови из цјеловите структуре,
ритмом збирке поентирају мисаоност, као у експлицитним исказу: ,,Човјек побјеђује само у игри“ (стр. 47)
У збирци „Хипохондрија“ изабране пјесме из
седам књига Приможа Репара функционишу као цјеловита
композициона структура, сачињена из дијелова шире
цјелине. То упућује на ауторову латентну потребу за
трагњем и гонетањем питања сличних тема, из књиге у
књигу. У игри емотивно- мисаоног трагања, остварује
се мисаона поетска мелодија, као врста јединствене
поеме.
У токовима мисаоне имагинације нијансирана
су значања дијалошког монолога који се шири у
недоглед. Лирски субјект је распето биће и не биће, и
трага кодове правде и неправде. Суочава се са изгубљеним,
лудацима, инквизиторима, пузавцима, трпљењем, са
убицама, са крстом и чекићем, са насиљем, са људождерима, са јахачима апокалипсе, са испуштеном
ријечи без имена, са неоткривеним, са слућеним
камену мудрости, са храбрим... Нужно, одгонета о
смислу постојања и мјеста, гдје: „...Тамо су постали/
савјетници за плес виших судбинам (стр. 12), гдје је
„Прелажење снова у простор / разбукталих кругова
незачуђених очију.“(стр. 13), а „Земља се сљепљује
изнутра“ (стр.10). Било са краја или почетка лирског
мозаика, стихови носе арому љековитости. Јер, пружају
ослобађајући смијешак упркос тежини сизифовског
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камена. Пружају трачак наде са изворишта осјећајности и
неочекиване спознаје .То је егзистенто у сликама
сложених душевних стања, кад глас дозива на пријатељски
разговор, иако „Земља је постала ужарена кугла у
одсуству пријатеља“. Важан је корак према излазу из
кошмара од туге, из недефинисаног стања свијести и
подсвијести, док „душа је поглед на длановима
кључања“ (стр. 9).
Непресушно питања развијају питања, као видове
одговора. Добијају узвишени тон, и као елиптични
трзаји. Суочавају постојеће и непостојеће границе
упитног сна и стварности. О смислу и бесмислу,
питања ничу из дубина свемира, из дубина душе
лирског гласа, као и у стиховима:“О мрачна ноћи, која
никада више не прође./.../Зашто, чему , одакле, и куд?
И уопште, још кад?“ (стр. 68) У центру имагинације
свестрано је разматрање душевних стања,као што је
меланхолија, хипохондрија, страх, стрепња, пријетња,
горчина лутања, престрашеност, итд. ...У поетској имагинацији, душевна стања су кључни стубови и постулати
постојања. Изворишта су и исходишта квалитета
постојања и непостојања, у животу и смрти. Кроз
више мотива и облика, о томе грана рефлексивност,
цјеловито у књизи. Катарзичне су импресивне слике
хипохондрије. Вишедимензионално продубљју знане и
незнане ситуације из живота и смрти. Супериорни
стихови, емотивно и сазнајно шире поља, у односу на
егзактна учења. Могло би се рећи да мотив хипохондрије
представља заједнички именитељ за особени колорит
збирке, која расплијеће тајност истине, „Само да се
исправно мисли“ (стр. 54).
У нијансирању појава и условности душевних
стања, односно постојања, садржан је централни тематски
мотив, у пресудности релације мушко-женског
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принципа. Тема је проткана у цјелини књиге „Хипохондрија“. У изражајном колориту, функционишу тонови
узвишености звука из библијске „Песме над песмама“.
То је уочљиво у пјесми, поеми „Књига рођења и смрти”
Монолошко-дијалошка драматизација, библијског патоса
истиче значај мушко-женског принципа. Именовани
су као краљевна и принц, односно Прометејев принц и
Аријаднина нит. Превазилазе и западају у замке, осврћу
се, али оживљавају игру у лавиринту. Без њих не би
било игре која је живот. У збиљи је живот, стварани
плес, који се одвија на другом мјесту далеко од
жељеног, кад, она „Увидјела је, да је њива мојих снова“
(стр. 74), док „Смртоносно љубав је сјајила из њених
очију / И њена тамна крв је узнемиравала море мојих
снова“ (стр. 74) Језичке слике дочаравају преображаје
облика страсти, огња, срџбе, отуђености, понижења,
оптужби, уништавања, гушења слободе праху од праха
бескрајног свијета. Краљевна ,или Аријаднина нит
каже: „А ја сам се теби отворила у теби .Да би /
уписао, што је било / теби записано/ У нов неизмејран
свијет” (стр. 69). Наведни стихови из дијела мозаика,
импресивно продубљују отворена питања о степену
моћи и немоћи љубави. Афирмишу вриједност тајних
осјећања тајне љубави, док буја „ђавољи коров“, из
одлажења у „ризиковано наручје снова“ (стр. 92),
„њежно трепће паукова мрежа“.(стр. 93).
Интензивира се вјечна запитаност о томе шта
је, заиста, „властита замка“, и, шта значи „Бити
сасвим чист одсјај“ .(стр. 93).
Запитаност одмотава и замотава клупко из ритма
чудесних спојева језичких знакова и појмова симболично-метфоричних значења. Синтагме „слијепо биће“, и
„слијепа бића” из пјесме „Хипохондрија” окупљају и
шире сва симболично-метафорична значења. У мјесту,
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времену, на крају и почетку постојања, биће и не биће
се бори против сљепоће од мрака мржње. Музиком
ријечи брани се од насиља и замки .Покушава да се
пронађе насупрот зидова отуђености. Препознаје себе
у слутњи мисли љубави, из облика стварног и
нестварног живота и смрти.
Рефлексивне слике освјежавају тумачења о
привиду и суштини. Метафизички поетски језик открива
густину егзистенције и есенције. Опомиње на знаке
краја и почетка свијета, у облику симбола усијане
кугле, која је покренута из крика бола. Лирски глас је
жедан свјетлости из таме тајне. У поетици Приможа
Репара, од прве ријечи, блискошћу дјечијег чуђења
трепери глас, из недокучивости видика, широм
отворених очију.
Ru`ica KOMAR
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O SMISLU POSTOJAWA I PEVAWA
Povodom izabranih pesama ,,Kafkina Fontana""
Zorana M. Mandi}a

1. Два стуба држе поетски свет Зорана Мандића:
човеково принудно егзистирање у свакодневном, материјалном, и непрекидно уздизање ка духовном,
божанском. Између те две крајности одвија се драма
егзистенције. Крајњи циљ је „смисао смисла“ и његов
„непорецив и немушти коментар“1. Том највишем и
непрекидно присутном идеалу тежи песнички субјект
али га никако не достиже.
Скоро у свакој књижевности сусрећемо ту линију,
условно речено „духовне“ поезије, и готово као по
правилу највише поетске домете, срж истинске поезије. У
српској, та линија срећно почиње са првим оригиналним
текстовима, житијима, похвалама и световним песмама,
па преко барока и посебно Венцловићевих беседа, које
су заправо лирске песме, до нововековне у романтизму
и модерној, да би у песништву друге половине двадесетог века почело њено повлачење и почетак доминације поезије грубе материјалности. Песништво Зорана
Мандића баштини ту линију духовности и подиже је
на виши , европски ниво. Модерно и оригинално, са
стално присутном свешћу о песми, истовремено је и
похвала језику, доказ да се и у духовно оскудним
1

Зоран Мандић: „Кафкина Фонтана“, Шумадијске метафоре, избор:
Душан Стојковић Младеновац 2012. стр.6.
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временима и о највећим темама и идејама може поетски проговорити.
Треба казати како поезија овог песника стоји у
знаку против свега што човекову егзистенцију унижава
и уништава. Од превазиђених и погубних идеја до
најситнијих материјалних ствари. У тој равни треба
сагледати и њену сталну запитаност над појавама
живота и напор да се открије и њихова друга страна у
коју егзактност не задире. То „иза“ које се указује
ретко и само одабранима, често је и највећа врлина
Мандићеве поезије.
2. Мотив смисла провлачи се кроз цео опус овог
песника, он је носећи и кроз његову призму гледају се и
самеравају све појаве живота, како оне које га уздижу
и величају, тако и оне које га руже и обесмишљавају.
Највеће човеково право, право да води дијалог са Творцем
и пита о смислу свог постојања, добило је у Мандићевом
песништву проницљивог заступника а изведено је на
оригиналан и модеран начин. Цитатност је нужност јер
су се сазнања нагомилала а ипак није казана последња
реч и изведени неопозиви закључци. Преиспитавања
су зато неопходна.
Проблем „смисла“ Мандић проширује увођењем
израза „смисао смисла“ зато што исти „никада није
обухваћен у својој општости“, стоји на почетку есеја
„Смисао писања“.2 Tим питањем он иде даље и подвлачи
разлику према најпознатијима који су решавали тај
проблем: Кафки и Борхесу и донекле Достојевском.
Сам смисао, пак , никако не негира. Он је непорецив и
ван сваке сумње.
2

Isto, str. 48.
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„Угледао сам га у продавници / огледала“ ...
,,Без кравате личио је на мог Оца“ , стоји у изузетној
насловној песми збирке „Бог у продавници огледала“.
Материјализовани Творац слободно се креће и ничим
не ограничава људско деловање: „Не знам када је измилео
из продавнице / ... И зашто ме је заувек оставио / у
лавиринту немих бомбоњера / презреног и обневиделог“.3
Човек има слободну вољу да се определи, али га
висина циља спречава да досегне то сањано „више
стање“ ,зато „ Оно / неозначено непрекидно измиче“4 и не
успева да објасни „необјашњиво“.
Метафизичка аура, присутна у целом песничком
опусу Зорана Мандића, не ограничава човекову слободу
већ је повећава и човека ставља у средиште збивања са
нагласком на његовој одговорности за све што чини
или не чини. Творац, смисао смисла, највиша је мера
по којој се управља. Тиме је подвучена разлика и према
писцима апсурда а нагласак стављен на етичност. Јер,
без моралности лику Творца човек се не може приближити.
3. Изложена разобличујућем светлу поетске
магије, стварност се у Мандићевој поезији појављује у
свој својој нагости не остављајући простор за изговоре.
Њене тамне стране често тријумфују, истина кратко,
али питања Творцу такође су неизбежна. Зашто допушта
бесмислу да понекад завлада и тако наруши целину
Његовог дела? Појединац се у таквом свету појављује
угрожен, немоћан, принуђен да сам тражи одговоре.

3

4

Isto, str. 74.
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Природност и ред, прве кораке ка духовном, човек
непрекидно нарушава погубним идејама и непотребним
материјалним стварима стварајући „смеће, органон
људске глупости“5 Други корак је губљeње осећања за
меру, бесмислено уништавање средине у којој живи
оличено у ловцима и њиховом дивљању („Лов и
беснило“).6 Трећи је утапање у површност, заводљиво
шаренило стварности, коначно губљење свести о себи
и свом позвању. Али да стварност може бити и прави
простор за лепоту живљења , потврда су многе песме,
које се, условно, могу назвати породничим а песник их
је посветио оцу, брату, мајци или пријатељима, писцима и
сликарима. У њима до изражаја долазе тренуци среће
или туге због нестанка најмилијих. Супротност смрти
и пропадању, оне су потврда да се и у овом
безосећајном добу могу исказати лепа осећања а да не
звуче патетично и старомодно. Наде за опстанак
осећајности ипак има.
4. Певање поетике, тај толико употребљавани
термин постмодерне, није стран ни Мандићевом
песништву, само је коришћен обазриво, јер ако је и
песма део стварности и то највреднији, онда је о њој
немогуће не проговорити. Свет се често показује као
илузија, потребно је држати се јасних обриса ствари,
„Језик избавити из његових чељусти“ и „Никуд из
песме“7, јер биће једино у њој налази сигурност. Како
је „дух песме“ „најближи духу ватре“8, онда је
прелазак из песме у песму „као из једног у други воз“
5
6
7
8
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неминовност, јер изван песме је тишина, и ништа.
Језик пак, зна да закаже, зато стоји умесно питање:
„Како откупити Песме / избавити их из лицемерја/
Језика“9, али исто тако сазнање да бекства нема, зато
„умрети тихо у речнику“, и отворене изјаве „Увек ћу
хвалити свој матерњи/ Језик“10. Веза са традицијом је
успостављена пре свега преко језика, али је начињен и
лук према европском песништву коме и језик и песниково
дело припадају. Непрекидни спор (и прихватање) језика
одјек је европских идеја изражених у деконструктивизму.
Мандић припада малом кругу наших песника који су
наслутили расцеп у значењу, провалију између знака и
означеног, и његово упорно истицање смисла значи и
то: тежњу за целином до које се може стићи једино
спознајом Творца, неуништивог стваралачког принципа.
Све то говори да је Зоран Мандић „аутор који је
подарио српској лирици сасвим особен глас“11. Песник
чије дело треба читати и тумачити.
5. И у структури лирске песме Мандић уноси
извесне , пре свега графичке иновације функционалне
за његов песнички израз па је и по томе његово
песништво препознатљиво. Функционалан, јер доприноси
упечатљивости утиска и одржава равнотежу емоције и
значења. Почетак песме је обично неки прозни исказ
који се, ношен емоцијом захуктава и намеће ритам
коме је све подређено: језик, облик стиха, вишезначност
речи, коначно: песма. Владање унутрашњим ритмом
мера је којом се мери и вредност песничког исказа и
9
10
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његов крајњи резултат.Зато се за песника који је њиме
овладао каже да он са речима може све. Са сигурношћу се
може тврдити како је у нашем песништву таквих
песника мало.
6. Мандићева поезија обзнањује се као непрекинут
песнички говор, својеврстан напад на недомашености
модерног доба чији је циљ човеково освајање смисла
зарад опстанка и трајања у времену које му није наклоњено. Крајњи циљ коме тежи јесте живот и духовне
вредности. Вишеслојност и тематска разуђеност, артизам
коме је подлога осећајност и коначно обличка разноврсност упућују на песника чије је место на мапи српске
поезије на почетку трећег миленијума осигурано.
Miroqub MILANOVI]
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