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Вито Марковић

НЕЖНОСТИ

Мири

НЕЖНО СТАЊЕ

С најтамније стране
Вечери, цртам ноћ,
Кашљуцам,
Дрво усамљености маше:
Дођи,
Ниси сам,
На мене се ослони!

Ја стојим, не померам се,
У фусноти месечине,
Тих,
Стварности лишен,
С много нежности присне,
Налакћен на мрак,
Измишљам живот,
Свеж и блистав.

ЛИЦЕ НОЋИ

Сведок је светиљка, проницљивом оку близу,
Ти спаваш, додирујеш сенку коленима,
Ја сањам тај додир
У лирском облику.

Ти спаваш унутар ноћи,
Безвучно као удаљеност,
Ја сањам, постојим,
Бешумно као усамљеност.

Мирис светлости брзог сјаја
У твојој је коси,
Зачин нежности
У твојим је врелим уснама.
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Ти спаваш, себе имаш,
У тами као усамљеност,
Ја сањам, лелујам,
Потпуно као удаљеност.

Као пчела у ваздуху,
Под линијом мрака,
Ти спаваш, очи не отвараш,
Ја, лебдећи, увис сањам.

ПОНОЋНО ПИСМО

Нежности, мој дух ноћас нема мира.
У сваком стиху, у безвучном слогу,
Чујем шум твојих трепавица,
Брз бат босих ногу.

Прстом у ваздуху, поврх себе,
Исписујем твоје име,
Испод имена дописујем стих:
Волим месташце на ком стојиш.

У складу с вољом мојих чула,
И чарима ноћног тренутка,
Волим у твом телу меку свилу,
У оку врелу месечину.

На најмањи звиждук твога ока,
Затреперим бестидно у себи,
Наврат-нанос, као грешник, одмах,
И стојећи у месту, хрлим према теби.

ТИ ТРЧИШ, ТАЛАСАШ СЕ

Видим те, нежности, у овој песми.
Ти трчиш, таласаш се,
У плавом звуку речи,
Милозвучна као светлост
У мојој дремовној подсвести.

Главе забачене, косе расуте,
Лакша од Земљине теже,
Низ улицу која води до моје душе,
Не знајући ништа о намерама јутра,
Ти трчиш, таласаш се,
Као изувијано време.

Као мелодија њихању склона,
У правцу космичког трена,
Чулним нежностима узвитлана,
Од случаја до случаја,
Ти трчиш, таласаш се,
У облику бешумне стреле,
Зариваш се у речи,
У моје непрозирне успомене.

МОЈА СУ ЧУЛА ПРОКЉУЧАЛА

Стварност је нестварна.
Моја су чула прокључала.
С велике удаљености,
Гласно, скоро сваког дана,
О укусу твојих осећања,
Са облацима разговарам.

У трену кад су моје речи
Хладније од вечерње помрчине,
На начин врео, неодгодив,
Разговор о теби
Са ветровима водим.

Моје полуодшкринуте очи,
Преоптерећене стварношћу,
У простору без светлости,
И из таме, разговетно виде:
Шта твоје усне говоре
И о мени ноћу мисле.
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Димитрије Николајевић

БАЈКА

Све је бајка и сви смо у њој,
А стварност се само причињава.
И нико никада није свој,
Свако се а да то и не зна
Судбини додворава
Да при вожњи по великом кругу
Буде крајње опрезан
Јер нико не жели да испадне
Из те бајке у свом лугу.
И свако би да му се време
При навијању сата
Што је могуће дуже дадне,
Макар теглио најтеже бреме
Све док се точак врти
И не затворе сва врата.
Баш то би иако наслућује
Да ће у ону стварност праву
Стићи тек после смрти
Кад круг свој пропутује
И себе и све што има
Остави забораву
Од магле, пепела и дима.

ПАДА МРАК

Пада мрак. Унесите у кућу
моје године разбацане по дворишту
макар месечина била бела као дан.
Није добро да се по њима слеже роса,
а камоли слана,
ионако пате од костобоље. Још горе је
да по њима мокре пси,
миле пужеви
и нагризају их бубе.
Сетите се да су до јуче ваљале
и мени и вама и да смо се
и ја и ви ослањали на њих

кад је било најтеже. Све до последње
склоните их под кров
и ту нека су уз вас
макар још само ову ноћ.
И ништа их не питајте – 
ни шта су виделе и чуле,
шта запамтиле
и заборавиле.
Само их пустите да се одморе
и угреју од ваше топлине,
а сутра их
изнесите на сунце,
на улицу испред капије
да не праве лом у дворишту
и не сметају. До вечери
однеће их ветар
тамо где никада пре нису биле
не би ли одатле,
са те раздаљине
другим очима виделе свет
и оно што се голим оком
не може сагледати.
Те су године скупиле уз себе
читав један живот
и скриле га
као прашину под тепих
и о њему не воле да говоре
ни црно ни бело
јер он је њима напуњен
као вучја кожа сламом,
а други нису могли изабрати.
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А ЗИМА ДОЛАЗИ

Све се распада. Одлази у ништа
Кô да није постојало и било.
Нема ничега, чак су и згаришта
Распршена са оним што се снило.

Шта чинити и одакле почети,
А зима долази, кише већ лију?
Како ћемо је смрзли дочекати,
Зар голе снегови да нас покрију?

Како год буде живети се мора,
Али од чега? Тек само чудо
Кад би се десило и пукла зора
Избава, нестало би време худо.

Све се распада. И здања се руше
Подигнута да светле са небеса.
Опет у надницу, док се избруше
Драгуљи од муке уместо леса.

Манојле Гавриловић

ЗИДАМ СМЕДЕРЕВО

Са триста крилатих мајстора
зидам град,
зидам Смедерево.

У руци главног мајстора
сија Сунце – мистрија,
око рамена му венац
звезда жубори.

Зидамо кућу по кућу
од пене дунавске матице
од црне магле.

Зором нам Јерина доноси
чај од зове,
и вино од дивљих купина.

У темељ смо узидали,
белог голуба.

Сад сваког пролећа
у град долети,
по девет голубица.

Пред њима у хаљини
од цвета трешње,
лети госпођа Јерина.

Око врата носи изворе с Дунава,
и беле ветрове с Мораве.
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МОРАВСКИ ЗДЕНАЦ

Српска земља пева
столеће се злати,
 из Моравског зденца
 жуборе папрати.
С руке црног грома
ноћ разбаца свице,
 гори сенка неба
пламти крило птице.

Са Карпатског горја
светле ветра нити,
 ти си коса магле
 ја сам јелен вити.
Изворе с Дунава
плетеш у витице,

соко с три пролећа
пада са литице.

Крилат бунар ноћу
лети изнад Жиче,

претворен у песме
зачаран у приче.

Из ока му капље
златне зоре језа

киша косу дуге
просу изнад бреза.

Црн Месец окићен
у стрелу селицу,

у црном облаку
жње црну пшеницу.

Ноћу у дну неба
раоник се блеска,

у чијим очима
свиће жубор леска,

Над Србијом звони
сребро јужне звезде,

крила белог анђела
над Моравом језде.

Изнад старих кућа
расте јутра злато,

Сунце век помери
пева речи јато.
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КАРПАТСКА СРМА

Ко гледа у Сунце обасјан биће
из мрака крилато јутро свиће,
мач ветра спава огрнут брезом
 попрскан маглом, росом и језом.
Избор жубори светлост пакла
црна је звезда пролеће такла,
 недеља звони у звуку стреле
дан просу бисер низ руке беле.

Месец плете кошуљу звездану
ђаво пева у црном бездану,
 небо трчи с муњама по киши
 лежим на брегу од дуге виши,
Мостови између сна и луке
њене су очи и њене руке,
 лето реку ка извору злати
проспем вече, свитање се врати.

Дунав је Србији шал зелени
светлост пију крилати јелени,
 зором кад ветар за облак зађе
 дечак од сна плете беле лађе.
Киша је суза небеске кћери
у оку муње извор се бисери,
 ловац просу сјај звезданог жита
низ пролећа у струку повита.

Курјак у гори венчава пчеле
кћи белог Сунца просула стреле,
 стари сват претворен у глогов трн
 у руци му светли Месец црн.
Пред црквом коло играју петли
барјак дечаку у коси светли,

коњ јутра носи сребрни сач
небеском сату казаљке мач.

Столеће пева у крику ласте
Морава зором с муњама срасте,
 карпатска срма, дугине косе
 невесте ноћи с облака росе.

На руци ветра пшеница цвета
класале руже у оку лета,
 огрнут зраком Данице звезде
мала се јутра на челу гнезде.
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Дејан Богојевић

ТРУЛЕЖ. СТРАХ

Позна је јесен
Мирис трулежи
По улицама

Низ бедра
У коначан
Круг
Израња живот

Хрпу лишћа
Ветар разноси
Као страх
Од вечности

УПОРНО. ТВОЈА СМРТ

Упорно говориш
Упорно ходаш
Упорно празнине скупљаш
И смешиш се
Ветру пре поласка воза

Упорно поклањаш
Упорно сејеш
Упорно умиреш
И смрт као најсвежије сећање
Привијаш на рану
Која се отвара
За све ужегле животе

Упорно
Твоја смрт
Постаје прострелна рана

Лепа и неправилна

СЕНИЦА. ПАПЕРЈЕ

Крећеш пливаш
Улећеш мачујеш се
Скачеш попут урлика
У оку обруч

Ручник мирише на посетиоце

Капљу мехурићи
Изрешетани
Капље пев романтизма

Сеница на длану је топла
Љуљушка ме
Док светлост не пресуши
Сушица влада

Изнад кљуна тамније перје

Па перје
Паперје
Љубави моје

Гори на одређеним местима
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ТОВАРИ. ПУТУЈУ

Товари ниоткуд путују
Са зачинима дуваном
Лаким женама

Товари уморни
Орошени поцинкованом кишом
Се вуку

Као кроз маглу
Вире назубљене брадавице
Румене од трења

Товари равницом уснули
Товари брдима спори
Покушавају да се угнезде
Између два удара срца
Као било тмине
Као последња смрт
На друму

ПАДАЈУ. РЕЧИ

Слушам
Како се пуке
Укрштају
У загрљају

Удара и удара
И удара
Одјек
Пећина

Па
Као зрна града
Падају
Падају
Речи...

Живорад Ђорђевић Жеђ

ИГРА

Свањива
у Србију урања мрак
божури миришу на барут
тишина игра школице

Народ не спава
испраћа некуд себе

На песку истеклог доба
празне се пси
цветају кајсије

Шта је с оне стране сна
више нико не зна

Црвени Ибис
прати промају
бежи из Србије

ХЛАДЕ СЕ ЗВЕЗДЕ

Хладе се звезде
посребреним бичевима
силазе свети
старосна барка сели свет

Под стаблом праштања
игра се ветар
удара печат временима

Отвара се непознат цвет
вртлари се загледају
из векова крај реке
доносе клепала

Нестварна је
површина огледала
васионе
Само мирис сећа на њу
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ПОСТ

Праг још гори
у ограђеној авлији
ни ту ни тамо

Пост траје
истрошила се удила
далеко је Спасовдан

Распамећени народ
ратосиља се живота

Једном се мора
кажу они
са позорнице смрти

Мртва је истина у којој смо живи
себе не чујем
рукавом бришем време

НА ЛОМАЧИ

У граду оронулих пирамида
уморан лежем
пустиња гаси кандило
у удробљено млеко на столу

Глас времена
отиче водом

Она налива вино
последње из прошлости
цветају јој руже под челом
тамне знакови
исписане судбине

Окаснеле птице
буде на ломачи анђела
ја прелазим у вечност
камену дајем душу
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Ва ња Чо ба нов

НИ ШТА У ЖИ ВО ТУ НИ ЈЕ СЛУ ЧАЈ НО

Не не ста је ни шта за трен ни ти не што по ста је сан пре ко но ћи. Нај-
ми ли ји сно ви, нај и скре ни је же ље и по тре ба да се све за ми шље но, 
ства ра но, ство ре но и до са ња но оси гу ра за ве чи та вре ме на. То га 
во ди, то га бе ле жи као, пре све га сло бод ног, а он да и не за ви сног, 
ува же ног и имућ ног го спо ди на. Све што до са ња мо ра ће и да бра-
ни као твр ђа ву – отво ре ну и оп ко ље ну во ље ном рав ни цом – свом 
сво јом енер ги јом за жи во та и при су ством свог ду ха ка да јед ном оде. 
Да jе бра ни од про стих и сит них ду ша и од за бо ра ва, да бра ни те-
ме ље ду ха, ду хов но сти, ле по те, сти ла и љу ба ви, ко је је угра дио у 
свој жи вот и за ду жби ну.

Ста ри Бе чеј, Аустро у гар ска, 
има ње Бог да на Дун ђер ског, 1904. го ди на, април

Од луч ним, али не пре ви ше жу стрим ко ра ци ма, по шао је у су срет 
свом по што ва ном при ја те љу, при зна том и углед ном сли ка ру, Уро-
шу Пре ди ћу. На ње гов по зив, Урош је до пу то вао са ла ђом до Бе че-
ја, где је Бог дан по слао сво ју лич ну ко чи ју и чо ве ка да га до че ка и 
до ве де до има ња. Хтео је да уго сти чо ве ка ко ји је искре но ужи вао у 
ње го вом го сто прим ству и бла го де ти ма рав ни це, а имао је са њим и 
ди ван о из ло жби у Пе шти ко ју је не дав но об и шао – хтео је да ку пи 
не ке сли ке за сво ју но ву ку ћу.

Пре дић, иако у ве ли ком по слу и на руџ ба ма, увек на иви ци 
енер ги је и че сто ис цр пљен од ве ли ког ра да, одво јио је вре ме и вр ло 
ра до при хва тио по зив свог ве ли ког при ја те ља и до бро чи ни те ља. 
Вра ћао се има њу на до мак Бе че ја јер му је сва ка по се та, крат ка или 
ду жа, пот пу но опу шта ла дух и те ло. Бог дан Дун ђер ски ни ка да ни-
је да вио сво јим го сто љу бљем, као што су то Ба чва ни уме ли, не го му 
је оста вљао сло бо ду кре та ња или не кре та ња, уга ђа ју ћи дис крет но 
и не на ме тљи во.

На шли су се по но во на ве че ри кад је Бог дан по за вр ша вао сво-
је по сло ве. У ме у ђу вре ме ну, гост се од мо рио у сво јој со би од пу та, 
рас па ко вао и осве жио у рас ко шном ку па ти лу.

Сто је био по ста вљен на по љу, ис под др ве та. Вре ме је би ло 
при јат но и мо гли су про ве сти не ко ли ко са ти на све жем ва зду ху 
пре не го што се са свим смрк не. Ми ри си про ле ћа из кро ша ња и 
ба ста, тра ве и ве тра, би ли су као при род ни ме лем и увла чи ли су 
се кроз но здр ве и ис пу ња ва ли плу ћа. При ро да, тре ну так то плог 
пред ве чер ја и рас хла ђе но бе ло ви но, до пре мље но сан ду ци ма из 
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– Оне је ле под сне гом ко шта ју 4000 К, а она дру га зи ма, та ко ђе 
је ла, али су ро ви је, у из ра ди ста је 2000 К. Оне жен ске што се ку па ју 
са оном јед ном што је ра ши ри ла ру ке и окре ну ла ле ђа гле да о цу, не 
знам да ли се се ћаш – ко шта 13000 К. Као што ви диш, за те нов це 
мо жеш до би ти жи ве де вој ке, још ка ко ле пе, па још да те дво ре и 
да ти уга ђа ју бо ље не го она сли ка. Оно мо ре са за ла зе ћим сун цем 

– 2700 К.
Ни ка да му ни је би ло жао но ва ца ако је не што вре де ло и ако се 

укла па ло у ње го ву ви зи ју и кон цеп ци ју. По сред ством Уро ша, ула-
зио је и у тај свет умет но сти и хра нио се ин фор ма ци ја ма и зна-
њем. По се ћи вао је из ло жбе, чи тао по вре ме но при ка зе и ли те ра ту-
ру, гле дао увек шта ви си на зи до ви ма го стин ских са ло на хо те ла 
у ко ји ма је бо ра вио, от ме них ре сто ра на и ку ћа ве ле по сед ни ка и 
тр го ва ца са ко ји ма је ра дио. Имао је из ра же ну моћ упи ја ња ви ђе-
ног и до жи вље ног. Же лео је да и да ње го ва ку ћа има са мо нај бо ља 
и нај леп ша де ла. Осла њао се у ве ли кој ме ри на ко мен та ре и из бор 
свог при ја те ља. Ве ро вао му је, а из над све га, це нио је ње го ву искре-
ност и до бро на мер ност. 

[…]

Не де ља у ко јој му је Пре дић био гост бр зо је про шла. Сва ког да на 
за јед но су ру ча ли и ве че ра ли, а он се по тру дио да ве ћи ну сво јих 
ак тив но сти и оба ве за по за вр ша ва од ју тра до вре ме на за ру чак да 
би што ви ше вре ме на по све тио го сту. Ка ко је Урош увек био у за-
о стат ку са вре ме ном за по сао, мо рао је да се вра ти свом ате љеу и 
ра ду. Већ се сме стио у при пре мље ну ко чи ју и по крио но ге тан ком 
де ком шти те ћи их од вар љи ве хлад но ће април ског ју тра. Че ка ло 
се са мо да Бог дан до ђе из прав ца шта ле где се тог ју тра ждре би ла 
јед на вред на ко би ла и да се опро сте. Пру жио му је за ви је ну рол ну, 
по ве за ну ко ма ди ћем са тен ске тра ке.

– Ево на по слет ку, пре не го што кре нем, да ти дам осам ко ма да 
обе ћа них фо то ко пи ја твог Св. Ђор ђа.

– Ми слио сам да си то ис пу стио у за бо ра ву.
– Ах, не. За др жи за се бе је дан при ме рак, а оста ло раз де ли на-

шим при ја те љи ма. Жао ми је што их ни сам ви део, мо жда и се бич-
но и на мер но же ле ћи да са свим и пот пу но ужи вам у бла го де ти ма 
ми ра ко ји ов де, код те бе, увек про на ла зим. Пр во – мо јим ко ле га-
ма или по лу ко ле га ма – Па ји Мар ти но ви ћу и поп-Јо ви, па док то ру 
Ми ла ну, ко ме ћеш ре ћи да сам му за хва лан на пре по ру ци ње го ве 
си сте ме за соб ну гим на сти ку, па че сти тим прав до бра ни те љи ма – 
док то ру Вла ко ви ћу и док то ру Вла ди Вој но ви ћу или... – за ми слио 

Ита ли је, зре лог и ин тен зив ног уку са, пот пу но су опу сти ли два чо-
ве ка у при јат ном раз го во ру од не ко ли ко са ти.

Те ме су би ле раз ли чи те, лич не и оп ште. Увек су на ши ро ко 
при ча ли о све му, спон та но и искре но. До ма ћи на је нај ви ше за ни-
ма ла суд би на на ру че не ико не. Био је не стр пљив да је што пре ви-
ди за вр ше ну и ока че ну на ве ли ком са лон ском зи ду.

– До би ћеш же ље ну сли ку ако не баш на Ђур ђев дан а оно ма-
кар не што доц ни је.

– Глав но је да сли ка бу де до бра. Зна чи, још ћу и ове го ди не 
про ве сти сво ју сла ву без ико не?

– На дам се, при ја те љу дра ги, да то ве се љу не ће ни ма ло сме-
та ти. До го ди не ћеш има ти не са мо ико ну не го и оквир, ко ји ћеш 
на ру чи ти у Пе шти, а по мом на цр ту. Умет нич ки оквир, јер ште та 
би би ло ста вља ти та кву ико ну у ка кав од оних ва шар ских окви ра 
што се про да ју на ме тар.

При ме тио је да му се при ја тељ Бог дан на јед ном из гу био у 
пре де ли ма са мо сво јих ми сли. При лич но га је по зна вао па је и сад 
знао да је то онај мо ме нат кад тре ба да се за у ста ви у го во ру и пу-
сти Бог да на да за вр ши са сво јим уну тра шњим пу то ва њем. Кад га је 
по сле крат ког вре ме на по гле дао ја сно, без за му ће но сти у по гле ду, 
знао је да се вра тио и да ће га на да ље слу ша ти.

– На дам се да до го ди не не ћеш сам до че ки ва ти го сте, не го да 
ћеш има ти уза се до бру до ма ћи цу, па ни ка да леп ше. По ми слио 
сам, све но во: но ва ку ћа, но ва ико на, нов на ме штај, па и но ва мла-
да. Све но во.

– Са мо ће мо ми би ти ста ри ји, али то ни шта не сме та. Са мо кад 
смо здра ви. Не го, Уро ше, шта бих још мо гао да па за рим пре ко те-
бе?

– Ако ћеш ме не по слу ша ти, има за то вре ме на и на про ле ће и 
до го ди не и сва ке го ди не. А за ову ми слим да ћеш има ти до ста са 
Св. Ђор ђем.

– А оне сли ке, ко је су ми се на пе штан ској из ло жби до па ле, 
што сам ти их у пи сму на бра јао, је л’ ми мо жеш ре ћи њи хо ве про-
дај не це не?

– Мо гу на па мет, не мам при ру ци ка та лог. Али ваљ да не ћеш 
ићи у Пе шту да па за риш сли ке?

Ни шта му ни је од го во рио. Ћу тао је и че као од го вор. Устао је и 
обу као ду гач ки са ко од тви да. Ве че је до не ло са да већ осет ну хлад-
но ћу и ни је се ви ше мо гло се де ти са мо у ко шу љи и пр слу ку. Узео 
је и Уро шев са ко и при др жао му је по мо гав ши му да га об у че. Ни је 
же лео да му се гост пре хла ди. 
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По сто ја ли су ту не ки не пи са ни на чи ни сло бо де кре та ња по 
има њу, ко ји су у ме ђу вре ме ну по ста ли део на ви ке и сва ко дне ви-
це за све ко ји су не што ра ди ли или жи ве ли на га здин ству. По по-
пло ча ним или бе то ни ра ним ста за ма кре тао се са мо га зда, ње го ви 
го сти или они ко ји су по зва ни да до ђу у бли зи ну ку ће и до ма ћи на 
по не ком по слу. Ту ни ка да ни је би ло пра ши не и ха љи не, а от ме на 
оде ла и ци пе ле оста ја ли би не ис пр ља ни. Сто га, био је за до во љан, 
али је ја сно знао да је ово са мо по ла зна тач ка, а не крај ње го вом 
ства ра њу и за ми шља њу.

Пре ди ће ве сва ко днев не при че о из гле ду ку ће, сла вљу, на чи-
ни ма жи во та, до ма ћин ству, и, на рав но, о же ни, на по слет ку, са мо 
су га под ста кле да опет, као и мно го пу та до та да, про ми сли о јед-
ној, ко нач ној же ни у свом жи во ту. О по тре би, о ло ги ци, и, на кра-
ју, о же љи да не ка од ре ђе на же на ту на ђе сво је при па да ју ће ме сто. 
Ни је тра жио обич но ни ти му је би ло све јед но ко га ће и ка ко пу-
сти ти у свој жи вот и у овај про стор. Она је мо ра ла да се сто пи са 
свим ов де, као да јој је сва ка ко и од у век при па да ло све при сут но 
ов де и да он то ви ди и осе ти гле да ју ћи је као це ли ну са има њем, 
рав ни цом и њим са мим. Ни је мо гао да је до ве де, ре ци мо, са сво јих 
број них пу то ва ња, да је тра жи на дру гим ме сти ма – мо ра ла је да се 
за де си баш ов де и да је ов де пре по зна као та кву, при па да ју ћу. Ни је 
се тру дио да то дру ги ма об ја сни и до ча ра. Чак ни Уро шу. Мно ги-
ма би то би ло не ја сно, а мо жда и по ма ло чуд но. За то, уме сто об ја-
шња ва ња, пре пу стио се че ка њу.

[…]

Ово је дру ги пут да је ви ди. Пр ви пут је про шла ста зом уз боч ни 
зид ка ште ла. Ше та ла је ла га ним ко ра ком, по ста зи мо жда за бра-
ње ној за њу, ра до зна ло гле да ју ћи у прав цу отво ре них про зо ра и 
уштир ка них бе лих за ве са ко је су скри ва ле уну тра шњост про сто-
ри ја. Се део је за рад ним сто лом у кан це ла ри ји и сре ђи вао је ра-
чу не, по шту, из ве шта је, про ра чу не. Се ћа се да је и сам од лу тао у 
ми сли ма гле да ју ћи на по ље, кро за за ве се, нео д ре ђе но, у да љи ну. 
Би ла је то са мо при ли ка ле пе мла де же не ко ја про ми че ис пред ње-
го вих про зо ра, нео че ки ван и леп при зор. Ни је устао, ни је кре нуо 
за сли ком, ни шта ни је ура дио. Са мо ју је сме стио у не ку ши ри ну и 
ду би ну, ка кву је че сто знао да осе ти ка да је не што код ње га би ло 
у на ста ја њу – знао је да ће је по но во ви де ти. Се део је и да ље не по-
мич но, а не што из ду би не ду ше га је на те ра ло да се осмех не. 

Ду вао је ју жни ве тар, од оних ко ји при јат но ми лу ју ко жу и 
до но се то пли ну. Не то ли ко сна жно да би сме тао и ди зао пра ши ну, 

се на тре ну так бо ра ју ћи че ло – или, по што су они оже ње ни, а као 
и сви оже ње ни љу ди, не ма ју ни ка да пра во, он да по дај сли ке њи-
хо вим бо љим по ло ви на ма – вр ло по што ва ној го спо ђи Фем ки и го-
спо ђи ба ро ни ци, при ја те љи ца ма ко ји ма љу бим ру ке, мо ле ћи те бе, 
Бог да не, да ту при јат ну ду жност у мо је име оба виш.

Гле дао је за ко чи јом све док је ни су за кло ни ле кро шње др во-
ре да у да љи ни, на са мом при ла зу има њу. Опет је мо гао пот пу но да 
се вра ти свом по слу и те ку ћим ства ри ма. Чуо је ко би лу из шта ле и 
по жу рио је да ви ди но вог чла на сво је ер ге ле, но ви жи вот. Мо жда се 
да нас ро дио ро ђе ни по бед ник, ат ко јем ће се сви ди ви ти. Ни ка да 
се не зна, по ми слио је, гле да ју ћи у пре ле по цр но ждре бе.

Прет ход но ве че, ка да се Урош пред су тра шњи од ла зак по ву-
као у го стин ску со бу да спа ку је сво је ко фе ре (уре дио је да му се 
ко шу ље опе ру и да се за јед но са оде ли ма пре пе гла ју и сло же, ука-
зу ју ћи и на тај на чин не на ме тљи ву па жњу сли ка ру) и да се од мо ри 
пред по ла зак на пут, Бог дан се се још не ко вре ме за др жао на по љу, 
ис пред ка ште ла. Ста јао је на јед ном ме сту и по сма трао око ли ну. 
Ка да се одво јио од сво је по ро ди це, до шао из Ср бо бра на и по чео са 
при пре ма ма да офор ми сво је има ње, ов де ни че га од оно га што је 
са да ви дљи во ни је би ло. Пу сте, не пре глед не ора ни це, ис пре се ца-
не по ко јим атар ским пу тем, би ле су му је ди но дру штво. Имао је на 
по чет ку са мо сно ве и ви зи је ка ко ово ме сто тре ба да из гле да. 

Све то ра сти ње, ко је се до пре ма ло по ње го вом из бо ру и на ло-
гу из Ен гле ске, Фран цу ске, Ита ли је и ов да шњих ра сад ни ка, са да је 
већ фор ми ра ло оазу – стал но му се та ус по ред ба са зна че њем оазе 
у пу сти њи на ме та ла у раз ми шља њи ма. Да нас, по сма тра ју ћи оно 
што је ство ре но на не пре глед ној чи сти ни па нон ске ни зи је, ово ме-
сто сâмо при ча ло је о ле по ти уто чи шта, ка ко и пре све га, за сво га 
твор ца и до ма ћи на, та ко и за сва ко га ко је до ла зио ова мо. Још из да-
ле ка осе ти ле би се си ле ко је сна жно при вла че ка овој оази, ре флек-
то ва не као по тре ба и ра до зна лост да се за ста не, оста не и до жи ви 
ово ван ред но ле по ме сто.

Згра да у ко јој је био ње гов но ви дом би ла је по зи ци о ни ра на 
као у не ком ло гич ком цен тру, а има ла је знат ну ду жи ну и ши ри-
ну. Иако ар хи тек тон ски јед но став на, при вла чи ла је па жњу за вр-
шним из вед ба ма, укра сним лајс на ма, гип са ним ра до ви ма и ве ли-
ким бро јем ве ли ких си ме трич них пен џе ра. Ис пред, ле во и по за ди, 
би ле су рас по ре ђе не по моћ не и еко ном ске згра де и, на по слет ку, 
ве ли ка шта ла, огра ђе на у ши ро ком по ја су, за ве ли ку ер ге лу ко ња 
ко ју је фор ми рао. Др во ре ди, вр то ви, трав ња ци и ста зе по пу ња ва-
ли су пра зни не. 
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Уда ла се у Ср бо бра ну, за Ла зу, ко ва ча ког сте ан га жо ва ли за ер ге-
лу. Крат ко су у бра ку, не ма ју де це, и Ма ра га, по ма ло бес по сле на, 
че сто пра ти и до ла зи ова мо, јер – ка ко сам чуо од са мог Ла зе – на-
ро чи то во ли да бу де ов де и ужи ва ше та ју ћи по ва шим вр то ви ма... 
Знам за то, али не ка ко ни сам хтео да јој пра вим смет њу. Сма трао 
сам да не ма ни шта ло ше у то ме, га зда, да мла да и ле па же ни ца по-
ко ји пут про ше та ову да. 

По гле дао је упит но ис под ше ши ра га зду, али већ је знао од-
го вор и да ни је по гре шио што јој ни је од ре дио пра ви ла кре та ња.

По тап шао је на стој ни ка по ра ме ну, не ис пи ту ју ћи га ви ше 
овог тре нут ка и на ре дио му је да му лич но ја ви ка да Ма ра по но во 
до ђе на има ње, а ако он ни је ту, а ко јим слу ча јем ни је да ле ко, у ата-
ру на при мер, да му по не ком оба ве зно по ша ље це ду љи цу са тим 
оба ве ште њем.

Ни је му се све сви де ло што је чуо. Ма ра је би ла за у зе та же на, 
али као да му то са да ни је та ко сме та ло, и, ма да су код ње га би ла 
ја сна и од ре ђе на мо рал на на че ла и об зи ри по на ша ња пре ма уда-
тим же на ма, овај пут је то ви део као не што не ва жно, спо ред но, као 
јед ну ва жну си ту а ци ју ко ју мо ра да раз ре ши и да на чи ни сле де ћи 
ко рак. О том на ред ном ко ра ку ва ља ло је раз ми шља ти. Мо рао је 
при ћи Ма ри и за ин те ре со ва ти је за се бе и ство ри ти при ли ку да 
про ве ду не ко вре ме за јед но.Мо жда у шет њи или за сто лом, где ће 
по пи ти ли му на ду, у пре да ху. Он да ће му се са мо ка за ти шта ће да-
ље чи ни ти и ка ко ће по сту па ти пре ма њој. Чи та во вре ме до ве че ре 
и за са мом ве че ром раз ми шљао је о Ма ри, ње ном бе лом и ле пом 
ли цу, там ним очи ма ко је су бље сну ле на тре ну так кад су се ми мо и-
шли, о ње ном те лу ко је се опи ра ло ве тру, о ин фор ма ци ја ма ко је је 
чуо од на стој ни ка. Из гу био је мир, али то је би ло до бро, сви ђа ло му 
се са да шње ста ње и што су му ми сли са свим скре ну ле са еко ном ске 
на ира ци о нал ну стра ну. Све му се чи ни ло леп ше и то пли је, др ве-
ће, ста зе, не бо и Ме сец у да љи ни, за кло њен иза про вид ног обла ка. 
Пу стио је да му дух од ле ти и ма шта му се раз ве за ла хи та ју ћи на све 
че ти ри стра не по рав ни ци.

Те но ћи је за спао с вид ним олак ша њем. Ра ши рио се по ве ли-
ком и удоб ном кре ве ту ко ји су му по спе ци јал ној на руџ би ура ди ли 
у Ве не ци ји. Пу стио је да му ру ка опу ште но пад не де сно од ње га и 
пре ла зио је отво ре ном ша ком по бе лој, сви ле ној по сте љи ни, као 
кад ру ка тра жи те ло же не по ред се бе. Кре вет му ви ше ни је био 
та ко ши рок и пра зан. На по љу, кроз отво рен про зор, чу ла се пе сма 
рас пе ва них ска ка ва ца и по вре ме но рза ње ко би ла из уда ље не шта-
ле, а Бог дан је, за тва ра ју ћи очи, при зи вао зву ко ве Ма ри них уз да ха 
ту, на кре ве ту, по ред се бе.

али до вољ но ја ко да јој ква ри фри зу ру и из вла чи увој ке из шна ла 
и да је са пли ће у хо ду, увла че ћи тан ки ма те ри јал ње не ха љи не из-
ме ђу но гу, при пи ја ју ћи јој га за бе дра, оцр та ва ју ћи ње не обли не. 
Ја сно је ви део об лик ње них бу ти на, гру ди, ко ле на, ра ван сто мак. 
Са мо тај је дан ду ги, све о бу хват ни по глед на же ну ис пред ње га, на 
ста зи, био је до во љан да се уз бу ди пре ко ме ре. И да ље ни је био си-
гу ран да ли је то са мо због при су ства ле пе же не или због чи ње ни це 
да се тај при зор де ша ва упра во сад и ов де, на ње го вом има њу и да 
она, о, да (пра тио је знак ср ца), при па да ов де. Њој би тре ба ло да 
бу де ме сто ов де, по ми слио је, и ту ми сао, или са да већ же љу у на-
ста ја њу, уку цао је од мах на си гур но ме сто, где ће је увек на ћи, као 
клин у гре ду. 

По шао је сме ло ка њој, све стан се бе , зна че ња сво је по ја ве за 
њу – мо ра ла је да зна ко је он,ње го во ста ње и при ли ке. При ла зе ћи 
јој, још ви ше је ус по рио ко рак. Стао је тик уз ње ну ле ву стра ну, до-
дир нуо обод ше ши ра и бла го се на кло нио.

– До бар дан вам же лим.
По гле да ла га је на трен, до вољ но да за ка чи ње го ве очи, и од-

мах је спу сти ла по глед.
– До бар дан, го спо ди не.
На ста ви ла је да ље да ко ра ча низ ста зу. Са че као је не ко ли ко 

се кун ди, а он да се окре нуо за њом. Знао је да она не ће и не сме да 
се окре не. Гле дао је си лу е ту же не ко ју је већ не спор но и ја ко же-
лео да има по ред се бе. Да је има ов де на има њу као же ну, љу бав-
ни цу, дру жбе ни цу, до ма ћи цу, слу жбе ни цу, ле по ти цу. На јед ном је 
до шла та по тре ба и же ља, али то сад ни је од ва жно сти. Мо рао је 
од мах да са зна би ло шта о њој за по че так, ко је, чи ја је, да ли, не дај 
Бо же, не ко ме већ при па да, шта ра ди ов де. Та већ је дру ги пут ви ди 
ка ко ше та ову да, на исти на чин као што је ви ђао да да ме ше та ју у 
гра до ви ма, у до ко ли ци, са ме, осма тра ју ћи мир но око се бе. Она си-
гур но ни је при па да ла ви со ком дру штву, то се ви де ло по ква ли те ту 
ње не ха љи не и ци пе ла, али има ла је др жа ње и по кре те јед не да ме. 
Мир но ћу, мио, тих гла сић. Та ко је ма ло знао о њој.

Крат ко је тра ја ла та ње го ва нео ба ве ште ност. Про на шао је бр-
зо свог на стој ни ка, био је иза по љо при вред ног ам ба ра са над ни ча-
ри ма .Мо гао је сва шта да га пи та и по ве ри му, иза брао га је за сво ју 
де сну ру ку, упра во због то га што је осе тио да ће код ње га све по-
ве ре но и ре че но оста ти за сваг да за кљу ча но и не до ступ но за дру ге. 

На рав но да Ма ри но (то је би ло ње но ле по име) при су ство на 
има њу ни је про ма кло увек буд ном оку на стој ни ка. 

– Ван ред но ле па же на – ка ко је овај у пр вој ре че ни ци при ме тио 
ре фе ри шу ћи га зди – из Мо ла су ње ни, обич на па ор ска фа ми ли ја. 
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Мла ди краљ је био не стр пљив. Же лео је да се вен ча ње оба ви 
што пре. Ни је имао вре ме на да че ка го ди ну да на, ко ли ко је ми ни-
стру у зе мљи тре ба ло да ја ви шта на род ка же.

По че да па да на гла лет ња ки ша – при чао је да ље вој ник. Он и ње го ви дру
го ви за ку ца ше на вра та ку ће. По ја ви се же на. Има ла је цр ни ђер дан око 
вра та и цр не очи. 

Пр са и ко ле на са вла да ше ха љи ну.
Же на је стро го гле да ла вој ни ке.

Са вет ни ци су под се ћа ли кра ља ка ко је ње гов отац цео прет ход ни 
рат про вео на фрон ту, жи ве ћи без угод но сти и ра зо но де, као да је 
оби чан офи цир. Же нид ба у то ку ра та уз др ма ла би ди на сти ју, а од 
мла дог кра ља се не тра жи ни шта дру го, са мо да са че ка да се рат 
за вр ши, и же нид ба је ту. 

Же на им спре ми ка ча мак и кај га ну. Ра ди ла је спрет но, а вој ник је стал но 
гле дао ње не бо се но ге.

По сле мле ка и ка ча ма ка сви ма се дре ма ло.
– Же лео сам да мо ји дру го ви за спе, и то је мо ја пр ва гре шка. Мо ра ли 

смо да иде мо да ље те но ћи, јер су у шта бу од ре да че ка ли наш из ве штај. 
Они су за и ста за спа ли.

Жу ри ло се и прин це зи. На ва љи ва ла је на мла дог кра ља да се вен-
ча ње оба ви што пре. Од оног пр вог су сре та на ча јан ци про те кло је 
две го ди не.

– На сме јем се и ушти нем је ви ше лак та – на ста вља вој ник. Же на се на мр
шти, отво ри вра та со бе у ко јој су спа ва ли мо ји дру го ви и угу ра ме та мо.

Краљ је на ва љи вао да се вен ча, али је зе мља до ма ћин, у ко јој је 
краљ жи вео, сма тра ла да тре ба за са вет упи та ти и дру ге лич но сти 
од ути ца ја у вла ди.

Вој ник раз бу ди оба дру га и бр зо се спре ми ше за по ла зак. Рас пи ту ју се за 
пут, али им же на ре че да ће се те шко сна ћи без во ди ча.

Иако је краљ знао да су се са да сви у вла ди про ти ви ли ње го вој же-
нид би, ипак оба ве сти пред сед ни ка вла де да ће то учи ни ти вр ло 
бр зо.

 Дра го слав Р. Си мић

КРАЉ И ПАР ТИ ЗАН

(Пре ма мо ти ви ма при ча Ан то ни ја Иса ко ви ћа и исто риј ског 
спи са Ра до ја Л. Кне же ви ћа о же нид би кра ља Пе тра II)

С гор њег спра та по че да от ку ца ва ра диоста ни ца. Ши франт са про зо ра 
по зва ку ри ра и об ја сни да за ко ман дан та има јед ну вест.

Ко ман дант про чи та: „Стре ља ти вој ни ка...” Кри ви ца учи ње на пре 
де сет да на.

Краљ је у еми гра ци ји имао оба ве зу да у не де љу при су ству је ча јан-
ци у офи цир ском клу бу. Оче ки ва ло се да одр жи је дан при го дан 
го вор. До био је по ча сно ме сто из ме ђу мар ки зе и прин це зе. Краљ 
је био тек у сво јој де вет на е стој го ди ни, а прин це за не што ста ри ја. 
Гле да ла је не тре ми це у кра ља док је чи тао го вор. По том је по че ла 
игран ка и би ло је ја сно да им је при јат но што су за јед но.

До ве до ше вој ни ка. Ни је имао ви ше од два де сет го ди на. Ко ман дант упи
та за што су га ве за ли жи цом и за што је го ло глав. Спро вод ни ци ре ко ше да 
ни су има ли ко но пац, а са шај ка че ни су мо гли да ски ну до бро при ши ве ну 
пе то кра ку.

– Од ве жи те га, вра ти те му ка пу – на ре дио је ко ман дант.
Сун це је пе кло ка мен. У не бу не пре кид но зри кав ци. Ко ман дант по

ну ди вој ни ка да оде до ци стер не да се уми је.

По сла ник је имао за да так да оба ве сти пред сед ни ка вла де да краљ 
има на ме ру да се оже ни прин це зом и у том сми слу до био је одо-
бре ње сво је мај ке. Са тим се сло жио и прин це зин отац.

Ми ни стри и пред сед ник вла де ка те го рич ки су сма тра ли да се 
краљ не сме же ни ти усред ра та.

– Шта си згре шио? – пи тао је ко ман дант. – Је си ли крао?
Вој ник по цр ве не.

– Пре де се так да на био сам во ђа па тро ле на ни чи јој зе мљи. Од јед ном 
за пу ца ше то по ви. Кре ну ли смо ка јед ној ку ћи уву че ној пре ма са мој стра
ни па ди не. Дво ри ште је би ло све у цве ћу. Ми ри са ло је на мир и на жен ско.

Прин це за је пи та ла кра ља ка ко да се про блем же нид бе по кре не с 
мр тве тач ке. Да ли се тре ба кон сул то ва ти са ми ни стром у зе мљи, 
ко ји је у не пре кид ном до ди ру с на ро дом?
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Же на их је во ди ла и по сле по ла са та хо да, код не ког про план ка, вој ник ре че 
да је у ку ћи за бо ра вио дур бин.

– То је би ла мо ја дру га гре шка – ре че он ко ман дан ту.

Кра ље ва же ља на и шла је опет на про ти вље ње и он јед ним пи смом 
пре кли ње сво ју бу ду ћу мла ду да и она на не ки на чин ути че да се 
то вен ча ње нај зад одо бри.

– По ђо смо за јед но на траг ку ћи. Ја на пред, она по за ди. Од јед ном за пу ца ше 
то по ви. Же на са ви гла ву, а ме ни па де на па мет да вик нем: ‘Ле зи!’...

У ме ђу вре ме ну је па ла вла да и кра ље ва же нид ба због то га и ни за 
дру гих раз ло га је још је дан пут би ла од ло же на.

Же на је ле гла, а вој ник ко ји је ишао иза био је под њом. Пр во што осе ти: 
ску пље на ко ле на. Он да се она осло бо ди и це ла не ста де под њим...

Краљ је обра зо вао но ву вла ду и оба ве стио но ве ми ни стре да же ли 
да се вен ча од мах. Вен ча ње је оба вље но већ су тра дан по ука зу.

Же на ре че: – Ти не ћеш по дур бин.
– Не ћу – од го во ри вој ник и по ка за на тор би цу. – Ту је.
Же на љу ти то стр ча низ па ди ну, а вој ник се вра ти оној дво ји ци и 

по хва ли им се.

По сле же нид бе, под при ти ском ра зних стра на, краљ је при стао на 
раз не ком про ми се. Сру шио се ње гов пре сто и по там не ло је ње го во 
име.

Ко ман дант ре че вој ни ку да ста ви шај ка чу на гла ву.
– Иди ве че рај. Ви ше се не ћеш вра ћа ти у свој ба та љон. Про ме ни име. 

Не ста ни.
Ко ман дант уђе у ку ћу, по пе се код ши фран та и из дик ти ра те ле

грам: „На ре ђе ње из вр ше но. Вој ник стре љан.”

Краљ се убр зо раз вео.

Де јан Ву ки ће вић

МР ТВИ ПРО ЛЕ ТЕ РИ

Ин тро
Ка ко за вр ши ти, не пре ста но ми се мо тао не чи ји ша пат у гла ви.

Је ли то тај крај?
Го ре, ви со ко, на млеч ном за пр ља ном све тлар ни ку, га вран, 

или га чак. По ср ће.
Сад је сен ка, сад обрис. По ку ша ва да уз ле ти. Кост у де сном 

кри лу по ло мље на је.
Док ја по сма трам ње га, не ка ква ли ца пи ље у ме не, хра бри ји 

при ла зе бли же, је дан ми при ди же гла ву, де вој ке су уз др жа не, ваљ-
да их ба ле од би ја ју. И што шта још. Ми чу усна ма, не што го во ре, 
али... ти ши на је, и да ље, моћ ни ја.

Ра ње ни га вран, га чак или го луб ус пра вља се ба тр га ју ћи, пру-
жа ко рак-два, ши ри јед но кри ло, ис про ба ва га ле пе та њем и, ово га 
пу та, од у ста је од по ку ша ја ле та освр ћу ћи се око се бе не би ли осмо-
трио ка ква га опа сност вре ба и с ко је стра не до ла зи.

И ја се освр ћем око се бе, осла њам о ле ву ру ку, по ма жу ми да 
се при диг нем, ако ле жим, а сва је при ли ка... да ле жим.

За што су ли ца та ко бли зу? Као... на опе ра ци о ном сто лу?
И сви гле да ју у ме не, а ни ко не ви ди да је пра ва дра ма го ре, на 

пр ља вом мут ном ста клу.
Онај ша пат, са да то схва там, мој је.
Под на ва лом ту ђих гла со ва уз ми че. Мр мор пре ра ста у вр веж. 

Не чи је ру ке ме при др жа ва ју под па зу си ма, ис под пр сти ју осе ћам 
др ве ну рав ну глат ку по вр ши ну ко ја кон фу зи ју са мо уве ћа ва. Осе-
ћам то пло ту, стру ји чи та вим те лом. Не ке осо бе на гло се уда љу ју, 
спу штам по глед, жу та теч ност из уста сли ва се с иви це на цр но-бе-
ле дир ке. Дир ке?

Где се ја то, до вра га, на ла зим?
Мом ци у бе лом при сти жу, ма ло ме ста, ма ло ме ста, по ди жу 

ме на но си ла и гу ра ју кроз шпа лир зна ти жељ ни ка и чи та о нич ких 
сто ло ва.

Пру жам ру ку увис и по ку ша вам да се при диг нем не бих ли 
ви део шта се де си ло с га вра ном, гач ком, го лу бом...

Али не успе вам од ма се и мом ка у бе лом ко ји ме, ру ком при-
ти шћу ћи гру ди, ла га но спу шта на зад...

– Но тес... жу ти но тес... – ша пу ћу мо ја ба ла ва уста. – У ње му је...
– У ран цу је, не бри ни – бла го ми од гу ру је гру ди ру ком.
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Са мо ти ши на.
Крај, мо жда.

Мр тви и...
Кроз уза ни про рез бу бу љи ча ви пор тир про ту ра ми кључ од кан-
це ла ри је, с при ве ском на ко ме је не ко од Симп со но вих, ка да угле-
да ду гу цев са при гу ши ва чем, не збу њу је се, и да ље у ис пру же-
ној ру ци др жи кључ, на про сто не зна о че му се ра ди, а ка да зр но 
про бу ра зи ње го ву утро бу, очи се ши ре, не знат но се за те ту ра, тек 
про ла зак дру гог та не та до ја вљу је не у ро ни ма ње го вог мо зга ско ри 
ко лапс ор га ни зма и он се стро по шта ва хва та ју ћи се за та блу с кљу-
че ви ма ко ји па да ју на све стра не.

Тек што кро чим на ду га чак ход ник у дну се по ја вљу је при ли-
ка ко ја кре ће ка ме ни, не ра за зна јем је, по ди жем цев, ни ша ним и 
по вла чим ороз, осме ху је се, кô ве ли, те рам ше гу с њим, про ма шу-
јем, ни ша ним на но во, он по ку ша ва да скре не у не ку кан це ла ри ју, 
али вра та су за кљу ча на, па нич но ко ра ча до сле де ће, али зр но га 
по га ђа у ра ме, дру го у гру ди, кли зи низ ра га стов ли цем, оста вља-
ју ћи кр вав траг.

Отва рам вра та кан це ла ри је ра чу но вод ства, па цо ви с но се ви-
ма за бо де ним у па пи ре се де за сто ло ви ма, туп, туп, туп, туп, све 
из пр ве по га ђам, про ла зим из ме ђу сто ло ва до су сед не кан це ла ри је, 
вра ћам се и ове ра вам квоч ку (ви се ћа)(пе ти ца), ко ја ми се увек под-
сме ва ла, ни кад је ни сам баш ухва тио на де лу, али по ре ак ци ја ма 
оста лих знам шта мо же да ми ра ди иза ле ђа. Ру ке су јој ис пру же не 
по сто лу, спа ја ли це про су те, са смр ћу сам те спа ја ли цом спо јио, на-
ка ра до!

У дру гом офи су већ су сви на но га ма, је дан др жи не ки па пир 
у ру ка ма, пам тим да је увек био фин пре ма ме ни, пре ска чем га и 
оба рам оста ле, туп, туп, туп, вра ћам се на Фи но га, по ка зу је ка жи-
пр стом ле во-де сно, као не мој то да ра диш. Осмех нем му се, ма, јок, 

’де би’ ја.
Је би га! Туп!
У на ред ној кан це ла ри ји не што сла ве, по је ло се, по пи ло, бар 

ће оти ћи Бо гу на исти ну пу них бу ра га, сма ра ме ни ша ње ње, из 
ду гач ког џе па ман ти ла ва дим бом бу, од вр ћем оси гу рач и ба цам је 
пра во на до по ла по је де ну тор ту, за кла њам се иза зи да.

Бу у у у ум!
Пе њем се на спрат бр зо ко ли ко мо гу, отва рам вра та пр ве кан-

це ла ри је, за кљу ча на су, мо жда су чу ли бу ку од о здо, пу цам у бра ву 
као у хо ли вуд ском фил му и, као и на фил му, раз би јам је пр вим хи-
цем, но уну тра, ме ђу тим, шеф обез бе ђе ња тр па мла ђа ну чи ста чи-

цу (чи ста)(трој ка), сту дент ки њу тре ће го ди не сли кар ства, па кад 
си пре стигô, ма ми цу ти је бем, тек је не де љу да на ов де, а ми слио 
сам да је не ви на шце, дра га ми је, би ла је дра га до овог ча са, суд њег 
ча са, пам! у ње го во де бе ло ме со, пам! у ње гов на бре кли уд про ша-
ран ве на ма и пам! у ње но ма ло ср це, мо гао сам да те во лим, ку јо 
те ра ју ћа!

А он да у ам фи те а тар, та мо ме че ка глав ни по сао, на пир ли-
та не би бли о те кар ке не што сла ве, Дан же на, би бли о те ка ра или 
ког вра га, не ћу има ти ми ло сти, отва рам ро ти ра ју ћа вра та, гла ве се 
окре ћу ка ме ни, бле ди и се ди го вор ник на ста вља са бе се дом, кад 
спа зи да га ни ко не при ме ћу је, окре ће се и он, ис под ман ти ла ва-
дим „узи” и он да ра та-та-та-та-та-та, ра та-та-та-та-та-та!

Па да ју на шмин ка не усне, офар ба не ко се, ми ри шља ви вра то-
ви, де сет на јед ног, сто на јед но га, па да ју мр тви про ле те ри, па да ју 
пла но ви, на да ња, бу ду ћи жи во ти, ра та-та-та-та-та-та... ни ко одав-
де не ће жив иза ћи, е да мо гу и дру гом ру ком, по сао би се бр же оба-
вио, али и јед на је до вољ на, ра та-та-та-ра та-та-та...

...жи ви про ле те ри
Не ко ме би мој сан био ко шмар, а но ви дан још јед на ра дост.

Де вој чи це не ма на про зо ру пре ко пу та, ни је уста ла. Фа кат је 
за њу још ра но.

За то онај ис под ње већ ди же те го ве.
До ма ћи це, вра тив ши се са пи ја це, мар љи во по слу ју у сво јим 

ма лим цар стви ма.
При диг нут сам на кре ве ту крај про зо ра, као и сва ко ју тро, 

на осма трач ни ци. Осма трач ни ци жи во та. Гле дам на из ме нич но у 
про зо ре и у соп стве ни од раз на ста клу. На из глед, ју тро као и сва ко 
дру го.

Про ве ра вам да ли је у ран цу све што ми тре ба, бо чи ца са во-
дом, жу ти но тес и олов ка, обла чим се, про ла зим не мо по ред нео-
бри ја ног оца ко ји се ди у тр пе за ри ји пу ше ћи одав но на че ту па-
кли цу, за пра во зу ри у на спрам ни зид док се ци га ре та пре тва ра у 
пе пео, а са др жи на фла ше са сто ла не ста је, и идем ка трам вај ском 
ста ја ли шту, где ћу се ука чи ти на „два на е сти цу” ко ја ће ме пре не ти 
до Сла ви је. А, он да, пе шке, јед ну ста ни цу.

От ку ца ћу уред но кар ти цу за по сле ног на ауто ма ту, клим ну ти 
пор ти ру ко јег сам не том убио, свра ти ти у ра чу но вод ство по но-
вац за пре воз, гле да ти их с пре зре њем и се ћа ти се ка ко су са мо час 
ра ни је обил но кр ва ри ли, про ћи ћу не да ле ко од ам фи те а тра без 
же ље да по гле дам те ку ли по то ци кр ви низ сте пе на сте ре до ве сто-
ли ца, по пе ти се лиф том до кан це ла ри је, кроз ста кло са га ле ри је ба-
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ци ти по глед на кла вир у чи та о ни ци, се ти ти се пр вог рад ног епи-
леп тич ног да на и до кра ја рад ног вре ме на ис пи си ва ти ка та ло шке 
ли сти ће.

До кра ја рад ног вре ме на као и сва ког дру гог рад ног да на.

Ши не
Ра фал, ово га пу та по „не ду жним” на ме ште ни ци ма За во да за за по-
шља ва ње, пре та пао се у те ле фон ску зво ња ву ко ја ме је тр гла из још 
јед ног ко шма ра.

А он да је за пра штао је дан дру ги ра фал:
– До бро, где си ти до сад?!? Че кам те ов де, јебô те, а је дан по је-

дан во зо ви од ла зе! Умеш ли ти да ис по шту јеш, јебô те, је дан је ди ни 
је бе ни до го вор?! Шта бле неш та мо, ди жи ду пе, узми так си и ву ци 
се ова мо!!!

По слу шно сам ди гао ду пе, спа ко вао ства ри, ба цио на крат-
ко по глед на про зо ре згра де пре ко пу та, по звао так си, спу стио се 
лиф том, сео у ауто и за пи тао: где то за пра во пу ту јем, кад смо се 
до го во ри ли и за што као хип но ти сан све ово ра дим?

Из гле да да сам пи та ња по ста вљао на глас, јер ме так си ста 
осмо трио пре ко ре тро ви зо ра и ре као:

– При ја те љу, мо гу са мо да ти ка жем да ја пу ту јем сва ког бо го-
вет ног да на по вас дан, по не кад и чи та ву ноћ, не де љом, пра зни-
ком, а ниг де не сти жем. И та ко два де сет две го ди не. Мо ре ни сам 
ви део од основ не шко ле. Ван гра да нос ми про ви ри са мо кад во зим 
му ште ри ју. За то – бу ди сре ћан и не пи тај се ни ку да пу ту јеш, ни 
за што, ни с ким.

За у стио сам да му ка жем ка ко он ипак не по зна је Та ма ру Лу-
јић...

А ја?
По зна јем ли ја Та ма ру Лу јић?
Ушла је не чуј но у кан це ла ри ју и при шу ња ла се иза мо јих ле ђа 

(ја ка)(двој ка), не ма то ме ни пун ме сец, и гром ко за тра жи ла ли те-
ра ту ру о Або ри џи ни ма. На мо је об ја шње ње да не ра дим ту вр сту 
по сла, да је оде ље ње за ин фор ма ци је спрат ни же, ни је ре а го ва ла, 
већ се пре до ми сли ла и за по че ла при чу о та сма ниј ском ђа во лу, по-
ла ре че ни це ка сни је о ац теч ким ша ра ма, а ти ра ду, од но сно њен 
пр ви део, о цр ве ним па туљ ци ма и од у ми ра њу ко смо са. То ли ко је 
ви ка ла да су из су сед них кан це ла ри ја ста ли да до ла зе и уве ра ва ју 
се је ли све у ре ду. Да бих пре ки нуо не при јат ну си ту а ци ју, по звао 
сам је на пи ће у би фе. При ста ла је не ка ко ме ха нич ки, као да је то 
нај нор мал ни ја по ну да ко ју је мо гла до би ти.

Ка да се так си за у ста вио, схва тио сам да је во зач све вре ме при-
чао сво ју при чу.

Ште та, си гур но је би ла за ни мљи ви ја од мо је.
Об и шао сам чи та ву же ле знич ку ста ни цу пре не го што сам је 

на шао ка ко се ди на тор би при сло ње на уз стуб.
– И, ку да иде мо? – упи тао сам је.
– У Острог, бу да ло.
– А кад смо се то, ако до зво лиш, до го во ри ли?
– До го во ри ли?! Ако до зво лиш, шта има мо да се до го ва ра мо?!? 

Мо раш да знаш! Не мо гу ја све да ти ка жем, кре те ну! Уоста лом, са-
да је ка сно... Воз је упра во оти шао...

Уста ла је љу ти то као да сам шеф ста ни це са цр ве ном шап ком 
ко ји је ду нуо у пи штаљ ку гле да ју ћи у сат на руч ном згло бу ко-
ји жу ри и кре ну ла низ ши не ска ку ћу ћи по пра го ви ма. Ни шта ми 
ни је оста ло до да упр тим и сво ју и ње ну тор бу, те кре нем за њом. 
Ка ко се иона ко те шко кре ћем, с пр тља гом и по же ле знич ким пра-
го ви ма – би ла је то не мо гу ћа ми си ја.

– Ку да ће мо? Та ма ра, шта то ра диш? – ши штао сам ус пут.
– На пут. Ове ши не са свим из ве сно не ку да во де, од ве шће и нас. 

Ка кве ве зе има иде мо ли во зом или пе шке, бит но је да се пу ту је...
Раз да љи на из ме ђу ње и ме не се по ве ћа ва ла, и она у ствар ним 

пра го ви ма, као и она у ми сли ма. Та ма ра је хте ла да от пу ту је у не-
зна ном прав цу, ја сво јој ису ви ше до бро по зна тој ку ћи.

У стан сам се уву као не чуј но, ње му ни шта ни сам го во рио, а и 
да је сам, не би раз у мео, већ је мр тав пи јан се део за тр пе за риј ским 
сто лом у ма ји ци са бре те ла ма, оклем бе ше не гла ве и раз др ље не ко-
шу ље, с јед ном ру ком по ред те ла и дру гом пре ба че ном пре ко на-
сло на сто ли це.

То је мо ја сли ка оца. Кад умре, си гу ран сам да ћу га се са мо 
та квог се ћа ти.

По гре шан број
Хо ће ли већ јед ном да за зво ни тај про кле ти те ле фон?

Не ће.
Као ни прет ход ног да на.
Ни оног пре ње га.
Да ба рем не ко по гре ши. Омак не му прст, уме сто у трој ку, 

упад не у двој ку. Ха ло.
Ха ло!
Је сам ли до би ла... Из гле да да сам по гре ши ла...
Не, не, ни сте, ре ци те...
Али, ја сам тра жи ла... Ка ко зна те да ни сам...
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Го спо ђо, не знам ко га сте тра жи ли, али осо бу спрем ни ју за 
раз го вор ни сте мо гли да на ђе те. Из во ли те, о че му би сте да раз го-
ва ра мо? 

Али, ја сам ми сли ла... 
Је сте ли уса мље ни, го спо ђо? Да ли уоп ште зна те шта зна чи иш-

че ки ва ти, упор но отва ра ти пра зно сан ду че, по штан ско или елек-
трон ско, све јед но, че ка ти по зив, би ло ка кав по зив ко ји ће раз би ти 
че лич ни за стор, ко ји ће зна чи ти да сте не ко ме, не ко ме! схва та те, би
ло ко ме по треб ни, не ма ве зе шта ће вам ре ћи, хо ће ли вас из гр ди ти 
што му ни сте вра ти ли по зајм ље ни но вац, књи гу, што се ду го не ја-
вља те, или што ни сте до шли на ње го ву пре ми је ру, хо ће ли по зва-
ти да по хва ли ва шу при чу ко ју је про чи тао у не ком ча со пи су, или 
ка ко сте сло жи ли кр пи це при ли ком по след њег ви ђе ња, или то што 
сте се љу ба зно за хва ли ли на до би је ној че стит ки, раз у ме те, го спо ђо, 
би ло ка кав по зив од би ло ко га ко ји ће вам ре ћи да, жив сам, да, по-
сто јим, да, по се ду јем не ку спе ци фич ну те жи ну, да за ва пи те: не ко 
ме при ме ћу је, ни сам са свим про зи ран, ни сам не ви дљив, да вам не 
за лу пе вра та кад тре ба да иза ђе те из лиф та јер вас ни су при ме ти ли, 
да, го спо ђо, да ли има те пред ста ву ко ли ко је не под но шљи во би ти 
све стан да се ваш број не на ла зи ни у чи јем те ле фон ском име ни ку, 
ни у чи јем мо бил ном те ле фо ну, све стан сво је су ви шно сти, сво је из-
ли шно сти, пре ко број но сти, чи ње ни це да ће свет ап со лут но до бро 
функ ци о ни са ти ако би сте не ста ли, не са мо да ће на ста ви ти нор мал-
но, не го још бо ље, да сте зуп ча ник у ме ха ни зму ко ји је са мо ко чио, 
био не под ма зан или, јед но став но, нео д го ва ра ју ћи, да ће ме ха ни зам 
на ста ви ти тек са да да ра ди, иако вас не ма... 

Да, али... 
Да, го спо ђо, мо лим го спо ђо, да ли ви то та мо пла че те, је ли 

мо гу ће да је мо ја ма лен кост иза зва ла са жа ље ње? Да кле, не ко је 
при ме тио мо ју ма лен кост? Шта то чу јем? Не ко ме је ста ло до ме не? 
Та, ка ко је то мо гу ће? По сле то ли ко го ди на, оса ме, пат ње, стреп ње, 
стра ха, по ја вио се не ко ко ме је ста ло, не, го спо ђо, не ћу вам по ве-
ро ва ти, да чу јем, ко ји је раз лог тих су за, да чу јем још јед ном ваш 
плач ни еро ти зо ва ни глас, али го спо ђо, упо зо ра вам вас, бу ди те ис-
кре ни... 

Да, али... ка ко је мо гу ће... Је сте, по не кад сам ужа сно уса мље на 
и... и по не кад, као са да... окре нем на су ми це број... 

Та ко је, знао сам да не што та ко мо ра би ти.
А са да се тор њај те!
Го спо ђо!

(Из ро ма на у ру ко пи су Це ре брум)

Ан ђел ко Ер де ља нин

МИ РИС СНА

По ра же ни
Рат је за вр шен, а ја сам на по ра же ној стра ни. На ла зим се у не ком 
ве ли ком бач ком се лу, где се при пре ма за вр шна по бед нич ка све-
ча ност. На сред ули це уре ђу је се све ча на три би на. Гру пи ца љу ди 
ра ди у пот пу ној ти ши ни. Ту је и ма ња вој на је ди ни ца. Вој ни ци су 
у не ким уни фор ма ма јар ко цр ве не и злат но жу те бо је, на лик они ма 
из 17. или 18. ве ка. Не ма ју ни оруж је ни му зич ке ин стру мен те.

Ја то по сма трам, с осе ћа њем не ке стреп ње, али ни сам у па ни-
ци. Иза ме не су оста ли „по ра же ни”. Иза мо јих ле ђа је не ка ве ли ка 
при зем на згра да, као се о ски дом кул ту ре. Глав ни улаз је с дру ге 
стра не, из дру ге ули це. Знам да ми је огра ни че на сло бо да кре та ња, 
али ни ко ме не спре ча ва да до ђем до глав ног ула за. Не мо гу им 
по бе ћи!

На ула зу сто ји Ма ра Ђи лас (из мно го мла ђих да на), са фри зу-
ром из три де се тих го ди на 20. ве ка, у по зи ге ста пов ског офи ци ра. 
Пру жа ми овлаш ле ву ру ку и хлад но ка же: „Здра во, Ан ђе ле.” Ја јој 
на исти на чин пру жам та ко ђе ле ву ру ку и, про ла зе ћи по ред ње, не 
гле да ју ћи је у очи, хлад но ка жем: „Здра во.”

У са ли се на ла зи де се так де во ја ка и мла ди ћа ко ји се при пре ма-
ју за све ча ну при ред бу. Идем по ла ко (и до сто јан стве но!) на дру гу 
стра ну са ле, пре ма за мра че ним про зо ри ма. И чу јем Ма рин глас: 

„Jедном си ов де пре но ћио. За то се тво је име на шло на спи ску. Не-
мој да ми слиш да је то бог зна шта.”

Од го во рим, у хо лу: „Знам.”

По ча сне сто ли це
Дво ји ца но са ча но се на гла ви по ча сне сто ли це. Гло ма зне, стил ски 
из ра ђе не но ге по ча сних сто ли ца штр че из над гла ва но са ча. 

Ишли су пре ко тр га, из све ча не дво ра не у ре зи ден ци ју по ча-
сних го сти ју.

Но са чи су до сто јан стве но но си ли по ча сне сто ли це. Но ге сто-
ли ца окре ну те су пре ма не бу. Ме ка се ди шта, на сло ње на на гла ве 
но са ча, љу ба зно ће до че ка ти два по ча сна ду пе та.
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Ри ту а ли
Чу јем глас Бог да на Ро си ћа: „Где је до ма ћин? Зар се та ко до че ку ју 
го сти?”

Из ла зим из ну жни ка. Ту је, пре да мном, као не ка ре сто ран ска 
ба шта, ко ја ваљ да ме ни при па да. Мно го сто ло ва, мно го љу ди (мо-
жда сто ти нак). За пр ва два-три сто ла љу ди има ју не ко пи ће, оста ли 
че ка ју да до би ју, а не зна се од ко га. Из гле да, ја сам тај ко ји тре ба да 
их по ча сти, не зна се за што. То се не ка ко под ра зу ме ва, али ја сам 
не спре ман, за те чен.

Пи там Ро си ћа: „Шта је ово? Ка кав је то ри ту ал? Ни кад ни у 
че му слич ном ни сам уче ство вао!”

Не са че кав ши од го вор, из ла зим на трг. Не по зна ти чо век ми 
ка же: „Ис ко пај се и ста ни по ред Ива не!” Ја пи там: „Шта зна чи то 
да се ис ко пам?” Онај ве ли: „Ис ко пај се из те сво је ано ним но сти и 
ста ни уз Ива ну, да је по др жиш!”

Имам осе ћај као да ће мо та Ива на и ја би ти јав но лин чо ва ни. 
Не знам ко је Ива на. Не знам ко сам ја. Страх ме је. Пу бли ка че ка.

Ди лер
Био сам на те ре ну с не ким ти пом ко ји је во зио ко ла. У по врат ку ме 
пи та:

„Шта ра диш су тра? Хо ће мо ли опет на те рен?”
„Не”, ка жем. „Су тра сам ов де. Су тра ди лам лук и пра зи лук.”

Ста ри ји чо век
До био сам по хва лу од ђу бре та ра.

До нео сам ке су са ђу бре том да је уба цим у кон теј нер. Ђу бре-
та ри су баш ма ло час сти гли са сво јим оклоп ним во зи лом. Дво ји-
ца ис то ва ру ју кон теј не ре са ђу бре том у утро бу во зи ла. Љу те се на 
ком ши је што ба ца ју ђу бре око ло, по ред кон теј не ра. Јед на фи на 
да ма упра во је за фр ља чи ла ке су пре ко огра де ђу бри шта. Је дан ђу-
бре тар гла сно ко мен та ри ше: „Ко су ти љу ди? Је л` ту жи ви сто ка?!” 
Уто ја пра вил но уба цим сво је ђу бре у пре пун кон теј нер, и чу јем 
ко мен тар иза ле ђа: „Ето, ка ко он мо же!”

И у град ском ауто бу су био сам „ста ри ји чо век”. Усту па ју ми 
ме сто, ове го ди не че шће не го ра ни је. А ни сам се мно го про ме нио. 
И не из гле дам јад ни је не го оста ли „ста ри ји љу ди”, ко ји ма ни ко не 
усту па ме сто.

Да нас ми усту пи ме сто јед на мла да же на. Сед нем, ста вим на 
ко ле на сво ју но ву та шни цу, и схва тим шта се де ша ва. Та шну сам 
до био од По па, ди рек то ра Зма је вих деч јих ига ра, а на њој сто ји фир-

ма – Зма је ве деч је игре, Ме ђу на род ни цен тар књи жев но сти за де цу. 
На срп ском и ен гле ском је зи ку. То је то. За то ми усту па ју ме сто. 
Мо жда ма ло и ли чим на Зма ја у ста ро сти. Ја ви ше ни сам оби чан 
ста рац, не го ста рац Зма је вих деч јих ига ра!

Ми рис сна
Већ ду го (око три де це ни је) са њам, два-три пу та го ди шње, сли чан 
сан: ке ња ми се, а не мам где. Сан има три ва ри јан те:

1. Ни ка ко не мо гу да на ђем то а лет.
2. На шао сам то а лет, али ту је ве ли ки ред. Ни ко ме не пу шта 

пре ко ре да.
3. На ла зим то а лет, где не ма гу жве, али раз ва љен и то ли ко за-

га ђен да не вре ди ула зи ти.
А но ћас сам са њао не што но во. То а лет је чист и уре дан, на ми ри сан. 
Исти на, ма ло је те сан, али то ми не сме та. Пи там гла сно: „Ка кав је 
ово то а лет кад не смр ди, не го, на про тив, фи но ми ри ше!?” А не ко 
ми од го ва ра: „То је за то што смо сра ње пре ме сти ли у књи жев ност!”

Па до бро, ка жем у се би (у сну), он да ни ја не ћу да се рем, са мо 
ћу пи ша ти.

Бу дим се, уста јем, од ла зим да пи шам. Ви ше ми се не спа ва. 
Узи мам књи гу, чи там, гу ши ме смрад. 
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Та тја на Авра мо вић

ЛО ПОВ

Отво рив ши вра та свог ста на, тог ју тра је ба ка, ко ја је жи ве ла од мах 
до ме не, са за пре па шће њем при ме ти ла да јој не ма фи ку са. Др жа-
ла га је у ход ни ку то ком зи ме. Сви ста на ри су по не ку ве ћу биљ ку 
из ба ци ва ли у ха у сто ре, у ста но ви ма је би ло пре вру ће, а ис пред по-
вољ на тем пе ра ту ра и до вољ но све тло сти да пре зи ме и до че ка ју да 
се с про ле ћа по но во на ђу на те ра са ма. 

Ба ка је са мо за чу ђе но гле да ла пу сто ме сто где је до ју че ста јао 
фи кус. Био је ви сок бар ме тар и по, у ве ли кој сак си ји, тре ба ло је то 
из не ти а да ни ко не при ме ти. А згра да још има и ин тер фон, да кле, 
не ко од ста на ра по зна је ло по ва. Та ко је бар она ми сли ла. По сле тог 
не ми лог от кри ћа, са мо је скло пи ла дла но ве и ла га но се по ву кла у 
стан.

Ни сам о то ме ми слио, си гур но је про шло два да на, док јед не 
од сво јих уоби ча је них бе са них но ћи ни сам се део за сво јим сто лом, 
гле да ју ћи у бе лу по вр ши ну мо ни то ра, отво рен но ви до ку мент за 
пи са ње, му че ћи се ка ко да за поч нем по гла вље ро ма на. Обич но 
слу шам не ку ам би јен тал ну му зи ку, зву ко ве мо ра, али те но ћи би ла 
ми је по треб на ти ши на. Упра во за то чуо сам, не где по сле по но ћи, 
ко ра ке у ход ни ку, па не ко шу шка ње. Ла га но сам до ше тао до вра та 
и по гле дао кроз шпи јун ку. Ви део сам са мо сен ку не ко га ко се већ 
спу штао спрат ни же. По др жа њу, ве за ној ко си, за кљу чио сам да 
се ра ди о же ни, де вој ци. Мо жда је не ко од сло бод них мо ма ка на 
ви шим спра то ви ма имао по се ту? А мо жда се за вр ша ва ла и не ка 
се дељ ка...

Су тра дан, кад сам око по дне ва из ла зио на ре дов ну ду плу ка-
фу с мле ком, у ка фић пре ко пу та, са знао сам да је ком ши ја ма с 
че твр тог спра та не стао фи ло ден дрон, а сту дент ки ња ма с пр вог ма-
ло др во жи во та и не ки соб ни бр шљан. „По ста је све за ни мљи ви је”, 
по ми слио сам та да, с ци га ре том у усти ма, ко ју сам при па лио тек 
по што сам иза шао на хла дан фе бру ар ски ва здух.

„Мо ја” ка фа већ је ста ја ла на ши ро ком шан ку, ма ло по ме ре на 
од уоби ча је ног ме ста где се дим јер је шанк био го то во пун. На миг-
нуо сам шан ке ри ци, узео шо љу и сео за сто у са мом углу, по ред 
из ло га. Гле дао сам у улаз, па го ре, у про зо ре сво је згра де. Мој про-
зор био је с дру ге стра не, гле дао на пру гу и оста ле бло ко ве згра да 
иза ње. За до вољ но сам по ми слио ка ко ће са да ови сит ни ло по влу-
ци, нео бич ни, по ста ти глав на те ма за раз го во ре у ма лом, учма лом 
ру дар ском гра ду. Ко још кра де цве ће? И то ту, где се ско ро сви 

по зна ју? Ако се на ста ви у згра ди, сле ди нам кућ ни са вет, мо жда и 
пре трес ста но ва.

Ни сам ве ро вао да је то не ко из на шег ула за, али ни кад се не 
зна. Иако ми је ма шта по ја ча но ра ди ла јер од те шке по вре де на 
угље но ко пу, а по том и пен зи о ни са ња, ин тен зив но пи шем, ни сам 
хтео да пра вим мо гу ћи про фил кра дљив ца цве ћа. Ми слим, мо гао 
сам да пи шем о то ме, али не ка ко ми је са да би ло бо ље да гле дам 
ка ко се ствар ност об ли ку је у при чу, очи глед но се де ша ва ло не што 
што би рет ко ком пи сцу па ло на па мет, па сам из не ке вр сте по-
што ва ња пре ма жи во ту пу стио да се до га ђа ји раз ви ју и при ча ис-
при ча са ма. 

Мо гло је да се де си да ов де са да на сту пи за тиш је, крај, да се ло-
пов при та ји или се пре се ли у не ки дру ги ре он за сво је ноћ не кра ђе. 
Али, имао сам осе ћај, а осе ћај ми се че сто по ка зи вао тач ним, да ће 
се све вр ло бр зо на ста ви ти. Стр пљив по при ро ди и без оба ве за, од-
лу чио сам да че кам, иако не па сив но. Од лу чио сам да ја, но ћоб ди ја, 
на пра вим за се ду овој дру гој ноћ ној пти ци и ухва тим је у зам ку.

*
– Те би баш ни је би ло до сад но – ре че ми мо ја са го вор ни ца вра-

тив ши ме у са да шњост, из тог фе бру а ра пре не ко ли ко го ди на у 
овај, пун сне га и не ка квог сла ба шног ве тра, али ко ји је ха о тич но 
но сио сме то ве на све стра не све та. Ма ле ном ка ши ком ме ша ла је 
свој чај. Ка ко ми је то из гле да ло по зна то! Ис пра вље них ле ђа, гла ву 
је спу сти ла, по гле дом фик си ра ла шо љу и сет но се сме ши ла. 

– Ка ко су ти де ца са да? – пи тао сам.
– По ра сла – крат ко. Шту ро. По ста вља ла је огра де око сво јих 

од го во ра као да не до зво ља ва но ва пи та ња, као да је ово до вољ но, а 
и са ма зна да ни је. – Све је исто, углав ном. Син код оца, ћер ка је са 
мном. До бро су, то је нај бит ни је.

Гле да ла је у вр тлог ко ји је на пра ви ла у шо љи ча ја. – Мно го 
то га ми је из при че по зна то, али бих во ле ла да чу јем шта је да ље 
би ло. Из твог угла.

*
Ја ни сам имао не ко ре пре зен та тив но цве ће. Јед но ве ли ко др во жи-
во та и не ку ста ру ма ми ну пе ња ли цу ко ја се то ли ко раз гра на ла да 
је го то во све угло ве у ку хи њи за у зе ла. Мон сте ра. Та ко се зва ла. И 
да сам хтео, ни јед но ни дру го ни сам мо гао да из не сем ис пред вра-
та и мо жда на ма мим ло по ва. Ку пио сам у цве ћа ри бен џа ми на, не-
ку пал му са де бе лим там но зе ле ним ли сто ви ма и кро тон, биљ ку са 
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из ду же ним ли шћем ко је је из гле да ло као ис пр ска но не ком сме ђом 
бо јом. Све су то би ле мла де биљ ке, ни шта гло ма зно, а опет ле по. 
Чак је би ло и вр ло ску по. 

Ком ши је су ме чуд но гле да ле. Сви су ску пља ли сво је сак си је, 
ста вља ли их тик уз вра та, не ки чак уно си ли у ста но ве а ја сам се 
ше пу рио са но вим цве ћем по ста вља ју ћи га у ход ник на из вол’те. 
Ста вио сам га до вољ но да ле ко да кроз шпи јун ку мо гу да га ви дим 
и да га с дру ге стра не оба сја све тлост ве ли ког ста кла куд је про ла-
зи ло сте пе ни ште. 

Јед не ве че ри, по сле из ла ска на пи ће са не ка да шњим ко ле гом, 
по звао сам лифт. Жи вео сам на тре ћем спра ту, го то во га ни кад ни-
сам ни ко ри стио, али имао сам ути сак да сам по пио ко ју ча ши цу 
же сти не ви ше и да ми је то си гур ни ја ва ри јан та. Као пра ви пи ја-
нац, на сло нио сам се јед ном ша ком на зид, а дру гом пре ту рао по 
џе пу ва де ћи упа љач јер ми се учи ни ло да лифт ни ка ко не до ла зи. 
По звао сам по но во и чуо ка ко су сај ле за шкри па ле спу шта ју ћи га 
са не ког од ви ших спра то ва. Вра та су се отво ри ла. Уну тра је би ла 
де вој ка, об у че на у цр но, с ка пом на гла ви. На сме ши ла се.

– Ви сте ме спу сти ли до ле. Ми сли ла сам да се лифт за гла вио.
– За и ста? – пи тао сам ула зе ћи по ма ло не спрет но, гур ка ју ћи се 

и по ку ша ва ју ћи да за у змем ме сто у ма ле ном про сто ру а да је не 
до дир нем или се не за те ту рам. – А на ко ји сте спрат ви кре ну ли?

– На пе ти. Код Јо ви ћа. Ја сам Са њи на школ ска дру га ри ца.
– Са њи на? – упи тао сам не окре ћу ћи се пре ма њој. При ти снуо 

сам број три, па пет. – Ка ко је Са ња? Не ви ђам је баш че сто.
– Не знам. Сад ће мо се ви де ти. Ни смо одав но.
Лифт је стао. Ту је би ла мо ја ста ни ца. Иза шао сам из лиф та и 

окре нуо се да је по гле дам још јед ном. Ме ха нич ки и бр зо се осмех-
ну ла док су се вра та за тва ра ла.

„Јо ви ћи... Са ња... ”, ми слио сам от кљу ча ва ју ћи вра та и по ку-
ша вао да се се тим да ли је ба ци ла по глед иза ме не, да ли је ви де ла 
мо је но во цве ће. Ба цих по глед и на сат. Ско ро по ноћ. Зар се та ко 
ка сно иде у по се ту ста рој школ ској дру га ри ци?

*
– Прет по ста вљам да ти је та да би ло све ја сно – за кљу чи ла је.
– Очи глед но по зна ва ње кра ја, а и згра де. Јо ви ћи је су не кад жи-

ве ли ту, мо жда док је њи хо ва Са ња још ишла у шко лу, али та да већ 
ви ше од де сет го ди на ни су би ли у том ста ну. Сви су зна ли то. У 
па ни ци се не кад ка же пр во што пад не на па мет.

– Мо жда чак не мо ра ни шта ни да се ка же. 

– Мо жда. Али, знаш да сва ки зло чи нац по тај но же ли да бу де 
ухва ћен, па чак и оста вља тра го ве.

– Ех, зло чи нац?! – на мр шти ла се.
– Фи гу ра тив но... Па на рав но да кра дљи вац цве ћа ни је зло чи-

нац. Је дан фи кус, ја ка ствар... Не го, мо рам да ти одам при зна ње. 
Био сам на про мо ци ји тво је књи ге. Вр ло је хра бро што си пи са ла 
о не ким ствар ним до га ђа ји ма. Ни је те шко пре по зна ти ли ко ве, ба-
рем ов де.

– Не мам раз ло га да се пла шим. 
Ваљ да је при ме ти ла мој збла нут по глед јер се на мр шти ла, а 

ме ни као да се до го дио déjà vu. Та ре че ни ца од зва ња ла ми је у гла-
ви. 

– Је сте ли до бро? – упи та ла ме је. Кад се на сме ших, она за тра-
жи да чу је оста так при че.

*
Бро јао сам но ћи че ка ју ћи да се не што де си. И мој соп стве ни ри там 
се по ре ме тио, јед но став но, не кад сам мо рао ра ни је да уста јем, да 
идем на не ке кон тро ле код ле ка ра, спа ва ло ми се, а ја бих че као. 

Сре ћом, бар је мо ја рад на со ба би ла од мах на спрам ула зних 
вра та, па кад бих уга сио те ле ви зор у днев ној со би, ис кљу чио сву 
му зи ку, мо гао сам ба рем да на слу тим и чу јем шта се де ша ва у згра-
ди.

Мо ра да је про шло ви ше од де сет да на. Се део сам, пио ка фу и 
чуо у јед ном тре нут ку, не где око по ла је дан, ка ко је лифт оти шао 
го ре. Ско чио сам, иза шао у ход ник и по звао лифт на тре ћи спрат. 
Кад је сти гао, отво рио сам вра та и под мет нуо пар че др ве та ка ко 
бих га оне спо со био. Осо ба ко ја је оти шла го ре, а ка ко сам знао да је 
баш она ко ју че кам... мо ра ла је да си ђе низ сте пе ни це да би иза шла 
из згра де. По ву као сам се у стан не за тво рив ши са свим вра та.

Уско ро се за чу ше ко ра ци. Си ла зи ла је низ сте пе ни це. И не-
ки шу шка ви звук. Че као сам. При бли жа ва ла се. Ус по ри ла је кад је 
про ла зи ла по ред мог цве ћа, али ке се ко је је но си ла већ су би ле пу-
не. На ста ви ла је да ље и та ман кад је тре ба ло да на ста ви да си ла зи, 
отво рио сам вра та и ти хо ре као: „Ста ни!”

Об у че на сва у цр но, ста ла је као уко па на спу стив ши огром не 
ке се на сте пе ник. По ми слио сам да, по што ми је окре ну та ле ђи ма, 
сад има при ли ку да по тр чи, сју ри се до ле и по бег не. Уме сто то га, 
згр че не ша ке у ру ка ви ца ма се опу сти ше, а ра ме на слег ну ше. По-
ла ко је ски ну ла ка пу и окре ну ла се. Би ла је то де вој ка ко ја се пре 
не ко ли ко да на из да ла ре кав ши да иде код Јо ви ћа.
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– Мо лим вас... – про му ца ла је не тре ми це ме гле да ју ћи. – Ни сам 
ја лоп... ово је...

Од мах нуо сам ру ком. – Ма дај, не бри ни.
– Вра ти ћу...
– Хо ћеш на чај? Ја сам ту, на тре ћем.
По глед јој по ста де про дор но не по вер љив.

– Не мам на ме ру ни ко ме да ка жем. Хај де, хлад но је.
Нећ ка ла се тре ну так-два, па је кре ну ла ка ме ни.

– А цве ће ћеш ту да оста виш? – упи тах. – По не си га!
По слу шно је ухва ти ла ке се, по ди гла их и сле ди ла ме до ста на. 

Оста ви ла је ке се у пред со бљу и са ма, као да је зна ла, ушла од мах 
ле во, у мо ју рад ну со бу. Се ла у фо те љу. Још ни је ски да ла ни јак ну 
ни ру ка ви це. Ис под чи за ма, ко је су те но ћи га зи ле по бла ту и рас-
ква ше ном сне гу, обра зо ва ле су се ба ри це на пар ке ту.

– Чај или ка фу? – пи тао сам док сам ста јао на вра ти ма со бе, 
гле да ју ћи је за ми шље ну, да ле ку, као пот пу но одво је ну од овог тре-
нут ка, ме ста, све та.

– Чај – ду го сам че као на ти хи од го вор.
Још увек сам ста јао по сма тра ју ћи је. По ста ла је све сна да сам 

ту тек кад сам се окре нуо и по шао у ку хи њу. Трг ну ла се и ла га но 
ски ну ла ру ка ви це.

Кад сам се вра тио с две шо ље ча ја и ста вио их на сто, би ла је 
за о ку пље на гле да њем на сло ва књи га на по ли ци иза ње. Сео сам у 
дру гу фо те љу.

– Ја сам већ за ше ће рио, ми слим да пи јеш сла дак чај. Мо гу и 
ли му на да до не сем. Или мле ка?

– Не. Ова ко је у ре ду.
Гра ци о зно је про ме ша ла теч ност у шо љи ци. То др жа ње, окру-

гле там не очи, бле да пут ко ју је на гла ша ва ла цр на пу ште на ко са и 
цр на оде ћа – све је од у да ра ло од оних ке са са сак си ја ма у пред со-
бљу.

– Си гур но се пи та те за што сам ово ра ди ла – пред у хи три ла ме 
је.

– Хмм, ре ци мо да се пи там – ка ква је тво ја при ча?
– Про ма ше на. По гре шна. Или сам ја про ма ше на и по гре шна...
– Не по сто ји та ко не што. Та ко је ка ко је. Ме ни де лу јеш збу ње-

но, а не ко дру ги би на твом ме сту био упла шен.
– Не мам раз ло га да се пла шим – за ва ли ла се у фо те љу, уто ну ла 

у њу и опет се уда љи ла из овог мо мен та. Ка ко то ра ди, пи тао сам 
се. Са мо се ис кљу чи, али та ко очи глед но. Да има моћ те ле пор та ци-
је, већ би ис па ри ла. По гре шио сам у про це ни, ни је би ла упла ше-
на. Ње но ли це, др жа ње, та фа са да, све је би ло са вр ше но, али очи, 

круп не и псе ћи ту жне а у исто вре ме ду бо ке и про дор не, го во ри ле 
су да има пре те жак те рет на ле ђи ма.

– Шта пи ше те? – из не на да је упи та ла.
– По пу ња вам не ке пра зне хо до ве у ро ма ну... От куд знаш да 

пи шем?!
– И ја пи шем... Има те хр пу па пи ра у ку ти ји по ред сто ла и нео-

пра не две шо ље од ка фе ко је вам сто је од пре не ко ли ко да на. Ни је 
те шко по го ди ти.

– Био сам но ви нар, ра дио у фа брич ком ли сту. На те ре ну ме је 
уда ри ла не ка сај ла, па су ме пен зи о ни са ли кад сам се про бу дио из 
ко ме. Био сам млад, та ко као ти от при ли ке... И то ме је са мо при-
ко ва ло за сто ли цу, ра чу нар, олов ку, па пир... Не што сам пи сао и за 
те но ви не, али ма шта ње ми је бо ље ишло. А и сâм сам, ни сам ни 
сти гао до по ро ди це...

– Мо жда и бо ље – огор че но је ре кла. Ба ци ла је брз, по ма ло на-
мр штен по глед на ме не. – Из ви ни те.

– У ре ду је. Сва ко има сво ју му ку. Шта је с тво јом по ро ди цом?
– Ви сте баш ре ши ли да вам дам шла гворт за оби ман ро ман. 

Без хе пи ен да –на сме ши ла се. – Овај пут ми је про па ло. На дам се да 
ће од са да би ти бо ље, сле де ћи пут. Већ је сте...

– Шта ће ти он да оно цве ће та мо?
– Хммм – уз дах ну ла је. – Ста ра на ви ка... Ка жу да цве ће пред-

ста вља љу бав. Не успе ва ако му се не по све ћу је мо и не по ка зу је мо 
му па жњу. Ме ни се цве ће оте ло ма ло кон тро ли...

– И? Сад кра деш љу бав?
По че ла је да пла че. Ти хо. Без гри ма са, са мо су јој су зе те кле. 

Чак и та да, окре нув ши гла ву, др жа ла се ус прав но, ма ло је гриц ка ла 
усне, али ни је по то ну ла.

Иза шао сам из со бе. Ста вио још во де за чај. Се де ћи у ку хи њи, 
од јед ном сам се се тио да сам је по вре ме но ви ђао у гра ду, са дво-
је де це. Ћер ком, ско ро ти неј џер ком, и мла ђим си ном. Ни сам хтео 
ни шта ви ше да је пи там. И ова ко, у при лич но шту рим на зна ка ма, 
би ло је до вољ но муч но, чак и за ме не.

Кад сам се вра тио, спа ва ла је у фо те љи, на сло ње на и ус прав-
на. Са мо јој је гла ва ма ло кло ну ла. Ла га но сам спу стио ће бе пре ко 
ње, оста вио са мо ма лу лам пу укљу че ну и оти шао у днев ну со бу, на 
ка уч. Укљу чио сам те ле ви зор, ме њао до бе све сти ка на ле, ваљ да ме 
је та ко и сан ухва тио.

Про бу дио сам се ка сни је не го обич но. Те ле ви зор је ра дио, а ја 
сам бр зо оти шао до рад не со бе. Ни чег ни је би ло. Ће бе спа ко ва но 
на фо те љи, из пред со бља од не те ке се.
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Је ди ни до каз да је би ла ту – пра зна шо ља од ча ја. И на рав но, 
но ва вест – да је прет ход не но ћи од не та ди фен ба хи ја, спа ти фи лум 
и не ка пал ми ца са ше стог спра та.

*
– Ни сам вам пот пи са ла тај при ме рак – отво ри ла је књи гу и 

не што на пи са ла. За тво ре ну је пр стом гур ну ла ис пред ме не. „Ис-
по ве сти”, та ко је на зва ла збир ку.

– Мо рам да идем. Збо гом! Срећ но с пи са њем!
И оти шла је. Отво рио сам књи гу и на пр вој стра ни ци про чи-

тао по све ту: 
„Не гуј сво је цве ће и мо жда га ипак скло ни. Ни кад се не зна.

Т.”

По гле дао сам кроз про зор ка феа не бих ли је ви део. На вла чи ла је 
ка пу на гла ву и бр зо ко ра ча ла кроз ве ја ви цу. Цр на не ствар на при-
ли ка у бе ли ни од ко је бо ле очи. За ма кла је иза угла. Као да ни кад 
и ни је би ла ов де. Је ди ни до каз да је се де ла са мном – пра зна шо ља 
од ча ја.
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Пе тар Пи ја но вић

ДВЕ ПА РА ЛЕЛ НЕ ПРИ ЧЕ У РО МА НУ

(Са ња До ма зет, Ac qua al ta, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2010)

У увод ној ре че ни ци крат ког ро ма на Ac qua al ta Са ње До ма зет пред-
ста вљен је основ ни ди на мич ки мо тив ко ји по кре ће при чу. Глав-
на ју на ки ња и на ра тор ка ка же: „До шла сам у Ве не ци ју да уби јем 
јед ног чо ве ка”. У исти мах аутор ко ри сти дво стру ку мо ти ва ци ју у 
град њи за пле та. Глав на ју на ки ња Ева сти же у Ве не ци ју и с дру гим 
па ра лел ним мо ти вом: то ком ле та она тре ба да пре да је на Ин сти ту-
ту за про у ча ва ње књи жев но сти.

Оп се сив ни мо тив пла ни ра ног уби ства у го то во исто вет ном 
об ли ку по на вља се де се так пу та као не ка вр ста ре фре на с ја сном 
се ман тич ком и мо ти ва ци о ном уло гом у од но су на текст ко ји прет-
хо ди и сле ди. Због тог, па ра лел ног мо ти ва, мо же се ре ћи да је Ac qua 
al ta и мо дер ни гот ски ро ман, јер је пун мрач них за пле та, тај но ви-
тих до га ђа ја и на пе то сти са смрт ним ис хо дом. Ви ше пу та по но-
вље ни ре френ у овом ро ма ну по ста је тек сту ал ни и се ман тич ки па-
ра ле ли зам ко јим се на ком по зи ци о ном, син так сич ком и то нал ном 
пла ну оства ру је це ло ви тост при че. То је она од ли ка ре фре на ко ја 
да је се ман тич ко-емо ци о нал ну обо је ност тек сту.

Сми са о на и суд бин ски пред о дре ђе на ин то на ци ја ре фре на 
(„До шла сам у Ве не ци ју да уби јем јед ног чо ве ка”) озра чу је и во ди 
це лу при чу.На ме ра глав не ју на ки ње је там на сен ка ко ја је уз не ми-
ра ва и оп те ре ћу је све док та сен ка не на ђе сво је те ло у лич но сти 
уби је ног гре шни ка. Тај гре шник је да љи ро ђак глав не ју на ки ње, 
ко ји је над њом по чи нио ин цест. Као што у Ма но вој но ве ли Смрт 
у Ве не ци ји фа тум ле по те, ко ји тра жи и од но си жр тву, леб ди над 
Ашен ба хо вом суд би ном, исто та ко по чи ње ни грех и усуд ко ји пра-
ти по чи ни о ца тра же да жр тва ин це ста бу де за до во ље на и на ђе ка-
кав-та кав спо кој.

Усуд ју на ки ње и зао дух гре шни ка на ла зе свој из раз у ду ху 
при по ве да ња Са ње До ма зет, ко је по ста је дра ма тич ни ла мент над 
по тро ше ним жи во том. Тај дух и слут ња пред о дре ђе ног кра ја јед не 
дра ме ста ре три де сет го ди на во де при чу у раз ре ше ње с тра гич ним 
кра јем. Но, на тој под ло зи ство ре на, но ва, љу бав на при ча у удво-
је ном на ра тив ном то ку пре тва ра при чу о Еви и Ан дре а су у ма лу 
лир ску тра ге ди ју. При по ве дач, Са ња До ма зет, дра ма тур шком ве-
шти ном спа ја пу те ве по чи ни о ца гре ха у ли ку ро ђа ка и ан ђе ла љу-
ба ви у ли ку Ан дре а са.
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да „би смо ма ло од ло жи ли соп стве ну смрт, да до би је мо ин јек ци ју 
стра сти и сми сла”.

Страст и сми сао, сва ко на свој на чин, до жи ве ће у Ве не ци ји и 
Гу став фон Ашен бах и Ева, да би обо је пла ти ли ви со ку це ну ле по-
ти, оли че ној у Та ђу и Ан дре а су, и ис ку ше њу ко је ле по та до но си. 
Ту коб ну ле по ту, а са њом и Ма но вог де ча ка, са свим ди рект но и 
у алу зив ном спек тру сво је при че, има у ви ду и на ра тор ка Са ња 
До ма зет кад ка же: „Ве не ци ја је би ла по хлеп на по пут смр ти, по не-
кад, ле жа ли смо на пе ску Ли да до ју тра, чи ни ло се да Ман око ло 
ту ма ра, чи ни ло се да Та ђо про ла зи, са усна ма ле пим као по рок и 
ру ка ма бе лим то ли ко да их је би ло бол но по сма тра ти”. Исту, коб-
ну ле по ту има и Ве не ци ја, као град-огле да ло ко ји је по при ште љу-
бав не дра ме Еве и Ан дре а са.

Па ра лел ном при чом о стра шној суд би ни ово га гра да пре цва-
ле, де ка дент не ле по те, ко ја са мо по ја ча ва ат мос фе ру смр ти и све-
оп штег стра да ња, Са ња До ма зет до дат но мо ти ва циј ски по ја ча ва 
основ ни при по вед ни ток. Ко ли ко бли ста у сво јој ле по ти, Ве не ци ја 
не у мит но про па да и пре ти сво јим жи те љи ма. Као и код Ма на, на 
то под се ћа „слат каст и ма ло опор, оту жан ми рис” ку ге ко ја је већ 
три пу та „ха ра ла овим гра дом”. Још ви ше на то под се ћа ре френ-
ски по на вља ни мо тив о жи вом гра ду што то не „и уми ре као што 
ће мо, Ан дре а се, умре ти ми”.

У то та ли те ту до жи вља ја све ко ли ке тро шно сти и про па да ња, у 
сли ци во да под ко ји ма то ну па ла те и град, очи та ва се исто ли кост 
суд би не све га жи вог и не жи вог и слут ња да би аcqua al ta, тј. ве ли ка 
во да, мо гла ка та кли змич но да про гу та град рај ске ле по те. Та ква 
слут ња или на го ве штај по ста је оквир тра гич ног си жеа при че о Еви 
и Ан дре а су. На тај на чин при ча о ве не ци јан ским љу бав ни ци ма 
пре ла ма се у при чу о зло коб ној суд би ни Ве не ци је – гра да рај ске 
ле по те и са мрт не бу дућ но сти. Исто та ко – ми сте ри ја суд бин ског 
су сре та Еве и Ан дре а са, те пре плет тра гич ког и лир ског да ју ба ла-
дич ни тон ро ма неск ној при чи Са ње До ма зет.

Исти тон при чи да је и на чин при по ве да ња. За раз ли ку од 
Ма но ве но ве ле, ко ја је ис при ча на рит мом рав но мер ног и по до ста 
објек ти ви зо ва ног то на све зна ју ћег при по ве да ча, при ча у крат ком 
ро ма ну Ac qua al ta има су бјек ти ви зо ван, нер во зан и дра ма ти чан 
ри там и ток. Чи не их се квен це се ћа ња и буд не на ра тор ки не све-
сти ко је у ки не ма то граф ском ни зу, уз број не тек сту ал не и се ман-
тич ке па ра ле ли зме, кон тра пунк ти ра ју про шло и са да шње вре ме. 
Фил мич ним сме њи ва њем ка дро ва пре пли ћу се Еви на тра у ма из 
де тињ ства, у ко јој ко ре ни ње на те ско ба, и са да шњи њен тре ну так. 

Фи на ле је дра ма тич на сце на у ко јој не пред ви ди ви ис ход ру-
ског ру ле та на ми ру је прав ду смр ћу гре шног ро ђа ка и да је ма ха ве-
не ци јан ској љу бав ној при чи. Но, ро ђа ко ва смрт до би ја свој епи лог 
или ре пли ку у по но вље ној игри ру ле та: са да је гу бит ник Ан дре ас, 
ко ји се у фа тал ном коц ка њу с бо га том ру ском гро фи њом пре и-
грао са смр ћу. Ако га ме так до кра ја и ни је хтео, од у зео му је пам-
ће ње и иден ти тет, пре тва ра ју ћи ум ну и гра цил ну ле по ту Еви ног 
дра га на, суд бин ски скро је ног по ме ри гу бит ни ка, у жа ло сну сен ку 
па лог ан ђе ла. И у том па ду, у ње го вој фа та ли стич кој пред о дре ђе-
но сти, са др жа на је лир ска тра ге ди ја. Она омо гу ћа ва да се овај ток 
крат ког ро ма на Ac qua al ta чи та као мо дер на ба ла да у про зи.

Там ну и све тлу стра ну сво је при че Са ња До ма зет уве зу је у 
гор ку ис по вест о мо рал ном зло чи ну и ка зни, па у њен па ра лел ни 
ток и на ста вак ко ји, при ка зу ју ћи удес од ле по те и љу ба ви, при зи-
ва То ма са Ма на и ње го ву но ве лу Смрт у Ве не ци ји. Тре ба, пре све га, 
ре ћи да је има го ло шка пред ста ва ју на ки ње и на ра тор ке у ро ма ну 
Ac qua al ta ве за на за мла дог По ља ка у Ма но вој но ве ли и да је Ан дре-
ас Јан Ле ви у знат ној ме ри са њим по и сто ве ћен.

На то скре ће па жњу и чи ње ни ца да у по све ти сво је књи ге ко ју 
да ру је Ан дре а су спи са те љи ца Ева пи ше: „Та ђу”. Тај Ан дре ас–Та-
ђо, ма да ли ком дру га чи ји од срод ни ка, бли зак је Ма но вом ју на ку 
по ле по ти, по ње ном зра че њу и укле то сти. Но, Са ња До ма зет не 
иде тра гом те ле по те, јер се ле по та у ње ном ро ма ну оства ру је кроз 
Ан дре а со ву те ле сну љу бав са Евом. Ис ку ство раз ли ке не за до во-
ља ва са свим овог ју на ка. Та ђов од го вор по гле дом на иза зо ве пред 
ко је га ста вља за љу бље ни Ашен бах до би ја хо мо е ро тич ни из раз у 
раз у зда ној љу бав ној сло бо ди мла дог Ан дре а са, ко ји ипак нај ви ше 
при па да Еви.

На дру гој стра ни, срод ност ју на ка код То ма са Ма на и Са-
ње До ма зет огле да се и у на чи ну на ко ји глав ни ли ко ви, Гу став 
Ашен бах и Ева – обо је пи сци, раз у ме ју свој до ла зак у Ве не ци ју. Код 
Ашен ба ха, то је „же ља да бе жи, та че жња у да ле ко и но во, та жуд 
за осло бо ђе њем, од ба ци ва њем те ре та, и за бо ра вом – на гон да се 
уда љи од де ла, од сва ки да шње по зор ни це јед не кру те, хлад не и 
стра сне слу жбе”. Он, да кле, бе же ћи же ли да жи ви дру га чи јим, пу-
ним жи во том.

Ева у ро ма ну Ac qua al ta Са ње До ма зет ка зу је слич но: „И ја сам 
то при хва ти ла, же ле ћи да по бег нем од вре лог Бе о гра да, жи во та ко-
ји је по чи њао да ли чи на уста ја лу во ду и сту де на та ко ји су тих го-
ди на де ло ва ли умор ни је и без вољ ни је од са мих про фе со ра”. На ра-
тор ка и ју на ки ња овог ро ма на, Ева, ис ти че да се у Ве не ци ју од ла зи 
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У том ак ту ел ном тре нут ку Ева, пла ни ра ним уби ством, же ли да ка-
зни пре ступ ни ка и осло бо ди се сво је жи ве ра не.

У дру гом де лу ро ма на Са ње До ма зет, ка да је глав на ју на ки ња 
већ на тра гу пре ступ ни ка, при по вед ни ри там се убр за ва док при-
ча у по ви ше ној емо ци о нал ној тен зи ји на ра то ра стре ло ви то кре ће 
у кул ми на ци ју. У од суд ној игри жи во та и смр ти ко ју у ру ском ру-
ле ту, уз Еви но при су ство, игра ју Ан дре ас и гре шни ро ђак, суд би-
на је до шла гла ве гре шни ку. Ло ги ка слу чај не ну жно сти хте ла је да 
Ева не по ста не уби ца, већ да она ро ђа ко во мр тво те ло из Ве не ци је 
ис пра ти до Бе о гра да.

Ти ме ве не ци јан ска при ча ни је за вр ше на. Њен дру ги део по-
ста је ре пли ка већ ви ђе ног у при чи. То се мо же за кљу чи ти по суд-
би ни Ан дре а са, ко јег из не ве ра ва суд би на ка да се по но во оку ша у 
ру ском ру ле ту. Он ће пре жи ве ти пу цањ, али ће, с не из ле чи вим по-
сле ди ца ма, без пра ве све сти о се би и у уло зи уми шље ног Хри ста, 
оста так жи во та про ве сти у са на то ри ју му и у не ком дру гом све ту. У 
то ме је ту жни, од но сно тра гич ни или ба ла дич ни епи лог ве не ци-
јан ске љу бав не при че.

Ком по зи ци ја при че у ро ма ну Са ње До ма зет те ме љи се на 
лајт мо ти ви ма, на кон тра пункт ној ве зи, те на тек сту ал ним и се ман-
тич ким па ра ле ли зми ма. Три су основ на мо ти ва у ро ма ну Ac qua al
ta: на ме ра ју на ки ње да уби је гре шног ро ђа ка, ње на оп сед ну тост 
ин це сту о зном тра у мом из де тињ ства и мо тив о по то ну ћу ле пе ве-
не ци јан ске ва ро ши ко ји се мо же чи та ти као фи гу ра суд би не ово га 
све та и као мо дер на ре пли ка ми та о стра шној суд би ни Атлан ти де.

Но, уз све те ве зе, при ча Са ње До ма зет у ви со ком је сте пе ну 
са мо свој на и но ва. Ње на фак ту ра је мо за ич на, а ри там пул са ци ја 
Еви ног до жи вља ја све та и ње не лич не оп се си је, бол не тра у ме за 
ко ју се лек тра жи од ла ском у Ве не ци ју и у пла ни ра ном уби ству. 
Оту да и два ли ка при че на вре мен ском пла ну: је дан је узгло бљен 
у про шло вре ме, док се дру ги ис ка зу је у си мул та ном то ку пра те ћи 
те ку ћу рад њу. Оба та то ка спа ја ју на ки ња и на ра тор ка, да ју ћи тим 
ли ко ви ма, сво јим ка зи ва њем и сти лом, јед ну ду шу и це ло вит при-
по вед ни оти сак.

Це ло ви тост при че ипак се по вре ме но рас та че. То се де ша ва 
ка да на ра тор ка ме ња пер спек ти ву ка зи ва ња про ме ћу ћи сво је ка зи-
вач ко ја у ту ђе он(а). Ти ме се на је зич ко-сим бо лич ком пла ну осве-
до ча ва њен ду шев ни рас кол ко ји по твр ђу је ка ко је соп ство скрај ну-
то у дру гост. До ла зак у Ве не ци ју има за циљ да Ева по ти сне узро-
ке рас ко ла, да за це ли ду шев ну ра ну и на ђе пра ви иден ти тет. Док 
Ашен бах То ма са Ма на, сим бо лич но из ла зе ћи из ма тич не кул ту ре, 
у Ве не ци ји гу би свој иден ти тет, Ева у ро ма ну Ac qua al ta, оста ју ћи 

у сво јој кул ту ри, по ку ша ва да вра ти иден ти тет, тј. да га по но во за-
до би је. Отуд је Ашен ба хов пре о бра жај пре вас ход но ствар кул ту ре, 
док је код Еве ис кљу чи во ве зан за лич ни ду шев ни жи вот.

Функ ци ја сна у том пре о бра жа ју код оба ова ли ка је слич на. 
Ма нов Ашен бах у ор ги ја стич ком сну про ла зи ини ци ја ци ју ко ја 
ра ђа про ме ну у ствар ном жи во ту. И у Еви ном пре о бра жа ју сан је 
ве о ма би тан. На по чет ку сво је ис по ве сти она ка зу је нео би чан сан 
у ко јем се Ан дре ас у Ве не ци ји об ја вљу је као ла жни Хри стос. Бол на 
и гро теск на сли ка ла жног Хри ста су но вра ће ног у там не про сто ре 
Ан дре а со вог ума и за бо ра ва про шло сти спа ја по че так и крај ро ма-
на, по ста ју ћи фи гу ра јед ног све та ко ји, за јед но са свим сво јим не-
по чин стви ма и Ве не ци јом, то не у за слу же ну про паст и у но ви мит.

Та ко се по ка зу је да крат ки ро ман Ac qua al ta Са ње До ма зет у 
свом зна че њу не пре ла ма са мо удес глав не ју на ки ње ко ја тра жи 
лек тра у ми из де тињ ства и свој из гу бље ни иден ти тет. На ши рем 
пла ну, сли ком људ ског гре ха и при зи вом боч не – хри сто ли ке при-
че, ро ман Ac qua al ta пре тва ра древ ни у мо дер ни але го ри зам. Ње-
го ва је при ча, отуд, мо гу ћа ми то по е ти ка и дра ма ово га све та ко ји 
би сво је гре хе мо жда мо гао да ис пе ре у ве не ци јан ској ве ли кој во ди. 
Еви на и Ан дре а со ва људ ска дра ма, уокви ре на би блиј ским ар хе ти-
пом и але го риј ском сли ком мо гу ће ве не ци јан ске ка та кли зме, до-
би ја та ко и ши ри, сим бо лич ки оквир.

То зна чи да лич на суд би на ју на ка до би ја свој пре лом у ми то-
ло ги ји на шег вре лог све та и вре ме на. У уза јам но сти лич ног и оп-
штег, од но сно уни вер зал ног, огле да се раз у ђе но зна че ње ро ма на 
Са ње До ма зет. До бра, ком пакт на и за ни мљи ва при ча, из ра жај на 
и стил ски бо га та, нео ба рок на ре че ни ца, ко ја до бро про на ђе ним 
ри там ским кљу чем ис ка зу је емо ци о нал ни и ду шев ни жи вот на ра-
тор ке, те скла дан од нос де ло ва у ро ма ну, је су до каз да је Ac qua al ta 
књи га у ко ју тре ба ве ро ва ти. 
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Ка да се по ја ви ла пр ва књи га, сим бо лич ног на сло ва О на ив но
сти и не ви но сти (1995), ве ро ват но ни са ма аутор ка ни је би ла све-
сна оби ма и „раз ли ва ња фор ме” у ко је ће пре ра сти њен ли те рар ни 
екс пе ри мент. Упу шта ју ћи се, пре ма по тре би (за да тог) вре ме на и 
мо рал ног и кри ти чар ског ан га жма на у све ши ра по ља ег зи стен ци-
је, и са ма но во от кри ве на фор ма се све ви ше бо га ти ла, до би ја ју ћи 
на фи не са ма, та ко да се да нас мо же го во ри ти о јед ном уисти ну хи-
брид ном жан ру, је дин стве ном у са вре ме ној књи жев но сти, ко ји је 
аутор ка оства ри ла, не где на гра ни ци ро ма на-есе ја, ро ма на-пу то-
пи са и хро ни ке соп стве ног вре ме на – кроз чи та ња Дру гих, са да ва-
њем лич ног пе ча та све му, па сто га и свом вре ме ну. У це ло куп ном 
опу су сто ји та ко ђе је дан про фи ли сан по глед на свет, у тре нут ку 
ка да тај свет по ста је по нај ма ње наш. То је и ду хов ни днев ник, и 
ду хов ни оти сак ho mo lu dens-a, тач ни је же не–ин те лек ту ал ке, дат 
не на мер но и кроз фил тер род ног сен зи би ли те та, да ле ко, мо ра се 
при зна ти ис тан ча ни јег, не го оно на шта смо код кри ти ча ра на-
ви кли да чи та мо – сен зи би ли те та и фи ног про ми шља ња, стал но 
при сут ног, стал но наг ну тог у од го вор но сти, у пре ме ра ва њу ту ђег 
и соп стве ног учин ка, ко ји по це ну сло бо де и не пот ку пљи во сти из-
го ва ра исти не ко је до са да ни смо на у чи ли да јав но чу је мо (иако 
смо их и са ми уви ђа ли), ко ја да кле, оства ру је и не ку вр сту сво је 
људ ске (мо рал не, естет ске) па ра диг ме, тј. осва ја ња сло бо де у тек-
сту, ко ја је тим дра го це ни ја, што је сло бо де (ми шље ња) у за да том 
вре ме ну, ма ње.

Вре ме ко је се Љи ља ни Шоп (а са њом и на ма) „за ло ми ло” да 
га про ми шља у овим књи га ма је сте већ пу на дво де це ниј ска кри-
за пост ју го сло вен ског и нео де мо крат ског дру штва, са све буј ни јим 
об ли ци ма, у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, сво јих ано ма ли ја. 
Као ин те лек ту ал ка ко ја је ве ћи део жи во та про ве ла као Ју го сло вен-
ка, у над на ци о нал ном по и ма њу ју го сло вен ских кра је ва и сре ди на 
у ко ји ма је ста са ва ла и фор ми ра ла се, Љи ља на Шоп по ка за ла се 
као све стран и са ве стан ту мач тог но вог, „пост мо дер ног” вре ме на 
на кон рас па да Ју го сла ви је, не са мо као зе мље већ и ње них већ те-
мељ но уста но вље них вред но сти, па је, чи ни се, и уку пан ан га жман 
ове вр сте про ис те као спон та но, уоб ли чен у фор ми и жан ров ској 
нео д ре ди во сти ових књи га, а као сво је вр сно све до чан ство на ших 
не спо кој них го ди на, као не на ме ран ли те рар ни екс пе ри мент, са 
мно го ми са о них и суп тил них ру ка ва ца и ни јан си – што и чи ни 
јед но вре ме и што ће оста ти као све до че ње о вре ме ну ко јем је сво-
јим ан га жма ном при па да ла и Љи ља на Шоп. 

Те шко је са мо о дре ди ти се у вре ме ну са свим сво јим ре ла тив-
но сти ма и ме на ма – ко је Љи ља на Шоп у сво јим књи га ма по ку ша ва 

Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац

КРИ ТИЧ КО-ЕСЕ ЈИ СТИЧ КО ШЕ СТОК ЊИЖ ЈЕ 
ЉИ ЉА НЕ ШОП ИЛИ НО ВИ КЊИ ЖЕВ НИ ЖА НР

Би бли о гра фи ју ства ра мо ра дом, а би о гра фи ју жи
во том. Ко ме се по сре ћи, осло ње ном на пра зни ну, 
а ко ме не – тај од мла до сти бе ле жи слу чај не чи
ње ни це и ре ла тив не по дат ке, ефе мер не де та ље и 
трен до ве по лич ном из бо ру, све док му би о гра фи
ју, ако је за вре ђу је не чим, не ис пи шу по том ци. 

Кон вен ци о нал ни по да ци из мо је би о гра фи је 
да нас ни шта не зна че ни ме ни, а ка мо ли дру ги ма. 

Ово је мо ја ше ста књи га. (Још) жи вим и (још 
увек по не што) ра дим у Бе о гра ду, за до вољ на из бо
ром гра да и про фе си је, што не би тре ба ло бр ка ти 
са па три о ти змом и ам би ци ја ма.

Љи ља на Шоп

Те шко је жан ров ски од ре ди ти књи ге ко је по след њих го ди на пи ше 
Љи ља на Шоп, а ко је се ре ла тив но кон ти ну и ра но ни жу од 1995. го-
ди не (О на ив но сти и не ви но сти, 1995, Ве ли ка шет ња, 1997, Успон до 
смр ти, 1999, Ек ста за са пред у ми шља јем, 2003, Пи са ње уз ве тар, 2002), 
за кључ но са нај но ви јом, Осло ње ни на пра зни ну (2009). Иако ду ги низ 
го ди на сло ви као јед но од нај у глед ни јих кри ти чар ских пе ра са вре-
ме не срп ске књи жев но сти, а ме ђу же на ма кри ти чар ка ма, као го то-
во је ди на са нео спор ним ауто ри те том, Љи ља на Шоп се ни је, ка ко 
би се оче ки ва ло, пр во огла си ла књи гом у ко јој би „са бра ла” сво је 
књи жев не кри ти ке пи са не де це ни ја ма у нај у глед ни јим ју го сло-
вен ским и срп ским гла си ли ма. Ње но по ја вљи ва ње у овом, са да већ 
за ма шном ше сток њиж ју, пред ста вља упу шта ње у је дан дру га чи ји 

„оглед” о књи жев но сти и вре ме ну, ко је ни је ис кљу чи во кри тич ко 
про ми шља ње са вре ме не (до ма ће и стра не) књи жев не про дук ци-
је, већ, са по ла зи штем у лич ном и соп стве ном, све ви ше по при ма 
об ли ке јед ног ли те рар ног, и мо же се ре ћи, хи брид ног жан ра, ко ји 
се кре ће из ме ђу ауто би о граф ске под ло ге па и мо дер ног пу то пи са, 
а све то опет, у не пре ста ном до слу ху са са вре ме ним дру штвом, у 
по ку ша ју осми шља ва ња јед не вре мен ске ета пе на овом про сто ру, 
дра ма тич не по све му, као и од ре ђи ва ња у том кон тек сту ме ста и 
уло ге умет но сти и умет ни ка у са вре ме ном све ту, на ро чи то у на-
шим усло ви ма, те као по ку шај да ва ња сми сла соп стве ном ан га-
жма ну (чи тај: са вре ме ног ин те лек ту ал ца) у ње му. 
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тек сто ви са вре ме ни ка, та кви оста ти као мо гу ћа ски ца по след њих 
де це ни ја 20. и пр ве 21. ве ка, као при лог сту ди ја ма о на шим мен та-
ли те ти ма, и за бу ду ћа са гле да ва ња ка ко вред но сти на ко је је она 
ука за ла у свом вре ме ну као трај на, та ко, чи ни се, још де ло твор ни ји 
у жи го са њу на ших ма на и на ших ла жних ве ли чи на.

Дру ги об лик „бек ства” из та ко оцр та не (и отр ца не) ствар но-
сти, је су пу то пи сни па са жи – умет ну ти као текст у тек сту, ре пли ке 
на дав не и на ше по зна те пу то пи сце, а по том, све сме ли је, по себ ни 
пу то пи сни па са жи и по гла вља, на ста ја ли као не по сре дан ути сак 
упра во ви ђе ног и до жи вље ног, као ва тро мет ду хов них сен за ци ја, 
на ста ја лих по рет ким и ег зо тич ним ме сти ма, та ко ма ло по зна тих 
ван уоби ча је них ту ри стич ких ту ра ма сов ног по тро шач ког дру-
штва, где су, у мо дер ном дис кур су, те сен за ци је за хва ће не са мо у 
ка рак те ри стич ном фраг мен ту, што пу то ва ња углав ном и је су за 
осе тљи ви је сен зи би ли те те: Ан та ли ја, Ту нис, Ка и ро, Ка па до ки ја… 
Са не ми нов ним ху ма ним са зна њем, и не ми нов ним по ре ђе њем но-
вог ис ку ства са оним, упра во оста вље ним, где из про бра них сли ка 
про бле сне му дра искра искон ског умет нич ког сми сла и ис ку ства, 
уоб ли че ног у текст – пи сца ка дрог и да жи ви аутен тич но и да то 
ис ка же и од бра ни, укла па ју ћи све у умет нич ку ег зи стен ци ју као 
је ди ни из бор и (за бо ра вље ни) си стем вред но сти. Сме на ак ту ел них 
те ма и ван вре мен ских из ле та у свет умет но сти и ле по те (и кроз 
пу то ва ња), као про тив те жу људ ском па ду и ка лу, је сте фор му ла 
ко јом су ис пи са не све књи ге Љи ља не Шоп.

Сва ка ко да је са ма при ро да ових тек сто ва од ре ди ла и при ро-
ду ових књи га, ко је пред ста вља ју су штин ски, је дан хи бри дан, у 
пра вом сми слу (у ду ху вре ме на) пост мо де ран жа нр (ма да Љи ља на 
Шоп од већ не во ли ову од ред ни цу). Упу шта ју ћи се, од ауто би о-
граф ских та ча ка ис ка за, тек као те мат ског ослон ца, са кри тич ким 
из ле том у днев но-по ли тич ка зби ва ња ко ја су нас кроз вре ме кри зе 
све за о ку пља ла (и још нас за о ку пља ју), аутор ка се, упра во на осно-
ву њих, упу шта у фи ло зоф ску ра ван про ми шља ња, чи је од го во-
ре тра жи (ка ко је од у век за ми сле ће љу де ва жи ло) у ли те ра ту ри и 
те ма ма по „лич ној срод но сти”, кат кад с фи ним иро ниј ским и ху-
мор ним от кло ном, у ко је по том суп тил но уво ди упра во про чи та не 
књи ге, че сто и на ро чи то ми мо свих офи ци јел них и ета бли ра них 
трен до ва ак ту ел не књи жев не сце не, и упра во због то га.

На сто ти не име на је укљу че но у пе дант не ре ги стре на кра ју 
свих шест књи га – као не ми нов них мар ке ра јед ног вре ме на: пи-
сци, по ли ти ча ри, кул тур ни рад ни ци, или слу чај ни „са пут ни ци и 
про ла зни ци” као илу стра ци ја епо хе. Спо мен свих њих, њи хо вих 
де ла (и нај че шће по ли тич ких „не де ла”) кроз пси хо ло шке ски це 

ху ма ни стич ки да осми сли. Ху ма ни зам је мо жда кључ на реч овог 
ше сток њиж ја, са (још увек) бес крај ним по ве ре њем у чо ве ко во ства-
ра ла штво упр кос че сто чу до ви шним окол но сти ма у ко ји ма та ква 
ле по та и по тра га и по тре ба за њом на ста ју. Пи са ње у за да том вре-
ме ну као „на чин ми шље ња” нео п ход но је да ва ло сва ком тек сту у 
свим књи га ма све лич ни ји пе чат, на су прот без лич ном, тзв. кри-
ти чар ском дис кур су, и ауру ху ма но осми шље ног ан га жма на ра-
зним по во ди ма, гра де ћи стр пљи во, по мно го че му, ову је дин стве ну 
кул тур ну гра ђе ви ну у на шем (по све му, а на ро чи то по ду ху, си ро-
ма шном) вре ме ну, што се до след но шћу и упор но шћу ангжма на 
у свих ових шест књи га мо же сма тра ти и сво је вр сним кул тур ним 
под ви гом, ми си јом ко ја пред ста вља ипак, скеп тич но гле да но, са мо 

„ша ку шо де ра ба че ну у мо ре на ше не кул ту ре” (Иси до ра Се ку лић).
Об у хва та ју ћи пе ри од од јед не и по де це ни је, књи жев но ше-

сток њиж је Љи ља не Шоп оства ре но је на соп стве ном уну тра шњем 
ме ха ни зму ко ји ов де бес пре кор но функ ци о ни ше: што је сва ко дне-
ви ца би ла цр ња и не из ве сни ја, то је про тив те жу пред ста вљао све 
ја чи уз лет у пре де ле ду ха и естет ско, оли чен у про чи та ним књи-
га ма („по уну тра шњој срод но сти”), али и са ја ким кри ти чар ским 
слу хом за пра ће ње те ку ће књи жев не про дук ци је, што је опет био 
по вод за уоб ли ча ва ње и осврт на дру штве не те ме и по ја ве кроз 
пре до че ну ли те ра ту ру, нај зад и „ис ко ра ком” из сва ко дне ви це у 
да ле ке де сти на ци је, но опет, у нај у жој по ве за но сти тих пре де ла 
као пре де ла и „соп стве не ду ше” и ду ха. Та ко у го то во сва ком тек-
сту кла си чан кри ти чар ски дис курс сме њу је све суп тил ни ји есеј, са 
за ни мљи вим и ин спи ра тив ним књи жев ним па ра ле ла ма, а че сто је 
то и ду бљи фи ло зоф ски за хват ини ци ран мно гим пра те ћим окол-
но сти ма жи во та, са че сто хра брим и не пот ку пљи вим су дом пред 
са вре ме ни ци ма и дру га чи је јав но ко ди фи ко ва ним ми шље њи ма.

У том сми слу све ове књи ге те мат ски су мно го оп се жни је од 
кла сич ног Днев ни ка чи та ња, мно го ши ре од сним ка са мо јед ног са-
вре ме ног књи жев ног тре нут ка, ко ли ко лич них лек ти ра то ли ко и 
од го вор но сти пре ма јав ној про фе си ји кри ти ча ра (про во ка тив них 
и афир ми са них име на и на сло ва, али и оних са свим ма ло по зна-
тих, под јед на ко про зе као и по е зи је, до ма ћих и стра них ауто ра оба 
по ла, че сто у јав но сти сла бо за па же них, са слу хом за све што се 
де ша ва на бив шим ју-про сто ри ма), а све то, по нај ви ше, у слу жби 
ту ма че ња соп стве ног вре ме на и жи во та, ко ли ко и отво ре ним ан-
га жма ном у вас по ста вља њу (про бле ма тич но по ме ре них) вред но-
сних су до ва у дру штву, ко је је за о ку пи ла кри за са свих стра на, а 
мо жда по нај ви ше са ду хов не. И што је нај ва жни је, ти су до ви Љи-
ља не Шоп га ђа ју у цен тар Исти не, и ве ро ват но ће, као рет ко чи ји 



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

65

64 65

ље ног де мо крат ског си сте ма, Љи ља на Шоп ис пи су је, сем лич не 
по ве сти гра ђа ни на–ин те лек ту ал ца у Ср би ји де ве де се тих и пр вих 
го ди на 21. ве ка, и јед ну спе ци фич ну па ра бо лу о вла сти и ис ку ству 
ин те лек ту ал ца и ње го вој упо тре би у (сва кој) вла сти. Ње но ше сток-
њиж је је тра јан и во лу ми но зан при лог сли ци на шег вре ме на о ко-
јем још не ма мо и ду го не ће мо има ти си сте мат ску сту ди ју. Ово је 
књи жев но-есе ји стич ки до при нос об ја шње њу на шег по ло жа ја и 
на ших ду хов них мо гућ но сти, са ну жним ис ко ра ци ма ка ле по ти 
(књи ге, пу то ва ња) као лич ним при ме ром, шта је ди но пре о ста је 
као веч на вред ност људ ског жи во та над огра ни че њи ма вре ме на и 
усло ва жи во та иза зва них тим вре ме ном, у дру штву и про сто ру, ко-
ја ро ђе њем до би ја мо и ко ја, са мим тим, не мо же мо из бе ћи. 

Има ју ћи при ли ку да ове књи ге до би јам у кон ти ну и те ту и 
исто та ко их иш чи та вам, пред те шко ћом да све о бу хват но го во рим 
о јед ном та ко мно го стру ком и обим ном учин ку, пред аутор ком 
чи ји су и са ми кри те ри ју ми у вред но ва њу дру гих би ли та ко ви-
со ки, мо гу с ра до шћу да за кљу чим да је Љи ља на Шоп оства ри ла 
ча стан дуг свом вре ме ну и сре ди ни, али и у јед ном ви шем по рет-
ку – и пред са мим Твор цем осми сли ла је об лик свог бес крај но дра-
го це ног ду хов ног да ра у ан га жма ну ви со ке есте тич но сти и ин те-
лек ту ал но-мо рал них кри те ри ју ма (не пот ку пљи во сти). Ове књи ге 
су при лог уно ше њу ре да у на ди ру ћи не ред и бе сми сао у на шем 
дру штву, ви со ко по ста вље ни ци ље ви би ти са ња у крај ње про бле-
ма тич ном под не бљу и умет нич кој ег зи стен ци ји „у инат и упр кос 
све му” – ни је ли то нај бо љи мо гу ћи од го вор и ду хов ни до мет ко ји 
има мо са Љи ља ном Шоп и ње ним сво је вр сним „бде њем” над на ма 
са ми ма, али и пре ма дру штву у це ли ни.

Сто га, овај по ду га чак пр ви део тек ста као про ле го ме не, ко-
ји је у ства ри де це ниј ски омаж прет ход ним (ка ко то код нас би-
ва, углав ном не при ме ће ним) књи га ма Љи ља не Шоп, био је нео-
п хо дан да се по себ на па жња усме ри и на ње ну нај но ви ју књи гу 
у овом ци клу су, са слич ним на чи ном про ми шља ња ствар но сти, 
умет но сти и оста вља њу соп стве ног ду хов ног пе ча та у вре ме ну, та-
ко ђе сим бо лич ног на сло ва. Осло ње ни на пра зни ну (Де ре та, Бе о град, 
2009) нај по е тич ни ја је и, мо жда, нај лич ни ја, па са мим тим и нај у-
мет нич ки ја књи га Љи ља не Шоп, у ко јој су у пот пу но сти про фи ли-
са не оне вред но сти за ко је се она свих ових го ди на (или де це ни ја) 
за ла же. Са на гла ше ним од су ством про ми шља ња днев но-по ли тич-
ких те ма, као ја сном по ру ком о за мо ру или не свр хо ви то сти ова кве 
вр сте ан га жма на, ово је књи га кон цен три са на нај ви ше на сфе ру 
умет нич ког и естет ског, кроз че сту окре ну тост књи жев ним те ма-
ма и син те за ма (на у штрб по је ди нач них књи жев них кри ти ка – ма-

или про ниц љив ду хов ни пор трет, тво ри ов де нео до љи ву сли ку 
дру штва и епо хе на ста ле по уну тра шњем, ду хов ном ода би ру са ме 
аутор ке. Дра го це на су сто га и су мар на по е тич ка и те о риј ска за па-
жа ња о књи жев ном ства ра ла штву и књи жев ним по ја ва ма, као про-
ми шље не ми ни-син те зе о јед ном вре ме ну. Љи ља на Шоп на ро чи то 
уме да уочи, ди јаг но сти ку је и, у овим тек сто ви ма, на ра дост чи та-
тељ ства, упу ти и на здрав стве ни рез мно ге по ја ве ко је су нас пра ти-
ле, а ко је би се, ме ди цин ским реч ни ком, мо гле на зва ти ма лиг ним – 
оно што ни ко пре ње ни је смео да ка же, она је, по пут оног де те та из 
бај ке, из ре кла за ета бли ра не пи сце, на при мер, и ове ко ве чи ла оно, 
да је „цар го”. Али, она исто вре ме но уме да от кри је, ана ли зи ра и 
за ло жи сав свој кри ти чар ски ин те гри тет и за истин ске, а за по ста-
вље не вред но сти и де ла – од ма ло до ступ них, ино стра них пре во да, 
до за по ста вље не ба шти не, на ро чи то же на ства ра ла ца, до мла ђих, 
са вре ме них и та лен то ва них пи са ца не при пу ште них у офи ци јел-
ни кри тич ки фо кус. Ње на па жња бди над це ло куп ном књи жев-
ном про дук ци јом и та кав не ко нам је за пра во био ну жно и од у век 
по тре бан да (и уме сто нас, ра до зна лих) ске ни ра це лу књи жев ну 
сце ну да ју ћи че сто јед ну пре глед ну, син те тич ку и оп шту оце ну и 
ка рак те ри за ци ју и књи жев ног „ду ха вре ме на”.

Пра те ћи, као и сви за бри ну ти, ан га жо ва ни ин те лек ту ал ци, 
та ко ре ћи „из да на у дан” и по ли тич ку сце ну (а мно га име на би-
смо за бо ра ви ли да ов де ни су по ме ну та у да тој функ ци ји) Љи ља на 
Шоп да је при лог и по ку ша ју раз у ме ва ња јед ног вре ме на, за ко је 
си гур но још ду го не ће би ти да та до вољ но ва лид на ни јед на ди јаг-
но за. Ба ве ћи се на ци о на ли змом и ко смо по ли ти змом, жи го шу ћи 
на ше мен та ли тет ске ма не (што јој се по себ но те шко пра шта), за-
ла жу ћи се за јед ну обра зо ва ну и ин те лек ту ал но ује ди ње ну Ср би ју, 
на су прот ис кљу чи во сти ма, та бо ри ма и по де ла ма сва ке вр сте, она 
је јед на од рет ких ин те лек ту ал ки ко ја по ште но ну ди јед ну ви зи ју, 
сво је ви ђе ње ства ри и бу ду ћег срп ског дру штва, што је већ мно го у 
од но су на уско гру де и са мо жи ве лич не ин те ре се, за о де ну те у не ку 
дру штве ну (пар тиј ску) функ ци ју. Па ако се по не кад с њом и не мо-
же мо сло жи ти (о кри ви ци за ра то ве ини ци ра не на ју го сло вен ским 
про сто ри ма), њен став је увек њен, и увек на стао из нај ду бљих и 
нај по ште ни јих лич них на ме ра и уве ре ња, без по год бе и до зи ра ња, 
ни ти алу ди ра ња на тзв. чи та лач ки ефе кат. При па да ју ћи ге не ра-
ци ји ин те лек ту а ла ца ко ја је има ла и у Ју го сла ви ји моћ јав ног ан-
га жма на, а на кон ње ног рас па да и бло ка де Ср би је до жи вев ши и 
све пра те ће фа зе ове не са гле ди ве кри зе, бо ре ћи се за јед но пра вед-
ни је и истин ски де мо крат ско дру штво бу дућ но сти, у сво је вр сној 
иро ни ји суд би не, до жи вев ши све тур бу лен ци је јед ног, још не у ста-
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род не и ине про бле ма ти ке и у на шој књи жев но сти. У та квом фо-
ку су ње но кри ти чар ско око по себ ну па жњу по све ћу је књи жев ном 
ства ра ла штву не ко ли ко књи жев ни ца, ме ђу њи ма и две ко је ће сво-
ју вр хун ску ре пу та ци ју вр ло бр зо и оправ да ти: Ма ри је Кне же вић 
(Фи ло зо фи ја не до ста ја ња), и Гор да не Ћир ја нић, у чак два тек ста о 
ње ним ро ма ни ма (Пу то ва ње пре по след њег, Из ба вља ње из ра ја). Уз 
оста ла име на (жен ска и му шка) са вре ме не до ма ће и свет ске сце-
не под јед на ко, или оних до ко јих др жи, што ода је ши ри ну ње не 
ин те лек ту ал не ра до зна ло сти, али и по вре ме не пре за си ће но сти (с 
ху мор ним кон тек стом и де та љем из вла сти тог жи во та – до зво лив-
ши се би да, на да ле ком пу то ва њу, већ три да на не зна ко је до био 
нај но ви ју НИН-ову на гра ду!), али и пре и спи ти ва ња свет ских „ве-
ли чи на” по пут но бе лов ке Ел фри де Је ли нек („Но бел за из гу бље ну 
рав но те жу”), ко јим са мо до ка зу је по ре ме ћај вред но сти и на гло-
бал ном ни воу, Љи ља на Шоп по ста је на ро чи то успе шна у есе ји-
стич ко-фи ло зоф ским тек сто ви ма, са за во дљи вим пре ла ском и у 
ли те рар ни дис курс с ауто би о граф ским од бле ском, по пут тек ста „с 
по во дом”„Не мам свој град, па шта, О уч ти во сти, По нај ма ње о љу ба ви, 
Збу ње ност као по глед на свет (по во дом пу то ва ња у Са ра је во), Бес крај
на при ча са ту жним кра јем (раз ма тра ње о „ју го сло вен ском иден ти-
те ту”), Вред но сти на рас про да ји, Раз го во ру ни кад кра ја, про ми шља ња о 
на шим пи сци ма на осно ву јед не ино стра не ан ке те, као и у жан ров-
ском сми слу, чи стим есе ји ма о Цр њан ском у Ита ли ји, или Ни ко ли 
Шо пу у Бе о гра ду, као мо жда и те жи шној лич но сти ове књи ге, чи ји 
је стих из јед ног дру гог тек ста о овом пе сни ку по зајм љен и као на-
слов чи та вој књи зи („Осло ње ни на пра зни ну”).

Оно што са свим су ве ре но и по чи ње да пре о вла да ва у за вр-
шном де лу ове књи ге је су сјај ни пу то пи сни есе ји, на ста ли са да као 
осло бо ђе ни и го то во би се ре кло, ин те грал ни део јед не ег зи стен-
ци је, по сла ња и ми си је, за да те и већ ле ги тим не у ова ко за сно ва ном 
ис ка зу и но во у спо ста вље ном жан ру књи га Љи ља не Шоп, и они ће 
би ти, сва ка ко, је дан озби љан при лог сва ком бу ду ћем про ми шља-
њу по е ти ке пу то пи са и пу то ва ња у срп ској књи жев но сти. У сва ком 
од ових тек сто ва и да ље до ми ни ра ин те лек ту ал на ра до зна лост, за-
пи та ност, али и па си о ни ра но и све ви ше осло ба ђа ју ће ли те рар но 
оти ски ва ње и пре и спи ти ва ње тих фе но ме на „пре де ла ду ше” ко је 
са свим си гур но, као де сти на ци ју, би ће не из а би ра слу чај но. „Са да-
шњост у без вре ме ну” је пра ви ма ли ме да љон о (мо дер ној) Тур ској, 
са по себ ним освр том на ан тич ки Ефес и свим кул тур но-исто риј-
ским ре флек си ја ма ко је по се та овој де сти на ци ји ну ди (на шта се 
на до ве зу је и за пис о ро ма ну Ор ха на Па му ка, про чи та ном на кнад-
но, са сјај ним спо јем ис ку стве не по зи ци је већ ви ђе ног и до жи вље-

да се и да ље аутор ка за ло жи за по је ди ни, нов, свеж, про во ка ти ван, 
углав ном не при ме ћен на слов или име), са све на гла ше ни јим ауто-
би о граф ским по во дом или под ло гом за та ква про ми шља ња, што 
це ло куп ној књи зи да је драж и не по сред ног лич ног, али и нео п ход-
них ауто би о граф ских кул тур них ко ор ди на та у вре ме ну. Нај по сле 
и ов де, на ро чи то при кра ју књи ге, до ми ни ра ју, све сло бод ни ји, у 
ова ко вас по ста вље ном хи брид ном жан ру књи ге, све ду жи пу то пи-
сни па са жи и чи та ва по гла вља, са но ви ном да сво је ме сто у овој 
књи зи за у зи ма ју и рет ко за ни мљи ви ду хов ни пор тре ти на ше књи-
жев не тра ди ци је, пи са ни искон ским „ли те рар ним нер вом”, што 
пред ста вља и нај бо ље де ло ве ове књи ге. Нај зад, ка да се и огла си 
опет по во дом не ке дру штве но-по ли тич ке по ја ве (ко ју не мо же као 
ин те лек ту а лац да пре ћу ти), Љи ља на Шоп се са да му дро, са окре-
том ка уни вер зал ни јем про ми шља њу, ба ви пре те жно при ро дом 
на ших мен та ли те та, што је у сва ком слу ча ју трај ни ји улог на кар ту 
веч но сти, од тра ће ња сна га и вре ме на на ти пич но на ше по ја ве „из 
да на у дан”. И док смо прет ход не књи ге у го то во не пре глед ном 
мно штву по је ди нач них ин фор ма ци ја пред ста ви ли у јед ном уоп-
ште ном ви ду, без кон крет ног на во ђе ња име на, де ла, по ја ва, чак ни 
у при ме ру, у нај но ви јој књи зи Љи ља не Шоп, не ка од тих име на, 
по ја ва, те ма, ли ко ва, за вре ђу ју у овом при ка зу по себ ну па жњу.

При па да ју ћи оној вр сти књи га ко је ра до зна лом чи та о цу 
пред ста вља ју иде ал ног са го вор ни ка, Осло ње ни на пра зни ну у не-
пре ста ном отво ре ном ди ја ло гу ини ци ра број на раз ми шља ња и 
пре по зна ва ња, са зда на на не ве ро ват но ве ли ком бро ју нај ра зно вр-
сни јих по кре ну тих те ма на ше са вре ме не књи жев не сце не, али и 
сва ки да шњи це, а у ма њој ме ри и ба шти не и тра ди ци је. Ту се, пре 
све га, из два ја текст Срп ска књи жев на лаж у ко јем Љи ља на Шоп да је 
ко ли ко па ра диг мат ски, то ли ко шар ман тан пре сек соп стве ног жи-
вот ног (кри ти чар ског) пу та, жи во пи сно осве тљен у све тлу не ка да-
шњег ју го сло вен ског „иде о ло шког” вред но ва ња књи жев но сти („у 
град ском ко ми те ту”), као при ме ра ње ног трај ног не спо ра зу ма и 
не при ста ја ња на на ру че на ми шље ња, то ли ко и сјај ним про ми-
шља њем ак ту ел не срп ске књи жев не сце не, где, по истом си сте му, 
ње ног оштрог кри тич ког пе ра ни су оста ле по ште ђе не ни „но ве 
ве ли чи не” ни по мод ни прав ци (по пут „мла ђа них пост мо дер ни-
ста” као иде ал них след бе ни ка „пре чи це ка сла ви”, но и по ја ва ко-
је она ду хо ви то на зи ва „Пинк књи жев ност” „Гранд про дук ци ја (у 
из да ва штву)” и сл. У кон тек сту то га, Љи ља на Шоп, сва ка ко ме ђу 
нај по зва ни ји ма, да је и је дан од рет ких, ако не и пр вих, тре зве них 
и од ме ре них ту ма че ња жен ског књи жев ног ства ра ла штва да нас 
(„Та ла са ју ли же не”), сва ка ко упут ног за мно ге бу ду ће ана ли зе 
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са да је си гур но, у не за хвал ном по слу са ме ра ва ња и ус по ста вља ња 
(на ру ше ног) ре да вред но сти, ова, као и прет ход не књи ге Љи ља не 
Шоп, би ће си гу ран пу то каз ка из на ла же њу истин ских вред но сти 
и за то не за о би ла зне и у бу дућ но сти.

ног са про чи та ним), за тим по ет ски ин то ни ра ни за пи си „Си бир ске 
ва ри ја ци је” 1, 2, као омаж фа сци нант ном пу то ва њу „на крај све та”, 
кроз нај о чи глед ни ју ди хо то ми ју Ис ток–За пад, да би се опет, и то 
је не са мо под текст чи та ве ове про зе, већ и ње на по ру ка, све вра-
ти ло на, мо же се ре ћи, оп се сив ну те му про ми шља ња, и не са мо 
ове књи ге – рас пад ну тост ју го сло вен ског (и кул тур ног) про сто ра и 
свих „пост” из ра сли на и ра на на ње му, ко је сво јим тек сто ви ма Љи-
ља на Шоп по ку ша ва да ви да. „Не где она ко ниг де” је та кав текст 
где аутор ка пи ше: „…У то ку про шле не де ље про пу то ва ла сам три 
и по др жа ве бив ше Ју го сла ви је… // …ко ри сти ла сам пет ‚на ци о-
нал них” ва лу та‘… // …два је зи ка, ма да ће мно ги твр ди ти да их је 
би ло це лих пет плус не ко ли ко на реч ја, по ка зи ва ла па сош не бро је-
но пу та и до ка зи ва ла да из у зев сво јих сму ше них ми сли не уно сим 
ни шта суб вер зив но и опа сно по мир и сло бо ду на ту ђе те ри то ри је 
ко је се углав ном зо ву истим име ни ма као не кад…” По све ћу ју ћи 
за вр шна по гла вља по нов ном по ку ша ју уду бљи ва ња у бал кан ски 
мен та ли тет (Шта то бе ше свет, Ре фор ма ци је и про ти вре фор ма ци је), 
аутор ка се не ми нов но вра ћа (с ауто би о граф ском под ло гом и по во-
дом) по но во на то, јед на ко оп се сив но и го ру ће пи та ње – за што и 
ка ко је све на ста ло што је на ста ло, а што је све гра ђа не, не са мо ми-
сле ће љу де ових про сто ра, то ли ко ра ни ло, обе ле жи ло, све за јед но 
уна за ди ло не ко ли ко де це ни ја (ве ко ва?) у оп штој и ин ди ви ду ал ној 
суд би ни (Свет се ви ше не ста ра о се би, Над ра ста ње вла сти те ку ће). 
Љи ља на Шоп је и овај пут, као и у прет ход ним де це ни ја ма, на пи-
са ла лу цид но-ху мор ну, бес крај но за ни мљи ву и за на ше при ли ке 
ино ва тив ну књи гу, без пре тен зи ја за екс пе ри мен том, „хи брид ним 
жан ром”, ни ти с пре тен зи јом да се на мет не као но ва вред ност и 
па ра диг ма, оста ју ћи кроз ве ћи ну по ста вље них пи та ња и са ма без 
од го во ра. 

При сут на сво јом јав ном реч ју ви ше од три де сет го ди на у са-
вре ме ној књи жев но сти, са рет ко бо га тим ис ку ством о њој, ли ше на 
свих илу зи ја, Љи ља на Шоп се и нај но ви јим оства ре њем по тру ди ла 
да нам по ну ди јед ну хра бру, по ште ну, отре жњу ју ћу и осве жа ва ју-
ћу књи гу, у ко јој се, ка да год је узме мо у ру ке, из не на ди мо не ком 
но вом, сјај ном и до тад не под ву че ном фор му ла ци јом о све ту ко ји 
нас окру жу је. Она се уме сто нас по тру ди ла и уме сто нас на пи са ла 
мно го то га што смо и са ми пра ти ли, али ни смо мо гли, сти гли да 
фор му ли ше мо, о мно го че му што и нас ти шти и бо ли, од ра жа ва-
ју ћи уме сто нас, свој лич ни став и ми шље ње, али пре све га, увек 
из на ла зе ћи у та квом све ту, кроз ра дост чи та ња и ра дост от кри ва-
ња ле по те у умет но сти, све до ко ин ци дент но слич них до жи вља ја 
ме ди те ран ских пе ја за жа, ве ру у је дан свр хо вит и бо љи жи вот. Већ 
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Но, град, а у Ри сти ће вој збир ци реч је о ве ле гра ду, пре ра стао 
је соп стве ну фор му, он се рас круп њао и по при мио обри се мит ског 
чу до ви шта, Ме де је, ко ја је де сво ју де цу... Он је по стао жи ви ор га ни-
зам ко ји све увла чи у се бе и све про жди ре. Де струк ци ја је по ста ла 
осно ва жи во та, она је све за вр те ла у са мо њој зна ном прав цу. Ду-
шко Ри стић је то свој ство са вре ме них ме тро по ла узео као глав ни 
мо тив сво је тро дел не књи ге ка ко би де мон стри рао по зи ци ју пот-
пу не бес по моћ но сти је дин ке у та квој си ту а ци ји. У осмо дел ној по-
е ми ко јом се отва ра збир ка, сва ка пе сма по чи ње ре чи ма : „по сле 
ве чер ње шет ње / град се увла чи у сво је ста нов ни ке / спре ма ју ћи 
са за по чи нак...”

То би ће џи нов ских раз ме ра ко је сво јом мо ћи обез ли чу је све 
по је ди нач но ге не ри ра од но се и пра ви ла по на ша ња. Лир ски су-
бје кат го во ри из по зи ци је под ре ђе ног у ја сно ус по ста вље но ном 
од но су: над ре ђе ни и пот чи ње ни, ста ро се де о ци и но во при до шли. 
Шта ви ше, ту се ши ри сли ка од но са у гро тлу у ко јем се жи ви на ра-
чун дру гих; ни ко ни је спо ко јан, ту су они ко ји „слу же” цен три ма 
мо ћи на раз не на чи не, ни ко ни је без бе дан, ни ко не ма пра ва да се 
из дво ји и бу де свој, ни ко не мо же по бе ћи од за глу шу ју ће бу ке те 
има ги нар не мо ћи ко ја на нај ре ал ни ји на чин кре и ра су би не сва ког 
по на о соб.

У пре те жно ве ри стич ком ма ни ру Ри стић сли ка си ту а ци је ко је 
су вид не на ули ца ма, јер град за пра во жи ви по сред ством ули це; ту 
су сце не по бу ње них ко ји не што тра же, ту су љу ди као де кор гра-
да, као ку ли се за оно што се од ви ја не где у не ком сре ди шту ко ме 
су сви окре ну ти и од ко га за ви се, од ко га оче ку ју сми сао ко ји им 
из ми че: „Че кам / на вод но ће се ве че рас де си ти / не што спек та ку-
лар но...”

У од су ству ствар них са др жа ја ко ји су не мо гу ћи у дик ти ра ној 
ствар но сти ко ја се жи ви ис пред екра на, уз пра ће ње rеality show-a 
као нај ак ту е ли них до га ђа ја, ве ћи на оси ро ма ше них жи те ља чак 
ни је ни све сна сво је по зи ци је, не вољ не „на ста ње но сти” са др жа ји-
ма ко ји слу же да се свест па си ви зи ра, умр тви за по бу ну ко ја би 
је ди но мо гла не што про ме ни ти.

Оп шти план до ми на ци је оли чен у гра ду, где се не сум њи во 
зна че ња про те жу на би ро крат ски џи нов ски ор га ни зам ко ји као 
удав сто ји на вра ту сва ког по да ни ка, пре но си се на по је ди нач ни, 
опет из по зи ци је обез ли че ног су бје та. Лир ски глас се ја вља из не ке 
чуд не ди мен зи је, те се не мо же са си гур но шћу ре ћи да ли при па-
да чо ве ку или ком пју те ру – ства ри ви ди на са свим по се бан на чин. 
На су прот ње му је сер вис, он се мо же од ре ћи по је ди них де ло ва те-
ла, на ро чи то оних ко ји се ти чу ду хов ног аспек та, што је са мо да ља 

Ми ли ца Jефтимијевић Ли лић

ИН ВЕР ЗИ ЈА КАО КОН СТРУК ТИВ НИ ПРИН ЦИП

(Ду шко Ри стић, Град ко ји хо да, Све ти Са ва, Бе о град, 2010)

По е зи ја оп ста је упр кос дру штве ном иг но ри са њу, ства ра ју је и чу-
ва ју они ко ји има ју по тре бу да бу ду сво ји, да сво је ми шље ње из дво-
је, умно же, ко ји ве ру ју у ње ну моћ. Ко ји су све сни вла сти те ду хов-
но сти, ду хов но сти чо ве ка уоп ште. По е зи ја по твр ђу је на пор да се 
оп ста не у лич ном уни вер зу му, у по вла шће ном про сто ру ин те лек-
ту ал не не за ви сно сти оства ре не у на пи са ном, где се још мо же би ти 
исти нит, це ло вит... свој... Све дру го по то пље но је у ма ти цу си му-
ла кру ма, ди ри го ва не ста вр но сти ко ја тра жи без у слов ну пот чи ње-
ност. Це ла пла не та је већ ду го фар ма са пред ви ђе ним про гра мом 
и по слу шним ак те ри ма ко ји су ли ше ни свих пра ва и же ља, оста је 
са мо кр ва ва бор ба за оп ста нак у сре ди шту по вла шће них ко ји ће 
пре жи ве ти јер су иза бра ни... Oстали су осу ђе ни на не ста ја ње.

Ду шко Ри стић, пе сник и ва јар, уста је про тив та квог ста ња 
ства ри, и окре ће га на глав це. Он, по сред ством лир ског гла са, де-
тек ту је, сни ма по сто је ћу жи вот ну си ту а ци ју и по ет ски је уоб ли-
ча ва, скре ћу ћи па жњу на укле ту да тост ко ју жи ви мо, бра не ћи се 
при том иро ни јом и сар ка змом, гро те ском, јер, упра во у скла ду 
са ин вер зи јом на ко јој је и из гра ђе на ова збир ка, из гле да као да 
му тај по ло жај ни је те жак и не при ро дан. Овај пе сник је иза брао 
ори ги на лан на чин да ту укле тост ар ти ку ли ше на нео би чан на чин, 
ин вер зи јом, по ка зу ју ћи да је су штин ска од ли ка овог вре ме на упра-
во на лич је, су прот ност од све га што би тре ба ло да бу де нор мал но. 
Већ са мим на сло вом он ру ши по ре дак и ука зу је на по ет ски чин као 
про во ка ци ју. „Град ко ји хо да” је пер со ни фи ко ва на сли ка са вре ме-
ног до ба у ко јем су љу ди па си ви зи ра ни, опред ме ће ни, обез ли че ни 
и све де ни на обје кат.

Град као то пос је од у век био при су тан у умет но сти и под сти-
ца јан за на ста ја ње ра зних де ла из свих обла сти. По е зи ја ко ја се ба-
ви ла ур ба ним но си ла је ду го пред знак мо дер ни те та. Ме ђу тим, још 
су Фер нан до Пе соа, Кон стан тин Ка ва фи, Бо длер и мно ги дру ги 
пе ва ли о гра ду као ме сту по ро ка и опа сно сти. У са вре ме ном срп-
ском пе сни штву, Ми лан Ор лић та ко ђе пе ва о гра ду као до ми ни-
ра ју ћој по ја ви са вре ме не ци ви ли за ци је ко јој се усту па вла сти та по-
себ ност, али то је још увек и ме сто мир них оаза у ко ји ма мла ди 
ви де јед ни дру ге, где ни чу и не ке љу ба ви, где да кле де струк ци ја 
ни је са свим пре вла да ла.
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пи ше не што, но то углав ном ма ло ко га за ни ма, или не ма ни ка кво 
деј ство на око ли ну. Мар ги на је оно што оста је за по е зи ју, ду хов не 
тво ре ви не, јер за хук та ли град по зна је са мо бу ку ску пих ауто мо би-
ла, ме диј ску бу ку ко ја сла ви сво је ме це не...

Ма да је збир ка Град ко ји хо да фор мал но по де ље на на три це-
ли не, она се од ли ку је је дин ством струк ту ре на уну тра шњем пла-
ну, ујед на че но шћу оства ре но сти иде ја и по ру ка. Ако је на по чет ку 
збир ке град био тај ко ји хо да, у за вр шној пе сми лир ско ја је оно 
ко је бе жи из ове шта ле сва ко дне ви це ли ше не про ме на, јер схва та 
да не ма ни сно ва о не кој прет по ста вље ној бу дућ но сти, ни о че му 
но вом што би про ме ни ло уби тач ни ри там по на вља ња пра зне еги-
стен ци је.

Го во ре ћи у име оних ко ји су упла ше ни на мет ну тим окви ром 
вла сти те ег зи стен ци је у ко јој су за ро бље ни без из гле да на из ба вље-
ње, Ду шко Ри стић – као и Бал ша Рај че вић у збир ци Реч ник стра
ха – сли ка са вре ме ну зби љу у свој ње ној бе сми сле но сти, али у ко јој 
оби чан смрт ник мо ра да на ђе ка кав-та кав сми сао вре дан жи вље ња. 
Оту да је, а и пе сник на то упо зо ра ва, око нас све ви ше оних ко-
ји су пот пу но из гу бље ни, ко ји са мо у би лач ки оби ла зе мо сто ве или 
на ср ћу на сво је бли жње не моћ ни да на ђу из лаз из „ухва ће но сти” 
мо дер ним до бом у ко је су се уза луд но по ла га ле та ко ве ли ке на де.

раз ра да иде је о губљњу све сти, иден ти те та и ну жно сти дa се бу де 
део си сте ма: „пре ви ше се раз ли ку је те од око ли не / А ви зна те да то 
ни је при хва тљи во за нас / би ли су из ри чи ти / ни је ми оста ло ни-
шта дру го већ да обе ћам / да ћу од су тра / би ти не чи ји”. Ка ко ово 

„стра нач ки” зву чи, и ка ко го во ри да они ко ји ни су „не чи ји” не ма-
ју ни ка квих шан си у би ро кра ти зо ва ној ствар но сти. Kњига Ду шка 
Ри сти ћа на то екс пли цит но упо зо ра ва. 

Пи са на јед но став ним је зи ком по е зи ја Ду шка Ри сти ћа оства-
ру је естет ске до ме те упра во јед но став но шћу и пре ци зно шћу ис-
ка за, ко ји че сто иде ка го вор ном иди о му, а зна мо да је Т.С.Ели от 
го во рио да је иде ал сва ке до бре по е зи је да се при бли жи раз го вор-
ном је зи ку. По ред то га, ову по е зи ју од ли ку је и ви со ка етич ност, јер 
ста је у од бра ну до сто јан ства је дин ке, угу ше не дру штве ним уре ђе-
њем ко је је са мо се би свр ха и ко је се одр жа ва упра во по ни шта ва-
њем по је ди нач них ег зи стен ци ја, ра за ра њем по сто је ћих вред но сти 
и ус по ста вља њем но вих пра ви ла по на ша ња ко ја уки да ју ин ди ви-
ду ал но до сто јан ство и сло бо де. Иако Ри сти ће ви сти хо ви не ка зу ју 
ди рект но по ли тич ки обо јен про тест, овом по е зи јом се ипак ци ља 
на про ме не ко је су до не ле по ли ти ка и иде о ло ги ја. У том сми слу 
она је бли ска по е зи ји пољ ског пе сни ка Ста ни сла ва Ба рањ ча ка, ко-
ји та ко ђе пе ва о гу бит ку при ват но сти, стра ху од де струк ци је ко ја 
до ла зи из сре ди шта мо ћи, од не мо гућ но сти ус по ста вља ња иден-
ти те та, о ро бо ва њу ин фор ма ци ја ма ко је за гу шу ју би ће: „огро ман 
облак ди ма ју ри му у су срет /бу ка још тра је, али ова ци је, зви жду ци 
/ апла у зи су је већ про гу та ли / и већ љу ди да ју но ви нар ском ти му 
из ја ве”. Сли ка је да кле вр ло бли ска Ри сти ће вим, а то по ка зу је да 
су оба пе сни ка про го во ри ла из ду бо ког про те ста због мо дер не ци-
ви ли за ци је ко ја по ни шта ва би ће чо ве ка, а ко ји по сво јој су шти ни 
те жи хар мо ни ји, сло бо ди, афир ма ци ји сво је ду хов но сти. Го вор но 
ја се пре и спи ту је и, по во дом ре чи, раз ми шља о њи хо вом ста ту су, 
о функ ци ји ко ју по ла ко гу бе у оп штој ка ко фо ни ји бе сми сла, бу ке 
ко ја си бо ли зу је уки да ње по је ди нач ног гла са, чо ве ка као ху ма ног 
и про гре сив ног би ћа. Лир ски су бјект се бе чак ви ди уну тар тек ста, 
књи ге, да кле сву да, са мо не у ствар но сти, та мо где би мо рао би ти, 
и то не као ста ти ста, већ као ак тив ни су бјект ко ји ми сли, де ла и ме-
ња ства ри, а не са мо ста ти ра у хи по те тич ној хи је рар хи ји ко ја је за 
ње га на пра вље на, ко ја пред ви ђа све, од но сно ко ја уки да све, јер је 
свр ха са ма се би. Уки да, нај зад, чак и по ро ди цу као ме сто еле мен-
тар не оства ре но сти ин ди ви дуе.

Пе сник, да кле скре ће па жњу на та кав на о пак по ре дак. Он то 
не чи ни ве ли ким ре чи ма, па те тич но, већ са мо пре до ча ва из вр ну-
ту ствар ност ко је чак мно ги ни су ни све сни. Ње гов лир ски ју нак 
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си жеа при че „јед ног мо мен та”, али, у ства ри, има ју све по треб не 
атри бу те це ли не. Јер − у фо ку су „при чи це” са би ра се, а за тим у 
чи та о ца пре но си сва емо ци о нал на енер ги ја као кроз ка ле и до скоп 
до жи вље ног жи во та.

Ба ја то мом че са отром бо ље ним вр шња ком ис под по ја са, сми-
шље но „ху ма но” по сту па ка ко би се ота ра сио не во ље не жен ске 
осо бе на ме ње не му за брач ну дру гу! Ка да не ма хле ба јер не ма ни 
по сла, Ср би се у тран зи ци ји пре хра њу ју на по смрт ним да ћа ма 
(при ча Ту жне адре се), док дру ги по кој ни ци не ма ју ни од го ва ра ју-
ћу опре му, а ка мо ли по смрт ну да ћу (при ча Убо ги Бо жић Ба та)! У 
Птич јој кле тви ка зна сти же оне твр ди це ко је би да по ку пе и по-
след ње зр но, а ла жни гро бљан ски „жи вот” опи сан је у при чи Цр
ни ма чор. Ху мор вр ца из при чи це Ур ба ни тип, ко ји му ку му чи са 

„Луј ке том XVI”, док ма што ви та еро ти ка ула зи у при чу Ан ка сла до
ле џиј ка! Зет Шљи во је сја јан пор трет кре по сног Бо сан ца. Ка ко се од-
бра ни ти од оне „ко ја уста ни кад не за тва ра” – ста вља ти слу ша ли це 
са мо ка да гле даш ТВ. Же на је ти га њем у „ча су не жно сти” те шко 
по вре ди ла су пру га и иза зва ла ам не зи ју код ње га. У бол ни ци је све 
за ди вио јер је ди но љу бав пре ма њој ни је за бо ра вио... Про сти тут ка 
Мир ка уз по моћ свог пса на пла ћу је услу ге чак и од кра дљи ва ца. 
Не вен ча ном те чи до ха ка ће дру ги љу бав ник – мла ђи и ја чи. А шта 
се до га ђа де ча ку ко га су, и то по пи о нир ској ма ра ми, ис по га ни ле 
пти це, про чи та ће те у при чи Пи о нир ска ма ра ма. Или „на ба ци ва чу” 
кад је де вој ка сек таш... Са зна ће те и хо ће ли Ми ка и у сек су да „уба-
ци у пе ту бр зи ну”, или ка ко је док тор „по це па ној лич но сти” ма-
знуо тро хи ља дар ку...

Је дан број при ча за сни ва се на за бу ни и не спо ра зу му, као, на 
при мер Штру дла с ма ком или Бел ка. У при чи Ко про на ђе на ђе на је, 
у ства ри, фор му ла да се, као ста ра мај ка, жи ви 98 го ди на, а у при-
чи Ма о руч ке, Голд нер се ба ви лек сич ком ети мо ло ги јом: „ма о руч ке” 
је, у ства ри, пра зно руч је. Но ва вра та су вра та за кру ни са ње љу ба-
ви, а при ча Ка пут опо вр га ва пра ви ло да „оде ло не чи ни чо ве ка”, 
али до но си за по сле ње, па и брак! Тре ћа осо ба је за ко ни та же на ко ја 
му жа, због пре љу бе и спрем но сти да укло ни труд ну љу бав ни цу, 
уби ја, сход но по сло ви ци „ко дру го ме ја му ко па...” Не зва ни гост је 
у ства ри бе ниг ни ту мор чи је од стра ње ње вра ћа сре ћу и мир по-
ро ди ци...

Овај „ша ре ниш” те ма је по Шек спи ро вом на у ку: да чак и „цр-
не” тра ге ди је мо ра ју, као и сам жи вот, да бу ду про ша ра не ху мо-
ром, јер – та кав је жи вот! Голд нер, по про фе си ји ле кар, то до бро 
зна, па се свој ски по тру дио да му при че не бу ду ни кад цр не тач ке 
људ ског жи во та, јер ако чо век же ли да сми сле но жи ви и, осу ђен 

Ми о драг Д. Иг ња то вић

ТРЕ НУ ТАК ПРИ ЧИ НОГ ЖИ ВО ТА

(Бра ни слав Голд нер, При че жи вот ног тре нут ка, Сту дио Ла
зић, Бе о град, 2010)

Жи вот, на рав но, ни је, ни ти га чи ни: „је дан тре ну так”. Он је по при-
лич но и гу сто, а мно го кад – не раз ре ши во тка ње. У При ча ма жи вот
ног тре нут ка, Бра ни слав Голд нер се од лу чио за крат ку на ра тив-
ну фор му: при чу од два де сет три рет ка. У но ви јој књи жев но сти, 
чи та о ци ма за мо ре ним ро ма ни ма, „три ло ги ја ма”, „те тра ло ги ја ма”, 
уме сто по ве сни ца чи та вих епо ха и на ра шта ја, с раз ло гом се − и то у 
чи та вом све ту – ну де при че од сто ти ну-две ста ре чи и ја пан ски фи-
ли гран − ха и ку ли ри ка. Голд нер је, ина че, „еп ски” и ла ко ре чив и 
рас при чан „Ср бен да”, ко га при ча јед но став но ву че и раз ве зу је не 
са мо го вор, већ и ства ра лач ку, кон струк тор ску има ги на ци ју. Са да 
се − и то, на сре ћу, успе шно ухва тио у ко штац и сам са со бом, али 
и с при чом ко ја, ка ко сам у Ре чи ауто ра ка же, тра жи да се „јед ним 
тре нут ком ра све тли део жи во та”, да сам тај тре ну так бу де кра так 
што нај ви ше мо же, а са ма при ча „пре се че не рас пле тив чвор” ко ји 
је или ом ча око вра та ју на ку или се, са ма по се би, рас пле те по бе-
дом или љу ба вљу, оства ре њем сна и же ље или пра ста рим ле ком од 
зла и све га што чо ве ку „не па ше” − сме хом и ко ми ком. Још је Ра бле, 
је дан од ка ме но по ла га ча ре не сан сне по бе де чо ве ка над дог ма ма 
сред њо ве ко вља, упра во гле да ју ћи ту жна, за бри ну та, па и на мр го-
ђе на ли ца мно гих љу ди на по чет ку свог бра ву ро зног „сме хо е па” 
уз вик нуо: „Смеј се, ко хо ће да бу де чо век. Смех је чо ве ку за и ста 
свој ствен!”

А ево ка ко те „суд бин ске” тре нут ке ви ди Бра ни слав Голд нер. 
Онај ко по тра жи Иглу у пла сту се на, сва шта раз гр ћу ћи, у том за-
мам ном по слу про на ђе: у љу бав ном ко ме ша њу из гу бље не мин ђу-
ше, сат, чак бур му и сл. А по не што од то га има „име и пре зи ме” 
гу бит ни ка, на рав но! Да ли је, опет, сре ћан „Срећ ко” кад се, уме-
сто љу ба ви, оже ни зло ћом због ње ног бо гат ства? У „Ти то во вре ме” 
вр ти се та ко ђе ка дров ска вр те шка, No men est omen – ка ко из бе ћи 
то про клет ство? Жи вот ни тре ну так је и брус хал тер у пи шче вом 
џе пу, на ђен на Ки не ском бу вља ку, а за бу не с Јан ко вим кри ва ком ипак 
се раз ре ша ва ју кад се бра шно ку ку ру за „кри ва ка” у сласт по је де у 
ци цва ри...

Та кве су, ве дри ном ху мо ра оза ре не, али и трп ке као ка рак-
тер но-жи вот ни „фе лер”, ове рез-при чи це. Оне је су по крат ко ћи 
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став не и „ле пљи ве” за чи та ње и про ми шља ње. Баш као и жи вот 
ко јим сви ми, у ра спо ну од ба да ва џи ја, до „ум них” и „уз ви ше них” 
гла ва, жи ви мо ... 

Као и у нај ве ћем бро ју при ча, па и ро ма на овог ла ко ре ког на-
ра то ра, и При че жи вот ног тре нут ка углав ном има ју ве дар, сре ћан, 
мо гло би се ре ћи чак и пе да го шки по у чан за вр ше так. У овим при-
ча ма са „23 ре да” жи вот ни за пле ти и кон флик ти ре ша ва ју се – што 
им је вр ли на – раз ре ше њем с „уку сом” бла го ху мор ног под сме ва ња 
би ло „хра па во сти ма” у са мим љу ди ма или у жи во ту. Алу зив ност 
на при мер при че Фла у ти ста под сти че се по себ ном му шком „об да-
ре но шћу”, као и у при чи Лов на ди вље пат ке. Ко ле ан ти квар жи ви на 
ви со кој но зи јер га „спон зо ри шу” ста ри је и бо га те же не. Ла жи га ће 
са два про ре за (на пред и по за ди) спа са ва ју де ду од си гур не смр ти, 
иако има ју прак тич ну уло гу за све фи зи о ло шке и сек су ал не „рад-
ње”. У дру гим при ча ма „на ра во у че ни је” се из вла чи из де фе ка та 
мен тал не струк ту ре „жи вих љу ди”: Пе ра Бој лер се „уби” да по пра-
ви и учи ни при влач ним свој стас; а у при чи Чи ја је гре шка ука за но је 
на де фект ност у вас пи та њу „слат ког син чи ћа”, ко ји, на рав но, ста-
са ва у – Обло мо ва. По ја ва све ра ши ре ни ја у свим сре ди на ма. Жив-
ча ни Жив ко на гло се ме ња ка да по ста је отац бли зно ва, Жив ке и 
Жив ка, плач љи ве и нер во зне де це, а уда ва че–про би ра чи це пу ца ју 
на „ви со ко”, али – иза бра ни ци су не до хва тљи ви! 

Уме Голд нер „слат ко” да ис при ча при чи цу. И да је „за чи ни” 
упра во „за чи ном” – по ен том у та два-три по след ња ре да сво је при-
че. Не ки „за чи ни” су као фи јук би чем по људ ским ма на ма (Уса
мље но др во), а не ке ме лем, као нпр. у при чи Тет ки на реч, кад тет ка 

– учи те љи ца, го ста–не ста шка „гру бо” нај у ри из сво је ку ће, али – на 
три да на, „док је љут ња не про ђе”... Ове крат ке при чи це пу не су и 
ве што скло пље не, па ће чи та о ци ма по ну ди ти на из глед „ла ку” за-
ба ву, али и „огле дал це” да се по не кад и са ми огле да ју и у мно гим 
зго да ма и не зго да ма чак и пре по зна ју... А све с ху ма ном, пра вом 

„док тор ском”, са ве то дав ном а не на ме тљи вом по у ком! 

не у мит но на смрт и не ста нак, он мо ра и нај цр њим усу ди ма да се 
на ру га (смрт, бо лест, гу би так, по ра зи у љу ба ви, со ци јал ни кон-
флик ти и сл.) сме хом. За то се ове при чи це ла ко и чи та ју, а и као 
шкољ ка отва ра ју чи стом на ра ци јом и про ми шље ним син так сич-
ким и лек сич ким обр ти ма.

Док тор Голд нер је „не по пра вљи ви” ху ма ни ста баш тог, „ра-
бле ов ског” ти па (Чо век по ста је чо ве ком тек кад се ру жно ме, и у 
се би, али и у дру ги ма, на ру га!). Уоста лом, зар Ф. Ни че ни је не сла-
га ње „про гла сио” „зна ком ци ви ли за ци је”? Ру га мо се и не са гла ша-
ва мо са мо ако нам је ста ло да та кве ма не от кло ни мо – смех је као 
не ка кав ду хов ни пур га тив! А пра ва мр жња – шта је она и ка ко се 
она ис по ља ва? Па ... оним „Ама баш ме бри га – ње гов (њи хов) про-
блем”! Бра ни слав Голд нер је по пут, на при мер, Сте ва на Срем ца и 
ње му слич них, пи сац ко ме ди о граф ске дра ма тур ги је – ни ка ко опа-
ке, ра за ра ју ће до ма но ви ћев ске са ти ре, ко ја, у ства ри, „са ти ре” све 
че га се до так не: људ ске по ро ке, дру штве ну хи по кри зи ју, ма лиг ни-
те те со ци јал но-по ли тич ке при ро де и па то ло ги је. До вољ но је да два 
вре ме шна са пут ни ка у су мор ној из ју три ци у ауто бу ском пре во зу, 
у ма ни ру Ду шка Ра до ви ћа, за поч ну ди ја лог: Ако не знаш шта ти 
је, ти по гле дај где ти је, па ако не знаш где ти је – е, то ти је! – па 
да на свим ли ци ма си не ве дри на но вог да на. Или да наш пи сац 
/ док тор ука же да има љу ди ко ји тра же све, а од шко ле и за на та 
има ју „сред њу уза луд ну шко лу”! Или, шта је у те ра пи ји за док то ре 
нај ве ћи „лек”? „Ле ко вит осмех”, на рав но! Мо жда и ви ше не го ин-
си сти ра ње да па ци јен та ле чи са мо про фе сор и – ни ко дру ги! (при-
ча Про бу ђе на се ћа ња). А ка ко се „пат ки цом” ле че по ти сну те тра у ме 
– па ... из ви ка ти се на се бе са мо га. Има – та на но уоча ва Голд нер – и 
„јед но бој них” љу ди: сав њи хов жи вот је, на при мер, у пла вом – да 
про сто по лу диш! (при ча Пла во, во лим те пла во). Или, ка ко на ћи „за 
Рај ка ка пу” и пра вог му жа за три де сет ше сто го ди шња ки њу ко ја би 
да „на ђе сре ћу” са че твр тим бра ком (при ча Не по гре ши во по гре шан 
из бор)! Ка ко би се ре кло – не па тво ре ни оп ти ми зам и то пли на про сто 
бу де ве ру, у овим за мра че ним ци ви ли за циј ским хо ри зон ти ма, од 
гло бал них су ко ба и ото пља ва ња до сви ре пе ка пи та ли стич ке ре це-
си је, да по сто ји „зрн це” сре ће. У при чи Бо жић ни по клон то је љу-
бав ни ве ре нич ки пр стен ко ји до но си – Бо жић Ба та ... Ето за што су 
ове ма ле при че Бра ни сла ва Голд не ра у ства ри – ве ли ке! Ни су на-
ме тљи ве, про зра че не су ве дри ном, увек на „пра вој стра ни”: та мо 
где су дух и ве ра и сми сао чо ве ко ве си ве и угро же не свим и сва чим 
ег зи стен ци је, по бед ни ци! Ве шти на да се од ко ло кви јал ног спле та 
об ли ку је при ча пу на обр та, бо је, со ци о ло шких (чак и ду бљих) сен-
че ња за и ста пре по ру чу је ове му дре и ду хо ви те ме да љо не – јед но-
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чак и у Јо ле со ву књи гу о јед но став ним об ли ци ма. Прет ход ни ци 
Ва си лев ског су ве ли ко, про бра но, али и ве о ма ра зно вр сно дру-
штво: Мар ко Ауре ли је, Ми шел де Мон тењ, Ера змо Ро тер дам ски, 
Френ сис Бе кон, Ла Рош фу ко, Ла Бри јер, Хајн рих Хај не, Ар тур Шо-
пен ха у ер, Франц Каф ка, Пол Ва ле ри... Ка да је о на шој књи жев но-
сти реч: Бо жи дар Кне же вић, Јо ван Ду чић, Иво Ан дрић, Дра ган М. 
Је ре мић... 

Ам би ва лент ност ре чи Ва си лев ски по сти же та ко што се усред 
њих је дан глас (мно го ре ђе – два) за ро бља ва за гра да ма: по(д)не ти; 
(п)оста ти; про ве(т)ра ва ње; са мо(пр)оти ца ти; свес(т); све(т); ст(р)
ани ца. Ма ло друк чи ја је ва ри јан та, овај пут еви дент но дво кра ка се-
ман тич ки: б(з)ла то. По не кад се у ре че ни ци, у за гра ди, на ђе јед но и. 
Та ко се „отва ра ју” две мо гућ но сти чи та ња: оно дру го чи та ње, ко је 
укљу чу је у се бе и рав но прав но и, је сте „ума њу ју ће”. 

Не ко ли ке ре чи су „кључ не”: вре ме (на сло вио сам збир ку иза-
бра них пе са ма Ри сте Ва си лев ског, ко ју сам при ре дио, Вре ме, гла со
ви; дру га збир ка ње го вих пе са ма на сло вље на је Вре ме ни ја, а сед ма 

– Ли ста ње вре ме на; пра ви је вре ме ник ма ке дон ског и срп ског пе сни-
штва: пе сник ко ји, уро њен у пе снич ку – и не са мо њу – тра ди ци ју, 
из на ла зи у њој ак ту ал не, мо дер не то но ве; ње го вим пе сни штвом 
стру ји без вре мље, от кри ва се гне здо у ко јем су чвр сто згње жђе ни 
про шлост, са да шњост и бу дућ ност); за тим, траг; дар; али и гла гол 
про се ја ти.

При сут на је и јед на се ман тич ка ком би на ци ја по ко јој ни је до-
вољ но пр во и дру го (ина че, по при ли чан број фи ло со фе ма са др жи 
ан ти под не тврд ње, ме ђу соб но кон траст не ста во ве, из ме ђу ко јих се 
пи сац не опре де љу је увек), већ се при зи ва, три јад но, син те тич ко, 
по ми ру ју ће (но, ни ово не оста је увек та ко, већ, по не кад, за зи ва но-
ви по че так ко ји му мо же би ти и ди ја ме трал но су про тан, про ту но-
жан) – тре ће.

Основ не те ме су: вре ме; смрт (и, ре ђе, са мо у би ство) – жи вот; 
ле по та; умет ност; по е зи ја; па као – рај; зло – до бро; Бог – ђа во; по бе да 
– по раз; при ја тељ ство – не при ја тељ ство; исти на; ве ли ко – ма ло; сво
је – ту ђе; чо век; пу то ва ње. Ако их рас про стре мо, до би ја мо ми са о ну 
ма пу чи та ве књи ге. Њу по нај бо ље илу стру је по ма ло „пре се че на” 
сли ка па у ко ве мре же ко ја оба ви ја ко ри це књи ге. Где је па ук? Ни је 
ли он и онај ко ји се на ла зи у па кле ном про сто ру из па кле не ви зи-
је Сви дри гај ло ва, ју на ка Зло чи на и ка зне Фјо до ра До сто јев ског, али 
и онај из на ше из ре ке Да не ма ве тра, па у ци би не бо пре мре жи ли? Да 
ве тар ома не и па у ци пре мре же не бо, кроз па у чи ну би смо и у рај 
при сти за ли. Па у ко ва мре жа, уз то, сли ка је и сва ког жи вље ња на 
зе маљ ској ја бу ци ко јој смо јед на ко и го сти и го спо да ри.

Ду шан Стој ко вић

РО МОР ДУ ХА И ДУ ШЕ

(Ри сто Ва си лев ски, Нул то вре ме, Ар ка, Сме де ре во, 2010)

Ри сто Ва си лев ски, вр сни пе сник на два је зи ка – ма ке дон ском и срп-
ском, јед на ко вр стан пре во ди лац и не са мо са ова два и на њих, јед-
на ко дра го цен ан то ло ги чар, пи сац је ко ји се жан ров ски не ра си па. 
По ред не ко ли ких есе ји стич ких при ло га, об да рио нас је не дав но 
књи гом о ко јој пи ше мо. Пр ва ениг ма пред ко ју нас она по ста вља 
њен је на слов. За што је вре ме о ко јем се збо ри нул то? Дру га ениг ма 
по ку шај је жан ров ског од ре ђе ња тек сто ва ко ји су у њој при сут ни. 
Сам аутор у по до дред ни ци бе ле жи: фи ло со фе ме, па ра ко пе, цр ти-
це. При том да је пред ност дру го спо ме ну тој од ред ни ци, те у увод-
ном тек сту ве ли ка ко упра во оне „ви ше го во ре о ме ни не го о дру-
ги ма, а мо жда ви ше о мо јој од ва жно сти да о по не че му про го во рим 
не го о оно ме о че му го во рим” (5). Из увод ног тек ста нео п ход но је 
ци ти ра ти и ме сто на ко јем се об ја шња ва ка ко се са за пи си ва њем 
от по че ло и ка ко тај про цес, у ме ђу вре ме ну пре тво рен у го то во сва-
ко дне ван лов са олов ком у ру ци на ми сли ко је плу та ју пе сни ко вом 
све шћу и под све шћу, из гле да: „Тек не дав но, јед на од њих је го то во 
са му се бе за пи са ла на по ле ђи ни ауто бу ске кар те. // ... На и ла зи ле 
су кад им се прох те, а ја сам је два сти зао да их за пи шем, а ка мо ли 
да то про ве ра вам” (5; под „про ве ра ва њем” ми сли се на то да ли су 
и дру ги пи сци слич но на пи са ли). Увод нам да је је дан „сиг нал”: ис-
па ло би да пи сац не пи ше, већ да се текст сам ис пи су је, тек стов но 
те то ви ра ју ћи и свог ауто ра. Ми сли су оне ко је вла да ју и са ме се бе 
(по)ра ђа ју. Њи хов тво рац ука зу је се, у не ку ру ку, као сред њо ве ков-
ни пи сац ко ји је ви ше ме диј ко јим не ко дру ги го во ри. Но, да ли је 
спо ме ну ти сиг нал сиг нал ко ји нам от кри ва шта је су шти на са ме 
књи ге, или, мо жда, са мо, на мер ни ла жни сиг нал чи ја би ду жност 
мо гла да бу де да нас на ве де да па жљи во, на ка ши чи цу – ка ко се и 
ина че ова кве књи ге чи та ју – при сту пи мо иш чи та ва њу и раз у ме ва-
њу Нул тог вре ме на? 

Ако ми сли мо да смо се ти ме из ву кли из жан ров ске зам ке, не-
сум њи во се ва ра мо. Тек сто ви ко ји су пред на ма ни по што ни су јед-
но о бра зни. Чак би се мо гла утвр ди ти и раз ли чи тост њи хо ве струк-
ту ре у по је ди ним сег мен ти ма књи ге Нул то вре ме, и не што ка сни је 
по ку ша ће мо то да учи ни мо. На жан ров ској тр пе зи на ла зе се, ме-
ђу тим, још не ко ли ке од ред ни це: ми сли, афо ри зми, гно ме, про зни 
фраг мен ти, про за и де, ми ни-есе ји... Тре ба ло би, мо гу ће, за ви ри ти 
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па стио!” (38). По сто је и афо ри зми ко је би смо мо гли, чак, на зва ти и 
по ли тич ким: „Да је знао с ким има по сла, Те сла би Аме ри ку и све 
с њом, као и нас, оста вио у мра ку. – Да их ми ни ка да не ви ди мо; да 
нас они не на ђу и не учи не нам оно што су нам учи ни ли!” (108). 
Ни ма ло слу чај но, ве о ма че сти су им пе ра ти ви.

Не ко ли ки афо ри зми у свом ср цу гне зде ме та фо рич не сли ке 
на лик на пе сме у про зи: „Над жи ве ће вре ме са мо они ко ји ус пе ју да 
му до ско че и на те ра ју га да иде за њи ма као при пи то мље на звер. 
То се, на рав но, ни ка да не ће до го ди ти, као што се ни је до го ди ло 
да би ло ко ја че сти ца за со бом по ву че и упра вља це лом зе маљ ском 
по га чом” (18); „Нај те же је упа сти у вла сти ту ру пу. По себ но кад се 
пре то га (ни је) во ди ло ра чу на о ње ном дну” (29); „Ко зна ко ли ко 
не бе ских све то ва са ња о жи во ту на Зе мљи!” (56); „Жи вот је вре-
мен ски огра ни че но са ће ко је ис пу ња ва све у при ро ди” (ово је са мо 
од ло мак ми сли; 85); „Сва ки чо век је крст за се бе. Тре ба са мо да га 
не ко ус пра ви и – сам ра ши ри ру ке!” (140).

Ево јед ног ко ји је не сум њив ехо ја пан ских ха и ку пе са ма: „Сва-
ки опа ли лист по тре се зе мљу и уне се бит ну про ме ну у при ро ди. 
Са мо што од нас, за ба вље них со бом, ни ко то не при ме ти” (22). 

По себ но у по след њој че твр ти ни књи ге на ла зи мо спе ци фич-
ну при ме ну car mi na fi gu ra ta. Ту је чи та ва пре гршт осо бе но струк-
ту ри ра них ка ли гра ма. Јед на ко, и ка скад ног спу шта ња ре чи. Шта 
се по сти же та квом ор га ни за ци јом тек сто ва? Не са мо гра фич ко 
осве же ње, већ и, сим би о за се ман тич ког и ви зу ел ног, ко јој и ина-
че чи та ва књи га Ва си лев ског те жи у на ме ри да ви зу ел но до ча ра и 
обо ји (про)ми шље но и да ми шљу, у исти мах, уло ви ви ђе но, опа-
же но, до жи вље но, про чи та но, од са ња но.

По гле да мо ли књи гу ис це ла, она от по чи ње крат ким афо ри-
стич ким му њо гра ми ма, а он да афо ри стич ке сен тен це по чи њу да 
ра сту, све док у по след њем де лу не при стиг не мо до раз гра на тих 
афо ри за ма – фи ло соф ских „при ча”. Од афо ри зма–удар ца ко ји 
је „по кри вао” ми сао ко ја се до ка зи ва ла не са мо на ре флек сив ној 
рав ни, већ и ме та фо рич ки – сли ком, при сти гло се до тек сто ва у 
ко ји ма се по ве ћа ва ла „ду жи на” ми сли а да при том ни по што ни је 
тр пе ла ње на је згро ви тост. (При ме ри за ду же тек сто ве – ско ро две 
стра не – на ла зе се на стр. 149–150 и 154–155).

Књи га је па жљи во струк ту рал но ор га ни зо ва на. По сле услов-
но уоп шта ва ју ћих ре флек си ја, пре ко ка ли грам ског ин тер ме ца, 
сти же се до су бјек тив ног бло ка тек сто ва у ко јем се раз от кри ва са мо 
ре флек сив но Ја. Је дан од удар них тек сто ва по ста је ауто би о граф-
ски текст у ко јем се го во ри о пи сцу ко јег то што при па да две ма 
књи жев но сти ма, уме сто да учи ни оним што не сум њи во и до ка-

По сто је не ко ли ки ти по ви ми сли ко ји су при сут ни у књи зи 
Ри сте Ва си лев ског. На чи ни ће мо, ну жно гру бу, по де лу и сва ки од 
њих илу стро ва ће мо по не ким при ме ром. Има оних ко ји ма је у је-
згру ху мор: „Сти гло се до тле, да ни бе ла ку га код нас не ће мо ћи 
на ћи по сао” (122). Јед на ко и оних ко је по кре ће иро ни ја: „Тре ба би-
ти благ пре ма се би – не тре ба за гор ча ва ти жи вот дру ги ма!” (99). 
Иро нич но се го во ри и о из ми шље ној, или бо ље – уми шље ној, нај 
исто рич но сти. Бол но-иро нич но о на ро ду ко ји је уми слио да је сте 
не бе ски на род. 

Оче ки ва но, до ми ни ра ју афо ри зми ко је би смо мо гли окр сти-
ти „пра вим”: „И ства ри ко је не по сто је – по сто је са мим тим што 
не ко не ги ра њи хо во по сто ја ње” (11); „Чо век ко ји мр зи дру ге не 
зна ко ли ко ту ђом мр жњом мр зи се бе” (12); „Ле по ту увек про се ју 
ру жне ства ри” (13); „Вре ме је не пра вед но! – За не ке има ису ви-
ше вре ме на!” (19); „Смрт је гне здо ко ме хр ле сви об ли ци жи во та” 
(32); „Сва ко ко зна свој, не ће ста ти дру го ме на пут” (40); „И ка мен 
о вра ту по не кад по мог не да се не ко не чег те шког лак ше осло бо ди” 
(43); „Чо век при ну ђен да се од ре ди из ме ђу два зла, ну жно по ста не 
тре ће” (54); „До бро је кад љу ди би ра ју ства ри, а не оне њих”(56); 

„Ево лу ци ја при зна је са мо јед но на че ло – ре во лу ци ју!” (67); „Нај те-
же је они ма ко ји жи ве као да су одав но мр тви!” (122); „Не по сто ји 
вре ме ко је се мо же ус кра ти ти свом жи во ту!” (124); „Бо ље је по бед-
ни ка на гра ди ти на вре ме, не го му до зво ли ти да се ду го ижи вља ва 
над по бе ђе ним и ти ме пр ља и свој образ и сво ју по бе ду” (137). Ла-
ко се дâ от кри ти епи фа ниј ско у њи ма. Не ко ли ки су пра ви афо-
ри зми–му ње. Они до ка зу ју ка ко је Ва си лев ски пра ви ре флек сив ни 
пе сник. И по ка зу ју за што је он упра во, и нај већ ма, то. На го не нас 
да се при у пи та мо тр пи ли афо ри зам ори ги нал ност. Мо же ли он 
се би да при у шти жи ли цу есе ји стич ког? Жи ли цу снов ног? Код Ва-
си лев ског мо же!

По сто је афо ри зми гра ђе ни на па ра ле ли зми ма: „Нај леп ше о 
жи во ту пе ва смрт; нај ви ше због смр ти ја ди ку је жи вот” (40); „Са мо 
смрт мо же да по твр ди да је не ко жи вео, а жи вот – да је не ко умро!” 
(49); „Ви де ти а не осе ти ти ви ђе но је исто што и ро ди ти се а не осе-
ти ти жи вот” (84). Они ко ји су пра во зву ко ча ра ње: „Пра ва пе сма 
пе ва ча са ма на ђе” (53). „Ди ја ло шки”: „Хо ће те да ви ди те дру ге? – 
По гле дај те се бе!” (59) Ево јед ног „су бјек тив ног”: „Док ми слим на 
се бе, ми слим на то ли ке дру ге. Кад не бих то чи нио, имао бих ути-
сак да ни ко дру ги не ми сли на ме не” (176). Јед ним ће мо илу стро-
ва ти ро до љу би ву ми са о ност: „На вла сти том је зи ку и му ца ње мо же 
ле по да зву чи” (21). Јед ним, пак, кри тич ке то но ве: „До бро је што је 
чо ве ку су ђе но да све по ла ко от кри ва. Ина че би све од јед ном упро-



82

за но је сте – мо стом ко ји те две књи жев но сти спа ја, би ва ју ћи и за 
јед ну и за дру гу не по ме ри ви уга о ни ка мен – пре тва ра у пи сца ко ји 
је, по не у те ме ље ном, не мо жда јав ном (али при кри ве но ви ше ра-
ња ва), су ду ни ова мо ни она мо, на по себ ном чар да ку, ни на не бу 
ни на зе мљи, и без не ба и без зе мље. Успе ва се вла сти тим тру дом и 
на по ром, вред но шћу де ла, упр кос све му и сви ма: „Пи са ти на два 
је зи ка, зна чи има ти мај ку ко ја има дру гу де цу по ред се бе и о ко-
ји ма бри не, а вас се од ри че, јер вас је суд би на уда љи ла од ње, и 
има ти ма ће ху ко ја, та ко ђе, бри не о сво јој де ци, а вас је два при хва та 
због дру гих, или због не ког вла сти тог ин те ре са. Тек ако, и по ред 
то га, ус пе те (осо би то на не кој тре ћој стра ни!), ако не чим над ма-
ши те њи хо ву оми ље ну де цу, обе ће по че ти да се бу са ју у гру ди 
сво ја та ју ћи вас, хва ле ћи се ка ко су вас и јед на и дру га та ко од га ја ле 
да сте мо ра ли ус пе ти. То је, у ства ри, њи хо ва ока сне ла од бра на од 
гре ха ко ји су пре ма ва ма учи ни ле, а да ни су све сне сво јих за слу га 
да су вас упра во та квим сво јим од но сом учи ни ле от пор ним на не-
да ће ко је су вас то ком жи во та (и ства ра ња, на рав но) пра ти ле и та ко 
учи ни ле моћ ним да сте мо ра ли са ми ус пе ти. Од бра ће, по лу бра ће, 
се ста ра и по лу се ста ра, по ред та кве мај ке и ма ће хе, ни је ни тре ба ло 
ви ше оче ки ва ти” (168).

Пре за кључ ног об ја шње ња штам па ног под на сло вом „По-
след њи за ве жљај”, на ла зи се као по след њи афо ри зам овај ко ји вре-
ди за пам ти ти, као и мно ге дру ге (по тру ди ли смо се да на пра ви мо 
лич ни ода бир и да га за бе ле жи мо у окви ру на шег про ми шља ња 
књи ге Нул то вре ме): „Да нас има то ли ко та квих ка кви ма се бе сма-
тра мо, рај би по стао оп ште ме сто” (159).

Пре из го на из ра ја, Ева и Адам пре пу шта ли су се ла сти и сла-
сти. Из гон их је учи нио не са мо смрт ним би ћи ма, већ и би ћи ма 
ко ја мо ра ју да про ми сле шта је би ло узрок њи хо вог па да. Чи та лац 
Нул тог вре ме на у при ли ци је да, опле ме њу ју ћи се ле ко ви то му дром 
лек ти ром, из о штри и сво ју ми сао. Од јед не књи ге ми сли не мо же 
се зах те ва ти ви ше.
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Бо јан Те о фи ло вић

АН ТИЧ КО СХВА ТА ЊЕ ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ

У свом епо хал ном де лу „Исто ри ја ци ви ли за ци је – Жи вот Грч ке”, 
Вил Дју рант је са гле дао по ре кло, успон, зре лост и про па да ње Грч-
ке и ис та као при род не ле по те ове зе мље, јер „кад оста вља ју ћи за 
со бом Атлан тик и Ги брал тар, уђе мо у нај леп ше од свих во да, сту-
па мо од мах у аре ну грч ке исто ри је. „Као жа бе око риб ња ка,” ре као 
је Пла тон, „на се ли ли смо се на оба ла ма овог мо ра”... Оно што је 
љу де при ву кло у Егеј би ла су остр ва... Пло ве ћи Еге јом, чо век по чи-
ње да схва та за што су љу ди ове оба ле и остр ва ко је су на ста њи ва ли 
за во ле ли ско ро ви ше од жи во та и, као Со крат, про гон ство сма тра-
ли го рим од смр ти”.1

Ан тич ка Грч ка се с пра вом че сто на зи ва ко лев ком де мо кра ти-
је,2 јер она то и је сте, и у прак тич ном и у те о риј ском сми слу. Та ко 
ско ро не ма обла сти чо ве ко вог ства ра ла штва на ко ју грч ка тра ди-
ци ја ни је оста ви ла траг. Сва ка ко, до при нос ан тич ког грч ког ге ни ја 
је нај ви ше из ра жен у обла сти фи ло зоф ско-по ли тич ке ми сли.

По је ди ни гра ђа ни ко ји су се код ста рих Гр ка већ у VI ве ку пре 
но ве ере зва ли фи ло зо фи, раз ми шља ли су о то ме ка ко по бољ ша ти 
ово зе маљ ски жи вот и тра жи ли об ја шње ња за по ре кло све та. Свој 
раз ви так Гр ци су сма тра ли по себ ним, баш због жи во та у по ли-
су (др жа ви),3 чи ме се у пр вом ре ду ми сли на за јед ни цу гра ђа на, а 
тек по сле на под руч је на ко јем се на ла зи та за јед ни ца. У ар хај ском 

1  Дју рант В., (1996), „Исто ри ја ци ви ли за ци је – Жи вот Грч ке”, На род на књи га, Бе о град, стр. 4.
2  Ита ли јан ски на уч ник, фи ло зоф и про фе сор Ђо ва ни Сар то ри до шао је до са зна ња да је де-

фи ни са ње де мо кра ти је из у зет но сло же но: „Ако је де фи ни са ње де мо кра ти је об ја шње ње 
зна че ња те ре чи, он да је про блем ре шив: тре ба зна ти са мо ма ло грч ког је зи ка. Реч зна чи, 
бу квал но, власт (kra tos) и на ро да (de mos). Али, на тај на чин ре ши ли смо са мо вер бал ни 
про блем: са мо смо об ја сни ли је дан на зив. Про блем де фи ни са ња де мо кра ти је је мно го сло-
же ни ји... То што реч де мо кра ти ја има пре ци зно бу квал но и ети мо ло шко зна че ње, ни ма ло 
нам не по ма же да схва ти мо ка ква ствар ност од го ва ра том пој му и ка ко су из гра ђе не и ка ко 
функ ци о ни шу мо гу ће де мо кра ти је... Из ме ђу на зи ва и но си о ца на зи ва, дуг је пут”.

 Ши ре: Сар то ри Ђ., (2001), „Де мо кра ти ја шта је то?”, ЦИД, Под го ри ца, стр. 87–93.
 Про фе сор Кец ма но вић, та ко ђе, сма тра да по сто ји про блем де фи ни са ња де мо кра ти је. У сво-

јој књи зи „До ме ти де мо кра ти је” скре ће па жњу чи та о цу и усме ра ва га на Сар то ри ја сле де-
ћим ре чи ма: „при ли ком бе о град ске про мо ци је свог ка пи тал ног дје ла Шта је то де мо кра ти ја 
Ђо ва ни Сар то ри је скром но при ми је тио да је те шко не што но во до да ти на те му о ко јој је већ 
на пи са но пре ко два ми ли о на књи га, те да се све сво ди на дру га чи ју си сте ма ти за ци ју. Ка да 
то ка же је дан од дво ји це или тро ји це во де ћих де мо кра то ло га да на шњи це, шта тек пре о ста је 
оста лим ауто ри ма ко ји се од ва же да пи шу о де мо кра ти ји?” (Кец ма но вић Н., (2005), „До ме ти 
де мо кра ти је”, Чи го ја штам па, Бе о град, стр. 5.)

3  Ве за град ских на се ља и аграр не око ли не, др жав на и еко ном ска не за ви сност пре ма спо ља, 
те уну тра шња струк ту ра гра да, би ли су кон сти ту тив ни де ло ви фе но ме на на зва ног „по лис” 
(граддр жа ва). Град ско на се ље по ли са по пра ви лу се на ла зи ло око утвр ђе ног бре жуљ ка (акро-
по лис), че сто на оста ци ма ра ни јих ми кен ских на се ља.
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не, би ла је од ве ли ког зна ча ја три ма кла са ма: hip pe isима („ко ња ни ци” 
– бо га ти се ља ци), ze u gi tenима (сред њи се ља ци и тр гов ци) и the tenима 
(ла ко на о ру жа ни – ма ли се ља ци, тр гов ци и над ни ча ри), ко ји ма је до де-
лио од ре ђе не де ло ве же тве (око 52 ли тра у са да шњој ме ри) и та ко 
учи нио њи хо ва пра ва за ви сним од ових де ло ва же тве. По ред то га, 
из кла се hip pe is-a из дво ји ла се вр хов на гру па, око и пре ко 500, ко-
ји ма је оста вио пра во за др жа ва ња ар хе о та.5 Бо га ти су до би ли ве ћа 
пра ва, али и ве ће оба ве зе. Та ко, на при мер, мо ра ли су о свом тро-
шку да из др жа ва ју шко лу, рат ну ла ђу или да да ју не ку дру гу нов-
ча ну по моћ.

Исто вре ме но, Со лон је уста но вља ва њем но вих по ли тич ких 
ин сти ту ци ја – Са ве та 400 и На род ног су да – гра ђа ни ма дао ве ће 
мо гућ но сти ути ца ја. Со ло но ве ре фор ме до при не ле су кон со ли до-
ва њу атин ског по ли са, али ни су ра ди кал но про ме ни ле дру штве не 
и по ли тич ке струк ту ре.

Оно што је за по чео Со лон, за вр шио је Кли стен, ре фор мом 
Уста ва ко ја је уве де на 510. го ди не п. н. е., ус по ста вив ши по ли тич ку 
осно ву атин ског по ли са. Том ре фор мом Кли стен је од у зео моћ 
гру па ма ко је су се обра зо ва ле на те ме љу пле мић ке при пад но сти 
или на те ме љу ве ли чи не при ват не имо ви не. Он је атин ску те ри-
то ри ју по но во по де лио на три зо не: град, се ло и оба лу, а гра ђа не 
у де сет фи леа, од ко јих је сва ка у Са вет 500 де ле ги ра ла по 50 по-
сла ни ка. Сва ка од фи леа је 36 да на во ди ла по сло ве гра да и има ла 
ме сто пред се да ва ју ћег у Са ве ту. Сло бод ни Гр ци су вла да ли, а ро-
бо ви су ра ди ли. По ред то га, Кли стен је увео и но ву ин сти ту ци ју 
ко ја је мо гла прог на ти гра ђа не, у слу ча ју да они при ку пе ве ћи број 
овла шће ња ко ја би до ве ла у опа сност де мо крат ско уре ђе ње – Суд 
за про гон, ко ји се на зи вао и ча сно про гон ство ли ца (остра ки зам). 
На и ме, сва ке го ди не у На род ној скуп шти ни се по ста вља ло пи та-
ње „да ли тре ба да се про ве де про гон?”. У слу ча ју да је од го вор 
био по зи ти ван, он да је два ме се ца ка сни је до ла зи ло до гла са ња у 
На род ној скуп шти ни и то на тај на чин што би сва ки гра ђа нин 
(при кво ру му од 6000 гла са ча) пре цр тао име јед ног по ли ти ча ра 
на це ду ља ма. Онај по ли ти чар ко ји је до био нај ве ћи број гла со ва, 
од но сно био нај ви ше пу та пре цр тан, био је на де сет го ди на про-
те ран из Ати не, при том не гу бе ћи сво ју имо ви ну. За то вре ме, о 
ње го вој имо ви ни и по ро ди ци ста рао се при ја тељ ко га он од ре ди, а 
по по врат ку на ста вљао је жи вот у Ати ни без ика квих не га тив них 
по сле ди ца, ужи ва ју ћи сва пра ва ко ја је ра ни је имао. По све му су де-

5  Ар хе о те, вла да ју ћи чла но ви ко ји су би ра ни из ве ли ких пле мић ких ро до ва и ко ји су по сле ис-
те ка слу жбе до жи вот но оста ја ли чла но ви Са ве та (Ар хе о па га). Ово ари сто крат ско дру штво 
(ар хе о ти и Ар хе о паг) је од ре ђи ва ло суд би ну гра да.

кра љев ству кра љев за мак је је згро гра да око ко јег је гру пи са но све 
оста ло што спа да у до тич ни град. Ме ђу тим, у по ли су је су прот но, у 
сре ди шту је аго ра, трг као оку пља ње. По ли тич ко од лу чи ва ње пре-
ла зи са кра ља на скуп шти ну, па се за кључ ци до но се јав но. Они 
се мо ра ју оправ да ти пред гра ђа ни ма, а да би не ки за кљу чак био 
усво јен, по тре бан је глас гра ђа на. На тај на чин по чи ње про цес ра-
ци о на ли за ци је по ли тич ких од лу ка.

То ком VII ве ка пре на ше ере услед убр за ног дру штве ног раз-
во ја у ве ћи ни грч ких за јед ни ца, вла да ви на плем ства је у по ли тич-
ком, еко ном ском и вој ном по гле ду по че ла да сла би. У овој фа зи 
опа да ња мо ћи плем ства и по ра ста со ци јал них на пе то сти у не ким 
грч ким по ли си ма раз ви ла се ти ра ни ја, а у дру гим су по ста вља не 
су ди је или за ко но дав ци.

За свој раз вој у по ли тич ко-прав ном и со ци о ло шком по гле ду 
ан тич ка де мо кра ти ја нај ви ше ду гу је че тво ри ци др жав ни ка и ре-
фор ма то ра: Дра ко ну, Сoлону, Кли сте ну и Пе ри клу. 

По сле не у спе лог по ку ша ја ус по ста вља ња ти ра ни је у Ати ни, 
власт је пре у зео Дра кон (624.п. н. е.). Он је пре у зео за да так да по-
но во ус по ста ви прав ну јед на кост и да ре фор ми ше по сто је ће пра во. 
Том при ли ком пре у зет је са мо је дан део кри вич ног пра ва. Бит не 
са др жај не про ме не при ме ћи ва ле су се у ра зли ци из ме ћу уби ства 
и уби ства из не ха та, што је фор мал но има ло зна чај у раз ре ше њу 
ва же ња оп ште крв не осве те. На и ме, оште ће ној стран ци је и да ље 
би ло омо гу ће но да тра жи по чи ни о ца кри вич ног де ла, али је са да 
за то би ла по треб на до зво ла од су да. По сма тра ју ћи у це ли ни, Дра
ко но во за ко но дав ство4 зна чи ло је је дан ко рак ви ше ка прав ној си гур-
но сти, али оно ни је ре ши ло со ци јал не и еко ном ске про бле ме.

Успон ста ро хе лен ског на ро да по чео је са Со ло ном (640–564. п. 
н. е.) – „на род ним осло бо ди о цем”, ко ји је за ко ном од 594. го ди не 
п. н. е. убла жио ста ње на тај на чин што је из вр шио ва жне ре фор-
ме. За ње го ву по ја ву на исто риј ској по зор ни ци ве зу је се ве ли ка 
еко ном ска про ме на ко ја је по тре са ла ста ро хе лен ско па три ја хал но 
дру штво. Со ло нов За ко ник био је во ђен иде јом из јед на ча ва ња, пра-
вич но сти (Di ke) и „до брог уре ђе ња” (Euno mia). Про блем од ште те 
и осло ба ђа ња ма лих се ља ка од роп ства Со лон је ре шио ис пла том 
оп штег из но са од ште те, док је за бра ном за ла га ња вла сти те лич но-
сти од стра нио роп ство по за ду жи ва њу. Исто вре ме но, ро бо ви ко ји 
су већ би ли про да ти у ино стран ству ку пље ни су и вра ће ни у зе мљу. 
Ме ђу тим, ово уки да ње роп ства од но си ло се са мо на гра ђа не Ати не. 

Со ло но ва фор ма Уста ва, ка сни је озна че на као ти мо кра ти ја, у 
ко јој су по ли тич ка пра ва би ла за ви сна од ве ли чи не лич не имо ви-

4  Ка сни ја пре да ња не пра вед но су „Дра ко но вим за ко ни ма” при пи са ла пре о штре ме ре.
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у де ли ма Пла то на и Ари сто те ла. Ме ђу тим, по и ма ње ста ро грч-
ке ба шти не не би би ло пот пу но без фи ло зоф ских по гле да Пла-
то но вог учи те ља, Со кра та (469–399. г. п. н. е.). Не на пи сав ши за 
жи во та нијед но де ло, Со крат је сво је фи ло зоф ске ми сли ши рио 
усме но. За то се у про у ча ва њу и раз у ме ва њу ње го вих фи ло зоф ских 
по гле да по ја вљу ју те шко ће, јер се по ста вља пи та ње ко је нај вер ни-
је за пи сао оно што је што је Со крат го во рио: Ксе но фонт, Пла тон 
или Ари сто тел.8 По зна то је, из са чу ва них из во ра, да је Со крат био 
про тив атин ског де мо крат ског уре ђе ња, али је уче ству ју ћи у Пе ло-
по не ском ра ту по ка зао хра брост и па три о ти зам, што се за ње го ве 
уче ни ке не би мо гло ре ћи. Та ко су Кри ти ја и Ал ки би јад за вре ме 
пе ло по не ског ра та из да ли Ати ну и пре шли на стра ну Спар та на ца, 
док се Ксе но фонт бо рио про тив Ати ња на на стра ни Спар та на ца у 
би ци код Ко ро не је (394. г. п. н. е.). 

Ка да је Со крат за шао у ка сне 30. го ди не жи во та, већ је имао 
гру пу след бе ни ка ме ђу мла дим Ати ња ни ма, ко ји су би ли за ди вље-
ни његовом лич но шћу и фи ло зоф ским по гле дом на жи вот. Је дан 
од њих, мла ди Хе ре фон, оти шао је у Дел фе, да би у про ро чи шту 
по ста вио пи та ње: „Је ли ико му дри ји од Со кра та?”. Од Пи ти је – 
Апо ло но ве све ште ни це, до био је од го вор да ни је ни ко. Иако је Со-
крат по ку шао да опо врг не про ро чан ство ко је му је до не ло мно го 
не при ја те ља, а ко ји су га на кра ју и из ве ли на по губ но су ђе ње, он 
је на ста вио да раз го ва ра са Ати ња ни ма. Не у мор но је хо дао по тр-
го ви ма и раз го ва рао с љу ди ма свих за ни ма ња – хтео је да сви до ђу, 
пре ма ње го вом ми шље њу, до пра вог пу та. Јер, ла ко је од го во ри ти 
где се мо же ку пи ти, на при мер, не ка ствар, али Со крат од мах пи та, 
где се мо же ку пи ти вр ли на. Ту са го вор ник пре ста је са си гур но шћу 
да го во ри и оста је без од го во ра на мно га Со кра то ва фи ло зоф ска 
пи та ња. По Со кра ту, фи ло зо фи ја је без у слов на по тре ба сва ко-
днев ног жи во та свих љу ди, јер им она по ма же да спо зна ју сми сао 
и вред ност жи во та, а све у ци љу спо кој ни јег и му дри јег жи вље ња. 
Сма трао је да фи ло зо фи ја по се ду је ап со лут ну моћ и да ће по мо ћу 
ње уре ди ти све дру штве но -по ли тич ке про тив реч но сти, по сти ћи 
пот пу ну хар мо ни ју иде ал не за јед ни це, ко ја ће би ти на та квом са-
знај ном ни воу да ће сви исто вре ме но би ти етич ни, иако тај на чин 
раз ми шља ња та да шње дру штво ни је раз у ме ло. То је би ла уто пи ја 
ко ја је ње ног осни ва ча ко шта ла жи во та. Јер, по лис са сво јом тра ди-
ци јом био је и су ви ше јак да би до зво лио та кво де ло ва ње Со кра та, 
ко ји је хтео све окре ну ти у прав цу сво јих иде а ла.

8  У оце њи ва њу Со кра то вог ли ка, као и ње го ве фи ло зо фи је, нај бо ље по сту па ју они ко ји узи ма-
ју у об зир сва три из во ра, тј. Ксе но фон та, Пла то на и Ари сто те ла, јер са мо из те це ли не мо же 
се доби ти пот пу на сли ка.

 Исто, стр. 84.

ћи, ова ме ра тре ба ло је да спре чи по је ди не пле ми ће да ду го роч но 
по ве ћа ва ју сво ју моћ.

Око че тр де сет го ди на по сле Кли сте на про цес де мо крат ског уре
ђе ња Ати не до вр шио је Пе ри кле (462. п. н. е.), ко ји је му дром по ли-
ти ком Ати ни оси гу рао ми ран жи вот, и она је, из гра див ши див не 
гра ђе ви не, ко ри сте ћи и са ве зни но вац, по ста ла по нос свих Хе ле на.6 
Он је плем ство оста вио без ика кве вла сти, а до но ше ње свих од лу ка 
Пе ри кле је на ред бом пре нео на Са вет 500, На род ни суд и На род ну 
скуп шти ну (Екле зи ја). Да би што ви ше љу ди при во лео да уче ству је 
у по ли тич ком жи во ту, слу жбе ни ци ма, су ди ја ма, као и при сут ни ма 
на сед ни ца ма На род не скуп шти не, ис пла ћи ва ле су се днев ни це. 
Он је сма трао да је ова ме ра нео п ход на, ка ко би се на тај на чин 
из јед на чио гу би так ре дов не за ра де оног да на ка да су гра ђа ни би-
ли на сед ни ци Екле зи је. Ово је, пре све га, би ло ва жно за си ро ма-
шни је ста нов ни ке, ко ји су ис пла ћи ва њем до дат ног нов ца има ли 
мо гућ ност да по се те раз не све ча но сти и по зо ри шне пред ста ве ко је 
су че сто тра ја ле и по не ко ли ко да на. Пе ри кле је 458. п. н. е. зе у ги
ти ма, тре ћој кла си по ре ских об ве зни ка, до пу стио при ступ и рад у 
др жав ним слу жба ма. Ка ква је ова де мо кра ти ја би ла и ко је мо гућ-
но сти је пру жа ла сва ком спо соб ном по је дин цу, мо же се ви де ти из 
фраг мен та „Пе ри кло вог над гроб ног го во ра” па лим ју на ци ма, ко ји 
је за пи сао исто ри чар Ту ки дид. Пе ри кле је, пре не го што је по чео 
да го во ри о за слу га ма па лих ју на ка, пр во ис та као за ка кву су и они 
отаџ би ну бо ри ли: „Ми има мо устав ко ји ни је гра ђен ни по ка кву 
ка лу пу су сјед них на ро да... Др жав на упра ва ни је усред сре ђе на у 
ру ка ма ма ло га бро ја, не го у ру ка ма ве ћи не, зо ве се на ша вла да ви-
на на род на вла да (де мо кра ци ја). У при ват ним по сло ви ма вла да за 
све рав но прав ност по за ко ну, а што се ти че јав ног жи во та, сва ко 
се, пре ма то ме ка ко се ко у че му од ли ку је, би ра у др жав ну упра ву, 
не за то што је члан не ко га ста ле жа, не го по сво јој лич ној за слу зи. 
Ни ко се не ис кљу чу је из др жав них зва ња, па ни због си ро ма штва, 
ко је ина че сме та угле ду, ако је са мо вр стан да учи ни што до бро за 
др жа ву”.7

Ти ме је за кљу чен про цес раз во ја Уста ва по ли са, а исто вре ме но 
и пре те че свих де мо крат ских уста ва. Овај Устав пред ста вља осно ву 
по ли тич ке фи ло зо фи је Грч ке, ко ја је по себ но до шла до из ра жа ја 

6  Ати на је по сле за вр ше них ра то ва с Пер си јан ци ма, из ко јих је иза шла као цен трал на си ла хе-
ленског све та – би ла сре ди ште хе лен ског по ли тич ког и кул тур ног жи во та, ор га ни зо ва ла по-
мор ски савез (478. г. п. н. е.), у ко ји су сту пи ли мно ги гра до ви са сво јом мор на ри цом, и би ли 
оба ве зни да гра де и из др жа ва ју бро до ве. Са ве зна ка са у ко ју су сви да ва ли при ло ге би ла је 
пр во на остр ву Де лу, да би 454. г. п. н. е. би ла пре ме ште на у Ати ну. Овим нов цем је, из ме ђу 
оста лог, са гра ђен Пар те нон – посве ћен бо ги њи Ати ни и Про пи ле ји.

7  Бо шњак Б., (1982), „Грч ка фи ло зо фи ја”, Фи ло зоф ска хре сто ма ти ја I, На клад ни за вод Ма ти це 
Хр ват ске, За греб, стр. 59 и 60.
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Пла тон у сво јој Ре пу бли ци (Др жа ви) све сво ди на по лис (на 
по ли тич ку за јед ни цу), сма тра ју ћи је као јед ну вр сту дру штве ног, 
од но сно др жав ног то та ли те та. За ње га је по лис об лик оства ре ња 
ум ног по рет ка, па због то га ње гов вр хов ни прин цип мо ра би ти 
оп шти ин те рес, ко ји га и чи ни су пер и ор ним над ген тил ним дру-
штвом. Да би се та кво дру штво по ли тич ки уре ди ло по треб но је ре-
ши ти про блем исти не и пра вог зна ња. Зна ње за Пла то на не пред-
ста вља про сто ра ци о нал но, по је ди нач но ми шље ње, већ спо зна ју 
по рет ка све та, у ко ме ви ди глав ну прет по став ку ва ља ног чи на, а то 
зна чи и су шти не ства ри, исти не и уре ђе ње дру штва. Пре ма Пла-
то ну су шти на по ли ти ке је у пра вед ном ре гу ли са њу ме ђу соб них 
од но са у за јед ни ци и ства ра ње склад ног жи во та у дру штву. При 
то ме је прав да из раз и си но ним по ли тич ке рав но те же у за јед ни ци, 
чи ји је циљ ста бил но ста ње ко је се по сти же ка да сва ко до би је ме сто 
у за јед ни ци ко је му жи вот но при па да у скла ду са це ли ном. Пра-
вед на др жа ва је нај ви ши иде ал по ли ти ке, а пра вед но је оно што 
је за ко ни то, ну жно, ум но и што је оп ште од ре ђе но и при хва ће но. 

Иако је Пла то нов жи вот био бу ран, он је до кра ја остао ве ран 
свом на сто ја њу да из гра ди си стем иде а ли зма и да у прак си по ка же 
му дрост оства ре ња идеј но узор не др жа ве.

Ме ђу број ним ми сли о ци ма Пла тон се из два ја по на чи ну на 
ко ји је до ча рао сна гу, ле по ту и раз ми шља ње ста рих Хе ле на. Ње-
го ва де ла нас уво де ме ђу ње го ве са бе сед ни ке, ме ђу ко ји ма је нај че-
шће био Со крат.

При ка зу ју ћи мо дел иде ал ног др жав ног уре ђе ња, Пла тон се 
ни је мно го освр тао на до га ђа је из про шло сти, али се ипак не сме 
за не ма ри ти да му је при мер уре ђе ња Си ра ку зе и Спар те по слу жио 
у из гра ђи ва њу соп стве ног мо де ла.

Пла тон је био убе ђен да је пра во са мо оно уре ђе ње ко је мо-
же да обез бе ди сло бо ду, усло ве и ат мос фе ру сва ком гра ђа ни ну да 
вр ши оне функ ци је за ко је је спо со бан. Да би по ка зао ко ли ка је 
пред ност др жа ве ко ја се за сни ва на пра вич но сти у по ре ђе њу са др-
жа вом ко ја ни је та ква, Пла тон по ла зи од гле ди шта ко је за сту па ју 
со фи сти. Та ко, за раз ли ку од ста ва да су љу ди пра вед ни про тив 
сво је во ље, тј. да су пра вед ни за то што не мо гу чи ни ти не прав ду, 
Пла тон из но си ар гу мен те да је пра вич ност бо ља од не пра вич но-
сти, ка ко за љу де та ко и за др жа ву.

Пла тон за кљу чу је да др жа ва има три нај ва жни је функ ци је и њи
хо ве но си о це: упра вља че (фи ло зо фе), чу ва ре (вој ни ке) и рад не љу де (се-
ља књ, рад ни ке, за на тли је). Ова ква по де ла тре ба ло би да обез бе ди 
пот пу ни склад.

Со крат је био и про тив вла да ви не три де се то ри це ти ра на, чи-
ме се за ме рио свом уче ни ку Кри ти ји. По сле по ра за Ати не у Пе ло-
по не ском ра ту, Кри ти ја је до био нај ве ћу моћ у Ати ни и за бра нио 
Со кра ту да раз го ва ра с омла ди ном и да ши ри сво је фи ло зоф ске 
по гле де на жи вот. Од би ја њем да са још че тво ри цом љу ди, а по на-
ло гу Ти ра на, до ве де при ја те ља, Ле он та Са ла ми ња ни на, ко ји је по-
бе гао због на си ља, Со крат је по ка зао ко ли ко ни је био при вр жен 
вла да ви ни три де се то ри це. 

По сле зба ци ва ња ти ра ни је Три де се то ри це од стра не де мо-
крат ских сна га на че лу са Тра зи бу лом 403. г. п. н. е., по но во је у 
Ати ни ус по ста вље на де мо крат ска власт, ко ја је по сле че ти ри го-
ди не су ди ла Со кра ту због ње го вог де ло ва ња као ан ти де мо кра те. 
Оп ту жба про тив Со кра та би ла је вр ло крат ка: „Не ве ру је у бо го ве у 
ко је ве ру је др жа ва и ква ри омла ди ну”. Со крат се бра нио да он ни је без-
бо жник и да увек слу ша са мо свој уну тра шњи, бо жан ски глас, док 
је сво јим де ло ва њем хтео љу де са мо по пра ви ти, а ни ка ко ква ри ти. 
Јер, би ла би ве ли ка ко рист ка да би сви омла ди ну по пра вља ли, а 
са мо он ква рио, али му се чи ни да је ствар обр ну та. Со крат је имао 
мо гућ ност и да из бег не смрт ну ка зну, под усло вом да при ста не да 
оде из Ати не и да пре ста не да се ба ви фи ло зо фи јом. Ме ђу тим, он 
то ни је при хва тио. По пио је отров од ку ку те и та ко за вр шио свој 
жи вот, с на дом да ће и у под зем ном све ту ис пи ти ва ти и по пра вља-
ти љу де. 

Пла тон (427–347. г. п. н. е.) ро дио се че ти ри го ди не по сле по-
чет ка пе ло по не ског ра та,у вре ме бор би из ме ђу де мо кра ти је и ари-
сто кра ти је. Ка да су му би ле 23 го ди не, ње гов ујак Кри ти ја – Со кра-
тов уче ник, био је на че лу ти ра ни је Три де се то ри це, ко ја је у Ати ни 
уби ла око 1 500 гра ђа на, од у зев ши им све има ње. То је био об ра чун 
ари сто кра ти је с де мо крат ским сна га ма, због че га је из Ати не мо-
ра ло да по бег не мно го љу ди и уто чи ште и спас на ђе у Те би, ко ја 
је при хва та ла и по ма га ла атин ске де мо кра те. У Те би је би ло до ста 
из бе гли ца, та ко да је Тра зи бул ла ко ор га ни зо вао сна ге ко је су 403. 
г. п. н. е. ушле у Ати ну, зба ци ле ти ра ни ју и по но во ус по ста ви ле де-
мо крат ску власт. По сле че ти ри го ди не, та власт је су ди ла Со кра ту 
због ње го вог де ло ва ња као ан ти де мо кра те, че му је и Пла тон био 
све док. Пла тон се ба вио фи ло зо фи јом да би у њој на шао ре ше-
ње свих дру штве них про бле ма. По ње му, ре фор ме дру штва ни су 
успе шне ако се из во де на ста рим те ме љи ма, па сто га тре ба све из-
но ва по че ти, јер ни ко у др жа ви не мо же би ти за до во љан ако она не 
по сту па за ко ни то и пра вед но. Др жа ва ће би ти срећ на ка да вла да-
ри бу ду фи ло зо фи, од но сно фи ло зо фи вла да ри.9

9  Исто, стр. 107.
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сво ју фи ло зоф ску шко лу Ли кеј. Ка да је умро Алек сан дар Ма ке дон-
ски (323. г. п. н. е.), ма ке дон ски гра ђа ни и њи хо ве при ста ли це би ли 
су не по жељ ни у осво је ним грч ким гра до ви ма, па је и Ари сто тел, с 
об зи ром да је био на ма ке дон ском дво ру, по бе гао из Ати не, „ка ко 
се Ати ња ни по дру ги пут не би огре ши ли о фи ло зо фи ју”. Оти шао је у 
Хал кис на Еубе ји, где је сле де ће го ди не и умро.

Ари сто тел је сва прет ход на фи ло зоф ска зна ња о по ли ти ци 
си сте ма ти зо вао у свом епо хал ном де лу „По ли ти ка”. При хва тив ши 
Пла то но во по и ма ње по ли са као за јед ни це, Ари сто тел ис ти че да 
љу ди по лис (др жа ву) ин тим но до жи вља ва ју као за јед ни цу ко ја је 
на лик за јед ни штву у по ро ди ци, пле ме ну и брат ству, где се је дин ка 
од га ја за за јед нич ки жи вот и рад.10

 О атин ској де мо кра ти ји, као и о де мо кра ти ји уоп ште, ни Пла-
тон ни Ари сто тел ни су има ли нај бо ље ми шље ње, јер су за го ва ра-
ли јед но иде ал но, ели ти стич ко, ари сто крат ско дру штво. Симп то-
ма тич на је Ари сто те ло ва кла си фи ка ци ја об ли ка упра вља ња др-
жа вом, у ко јој их он де ли на по три до бре, од но сно ло ше фор ме, 
у за ви сно сти од то га да ли др жа вом упра вља по је ди нац, не ко ли-
ци на или ве ћи на на ро да. При то ме, пр ву гру пу „до брих” об ли ка 
пред ста вља ју кра љев ство – вла да ви на по је ди на ца, ари сто кра ти ја 

– вла да ви на оних ко ји се од ли ку ју ин те лек ту ал ном и мо рал ном вр-
ли ном, и po li te ia, по јам ко ји се у не до стат ку бо љег на зи ва, обич-
но об ја шња ва мо дер ним тер ми ном ре пу бли ка, у ства ри – на род на 
вла да ви на за сно ва на на прав ној јед на ко сти. На су прот овој, гру пу 

„ло ших” об ли ка са чи ња ва ју: ти ра ни ја – са мо вољ на власт по је ди на-
ца, из о па че но кра љев ство, оли гар хи ја – вла да ви на нај бо га ти јих, из-
врг ну ће ари сто кра ти је и де мо кра ти ја – вла да ви на ши ро ких, си ро-
ма шних, на род них ма са, као из о па че ње ре пу бли ке. Пр ви об ли ци 
су по ре ђа ни по ре до сле ду по зи тив не вред но сти, где је кра љев ство 
нај бо ље од до брих, а дру ги по ре до сле ду не га тив не вред но сти, где 
је нај го ри об лик ти ра ни ја, а де мо кра ти ја нај ма ње ло ша, од но сно 
нај бо ља ме ђу из о па че ни ма. 

По Ари сто те лу, чо век је по при ро ди по ли тич ко би ће, јер је 
нај бо ље чо ве ко во де ло по лис (др жа ва) – ко ји пред ста вља свр ху и 
раз лог по сто ја ња пр во бит них за јед ни ца, по ро ди ца и чо ве ка уоп-
ште. По што је по лис за јед ни штво, а сва ко је за јед ни штво ра ди не-
ког до бра, нај ви ше до бра по Ари сто те лу са др жи упра во др жа ва и 
др жав но за јед ни штво. Та ко је за Гр ка др жа ва (по лис) има ла аде-
кват ну ве ли чи ну са мо ако се мо гла са град ског уз ви ше ња (акро по-
лис) об у хва ти ти по гле дом и уко ли ко има не ко ли ко де се ти на хи-

10 Мар ја но вић, Ј., (1996), „Те о ри ја по ли ти ке – осно ви”, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, За вод за гра-
фич-ку тех ни ку Тех но ло шко-ме та лур шког фа кул те та, Бе о град, стр. 45–52.

На црт уре ђе ња др жа ве за сни вао је на прин ци пи ма др жав не 
хар мо ни је и пра вич но сти. У Пла то но вим спи си ма ви ди се ње го ва 
ре ак ци ја на про дор роб но-нов ча не при вре де у на ту рал не окви ре 
ро бо вла снич ке др жа ве, имо вин ско ра сло ја ва ње гра ђа на и на ра ста-
ње бо гат ства тр го ва ца. Пла тон је сма трао да бо гат ство уни шта ва 
људ ске вр ли не и бо рио се про тив пре тва ра ња оси ро ма ше них сло-
је ва гра ђа на у ро бо ве.

Раз ми шља ју ћи о др жав ном уре ђе њу Пла тон је хтео да ус по-
ста ви пан хе лен ску др жа ву, у ко јој би ег зи стен ци ја сва ког по је дин-
ца би ла на не ки на чин од ре ђе на од др жа ве. Ме ђу тим, фи ло зо фи ја 
ни је би ла дру штве на си ла ко ја би мо гла из те ме ља да пре о кре не 
це ло куп ни по ре дак. Од ус по ста вља ња но ве др жа ве оста ла је са мо 
те о рет ска за ми сао.

Пла тон је и сâм био про дат као роб на тр гу, осе тив ши та ко 
шта зна чи би ти про да ван као и сва ка дру га ствар. На и ме, по сле 
пр вог пу то ва ња на Си ци ли ју, где је по ку шао да при до би је ста ри јег 
Ди о ни зи ја за сво ју фи ло зо фи ју, ка ко би пре ма њој пре у ре дио сво ју 
др жа ву и вла да ви ну, по на го во ру Ди о ни зи ја био је ухва ћен и до-
ве ден као роб на трг у Еги ну. Ту је Пла то на от ку пио Ки ре ња нин 
Ани ке рид и пу стио на сло бо ду. Пла то но ви при ја те љи из Ати не 
са ку пи ли су но вац да га вра те Ани ке ри ду, али он ни је хтео да га 
при ми, па је за тај но вац ку пље но зе мљи ште за Пла то но ву шко лу – 
Ака де ми ју, ко ју је осно вао 387. г. п. н. е.

По сле свих не у спе ха и на сто ја ња да про на ђе мо гућ ност за 
оства ре ње сво јих иде ја о иде ал ном уре ђе њу др жа ве, Пла тон је је-
ди ну уте ху мо гао да про на ђе у Ака де ми ји, где је до смр ти оку пљао 
нај та лен то ва ни је фи ло зо фе, а ме ђу њи ма и Ари сто те ла.

Ка да се 384. г. п. н. е. ро дио Ари сто тел, Пла тон је већ био вр ло 
по знат фи ло зоф. У пет на е стој го ди ни Ари сто тел је до шао у Пла то-
но ву Ака де ми ју у Ати ни, где је про вео 20 го ди на. По сле Пла то но ве 
смр ти, Ари сто тел је оти шао вла да ру Хер ми ји, при ја те љу Ака де ми-
је, у Ма лу Ази ју, и та мо остао три го ди не. Ка да су Пер си јан ци на 
пре ва ру уби ли Хер ми ју, Ари сто тел је оти шао у Ми ти ле ну на Ле-
збу, а 342. г. п. н. е. до био је по зив од Фи ли па Ма ке дон ског да вас-
пи та ва ње го вог 15-годишњег си на Алек сан дра. Ари сто тел је ми-
слио да ће мо ћи из вр ши ти ути цај на ма ке дон ском дво ру, као што 
је то не кад хтео Пла тон на Си ци ли ји. Ме ђу тим, окрут ни и сил ни 
вла да ри ни су би ли опле ме ње ни фи ло зо фи јом, па су по ли тич ка 
не сла га ња из ме ђу учи те ља и уче ни ка би ла ве ли ка. Јер, Ари сто те-
лов иде ал др жа ве био је грч ки по лис, ма ла хар мо нич на це ли на, а 
не ве ли ке др жа ве Ори јен та. Ка да је Алек сан дар кре нуо у осва ја ња 
у Ази ји, Ари сто тел се вра тио у Ати ну, где је, 335. г. п. н. е., осно вао 
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ља да ста нов ни ка. Са мо у та квим окол но сти ма се и мо гла раз ви ти 
ак тив на де мо кра ти ја, у ко јој су се др жав ни по сло ви ти ца ли сва ког 
гра ђа ни на. Де мо кра ти ја је у по ли су зна чи ла при ви ле ги ју, од но сно 
и пра во и ду жност, јер је по лис сва ком гра ђа ни ну не са мо омо гу-
ћа вао, не го од ње га и оче ки вао ак тив но уче шће у јав ном жи во ту. 
За Ати ња ни на је од го вор ност за до но ше ње соп стве них од лу ка, 
њи хо во из вр ше ње и при хва та ње њи хо вих по сле ди ца пред ста вља-
ло нео п хо дан део жи во та сло бод ног чо ве ка. Та ко је де мо кра ти ја 
зна чи ла ви ше од об ли ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња дру штва, од-
но сно пред ста вља ла је сам об лик ег зи стен ци је сло бод ног гра ђа-
ни на. На и ме, чо век ко ји не би уче ство вао у јав ном жи во ту, ко ји 
би био окре нут ис кљу чи во сво јој при ват ној сфе ри и по сло ви ма, 
но сио је не слав ни епи тет „idi o tes” – са вре ме но зна че ње ове ре чи 
не по сред но од сли ка ва не га ти ван од нос Гр ка пре ма оно ме ко ни је 
био „po li ti kos”, ко се ни је ин те ре со вао за по лис, од но сно по ли тич-
ке од но се и др жав не по сло ве. Због од луч не уло ге нај ви шег до бра 
у за сни ва њу по ли са, из по ли тич ког прак си са тре ба ис кљу чи ти све 
оне ко ји у свом жи во ту не мо гу до сти ћи вр ли ну. Јер, по што тре ба 
до ко ли це и за на ста нак вр ли не и за др жав не по сло ве, Ари сто тел 
сма тра да је из по ли ти ке нео п ход но ис кљу чи ти ра та ре, за на тли је и 
на рав но ро бо ве, за то што ра та ри мо ра ју би ти ро бо ви или вар ва ри 
или пе ри фер ни ста нов ни ци, па сто га по се ди тре ба да при па да-
ју са мо гра ђа ни ма по ли са. По себ но на гла ша ва да вар ва ри не мо гу 
уче ство ва ти у вр ли на ма по ли са, ни у слу ча ју ка да га снаб де ва ју по-
љо при вред ним про из во ди ма, ни ка да као ро бо ви у ра ди о ни ца ма 
ве ли ких мај сто ра грч ке скулп ту ре ства ра ју ве ли чан стве на де ла. 

По ли ти ка је за Ари сто те ла од нос, и то од нос из ме ђу јед на ких, 
ра ди за до во ље ња за јед нич ких ин те ре са. По ред уно ше ња кон цеп-
та удру жи ва ња у по ли тич ку ми сао, Ари сто тел је одво јио по ли ти ку 
од из ве сних пр во бит них исто риј ских дру штве них ор га ни за ци ја – 
што је раз ли ку је од дру гих цен та ра вла сти ко ји се ма ни фе сту ју у 
гло бал ном дру штву. За ње га по ли ти ка ни је ма ка кав по ре дак, ни 
обич но по и ма ње вла сти, већ се у по ли ти ци ра ђа и раз ви ја сло бо да. 
Ари сто те ло ва кон цеп ци ја по ли ти ке као дру штве ног од но са ко ји 
прет по ста вља од ре ђе ну јед на кост и то ле ран ци ју ми шље ња би ла је 
оп штепри хва ће на у ан тич кој ци ви ли за ци ји и ка сни је је из вр ши ла 
ве ли ки ути цај на по кре те и те о ри је ко ји су се су ко бља ва ли са ауто-
кра ти јом и оли гар хи јом. У ари сто те лов ском опу су „по ли ти ка” је 
део прак тич не фи ло зо фи је. Ње на тра ди ци ја до пи ре и до по чет ка 
XIX ве ка, њу ће тек исто ри зам ко нач но сло ми ти.11 

11 Си ме у но вић, Д., (2002), „Те о ри ја по ли ти ке – ри дер – I део”, Удру же ње „На у ка и дру штво”, 
Бе оград, стр. 23.
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Сне жа на Гли шић

ТРА ГОМ ГЛУМ ЦА–ЛУ ТА ЛИ ЦЕ

(Уз 25 го ди на од осни ва ња По крет ног ал тер на тив ног те а тра 
омла ди не Сме де ре ва – ПА ТОС-а)

ТРА ГО ВИ, за пра во, во де чак до сре ди не пе де се тих го ди на про шлог 
ве ка, у пост пар ти зан ску 1956. го ди ну, ка да су де кре том уки ну та 
број на по зо ри шта у гра до ви ма Ср би је, па и На род но по зо ри ште 
у Сме де ре ву. Ни је би ло те шко прет по ста ви ти да се то де си ло та ко 
што је не ко од на до буд них ре во лу ци о на ра у не ком од сво јих „лу-
цид них” тре ну та ка за кљу чио да је по зо ри ште не по треб на а ску па 
за ни ма ци ја, али ће Дра га на Чо лић Би ља нов ски у сво јој књи зи „На-
род но по зо ри ште у Сме де ре ву 1950–1956” то и пре ци зни је де фи-
ни са ти: „Је дан од ‚ко ри фе ја со ци ја ли стич ких кон сте ла ци ја и еста-
бли шмен та’ Све то зар Вук ма но вић Тем по да је су ге сти ју „сре ским 
вла сто др шци ма” ка ко да при ба ве сред ства ко ја су им не до ста ја ла 
за дру ге на ме не, под се тив ши да у мно гим сре зо ви ма по сто ји по 
јед но по зо ри ште”. 

То је би ло до вољ но за не срећ ну од лу ку о уки да њу На род ног 
по зо ри шта у Сме де ре ву, што је оста ви ло трај не по сле ди це на по-
зо ри шни жи вот у овом гра ду. И за пра во се мо же ре ћи да од тих, 
па до да на шњих да на, тра је уз дах зва ни „дај те Сме де ре ву по зо-
ри ште”, при че му се углав ном ми сли на про фе си о нал ну по зо ри-
шну ку ћу са ре дов ним ре пер то а ром и ком плет ним ан сам блом у 
стал ном рад ном од но су. Па ни шта од то га. Да нас, се, сре ћом, ни ко 
не ће усу ди ти, све и да та ко ми сли, да се јав но из ја сни о не по треб-
но сти по зо ри шта, то ли ко смо бар на пре до ва ли, али је по зо ри ште 
и да ље вр ло скуп по ду хват, за ко ји у скром ној град ској ка си углав-
ном не ма па ра.

Не где у тој пра зни ни, на ста лој по уки да њу На род ног по зо ри-
шта, ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка у Сме де ре-
ву по чи ње по ла ко да се фор ми ра омла дин ска ал тер на тив на сце на. 
Нај пре је то би ло Омла дин ско по зо ри ште Сме де ре ва (ОПС) ,ко је 
игра за па же не, мо дер не пред ста ве – „Ман дра го лу”, „Кра ља Иби-
ја”... За то до ба ису ви ше мо дер не, па, глум ци, ре ци мо, би ва ју по-
зва ни на са слу ша ње (ка жу и да су пре но ћи ли у за тво ру), јер су у 
не кој од пр во мај ских па ра да уче ство ва ли про мо ви шу ћи тек спре-
мље ног „Кра ља Иби ја”. И до бро су се на му чи ли да об ја сне от куд 
краљ, па ма кар и Жа ри јев по зо ри шни, у пра знич ној со ци ја ли стич-
кој по вор ци.
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А кад ОПС на не ки на чин поч не да пре ва зи ла зи сво је окви ре 
(а не ки чла но ви гру пе го ди не ко је се мо гу сма тра ти омла дин ским) 
на ње го вим, очи то до бро по ста вље ним те ме љи ма, по ла ко на ста-
је По крет ни ал тер на тив ни те а тар омла ди не Сме де ре ва (ПА ТОС). 
Ка жу да је на стао као yu punk te a tar, на кри ли ма та да шњег панк 
по кре та, али тај панк тре ну так си гур но ни је ду го по тра јао. У сва-
ком слу ча ју, за го ди ну осни вач ку узи ма се 1986, ка да Бра ни слав 
Чу бри ло вић ра ди сво ју чу ве ну вер зи ју Ну ши ће вог „Сум њи вог ли-
ца”, а Вла ди слав Не шић, да нас ко ор ди на тор ПА ТОС-а, деч ју пред-
ста ву „Ра шко и Не ве на”. 

И та ко је по че ло, да би за про те клих два де сет пет го ди на – јер 
је 2011. го ди на у ко јој ПА ТОС сла ви свој пр ви ју би леј – 25 го ди на од 
осни ва ња – овај по зо ри шни ан самбл при пре мио и од и грао, са ма-
ње или ви ше успе ха, 55 пред ста ва, од то га се дам у окви ру у ме ђу-
вре ме ну на ста лог По зо ри шта До ма кул ту ре „Бра ни слав Ну шић”. 
Но, бу ду ћи да га је чи ни ла пот пу но иста аутор ско-глу мач ка и про-
ду цент ска еки па, сло бод но се и то мо же под ве сти под ПА ТОС-ов 
ин вен тар. И осва ја 29 на гра да, при зна ња, по хва ла, углав ном на 
омла дин ским по зо ри шним фе сти ва ли ма у зе мљи и ино стран ству. 
То за јед но чи ни вр ло им пре си ван опус јед не по зо ри шне дру жи не 
у гра ду ко ји, у ства ри, не ма сво је про фе си о нал но по зо ри ште. 

А за јед нич ки име ни тељ чи та ве сме де рев ске ал тер на тив не 
сце не, од ОПС-а до ПА ТОС-а, ду го го ди на био је сме де рев ски ре-
ди тељ Бра ни слав Чу бри ло вић Чу би, већ по ме нут као осни вач и 
ре ди тељ пр ве ПА ТОС-ове пред ста ве. Оста ће упам ћен као тво рац 
нај ве ћег бро ја укуп но по ста вље них пред ста ва у оба по зо ри шна са-
зи ва, а имао је, ина че, је дин стве ну ме то до ло ги ју. Во лео ја да се на 
град ској Фон та ни и дру гим оку пља ли шти ма при дру жи мла ди ма 
ко ји ту гу бе вре ме, иза зо ве их и убе ди да до ђу на не ку вр сту ауди-
ци је – а он да би од њих ства рао глум це. Та ко су на ста ле не ке од 
нај бо љих, на гра ђи ва них ПА ТОС-ових пред ста ва, са ко ји ма је ово 
омла дин ско по зо ри ште убр зо на кон осни ва ња сте кло и углед и по-
што ва ње и по ста ло по зна то и из ван ло кал них окви ра.

У јед ном крат ком са гле да ва њу исто ри је овог по зо ри шта мо-
же мо са мо да ре зи ми ра мо да је све то, на че лу са Чу би јем, го ди-
на ма ишло при лич но до бро (вре ме је већ да на гла си мо и да се све 
од ви ја ло под по кро ви тељ ством и у окви ри ма сме де рев ског До ма 
кул ту ре, на кон по ли тич ких про ме на из 2001. на зва ног Цен тар за 
кул ту ру), али кра јем де ве де се тих и по чет ком две хи ља ди тих по ста-
је при лич но уко ло те че но, као да је стан дард ној аутор ској еки пи 
по не ста ло иде ја. ПА ТОС је, очи то, сти гао до ва жне пре крет ни це. 

И упра во у тре ну ци ма ка да је бу дућ ност сме де рев ске ал тер-
на тив не, али и је ди не зна чај ни је сме де рев ске по зо ри шне сце не на-
кон по ме ну те 1956. го ди не, по че ла да се до во ди под знак пи та ња, 
до ла зи до пра вог „ква ли та тив ног ско ка”. На та ла су де мо крат ских 
про ме на за но вог ди рек то ра Цен тра за кул ту ру до ла зи Ве ра Хор-
ват, исто ри чар умет но сти из Сме де ре ва, а је дан од ње них пр вих 
по ду хва та би ло је ор га ни зо ва ње Да на мек сич ке кул ту ре у Сме де-
ре ву. Са свим по про то ко лу, све док се на сце ни ни је по ја вио мек-
сич ки глу мац Ора сио Са ли нас са јед ном сво јом пан то ми мом. И 
по том, што је за ову при чу од кључ ног зна ча ја, од лу чио да се ма ло 
за др жи у Сме де ре ву.

Плакат прве ПАТОСове представе
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У то вре ме у Сме де ре ву рет ко се чак и раз го ва ра ло о не вер бал-
ном по зо ри шту, па Ве ра Хор ват по ка зу је при лич ну до зу хра бро-
сти од лу чив ши да у крат ком вре мен ском раз ма ку про ду ци ра три 
не вер бал не пред ста ве, ко ри сте ћи при су ство го спо ди на Са ли на са. 
Глум ца ро ђе ног у Го мез Па ла си ју (Ду ран го у Мек си ку), ко ји 1969. 
од ла зи у Ја пан где из у ча ва зен, а та ко ђе и но те а тар у Но га ку до 
шко ли. Вра тио се у Мек си ко да би играо глав не уло ге у не ко ли ко 
ко ма да, док исто вре ме но игра и у му зич ким ко ме ди ја ма, а 1995. 
од лу чу је да се по све ти ви зу ел ној умет но сти и ства ра сво ју Ак ци о
ну по зор ни цу. Сво је нео бич не пред ста ве игра у Не мач кој, Бу гар ској, 
не ко ли ко ју жно а ме рич ких зе ма ља... Је дан кри ти чар ће на пи са ти 
да је „у слу ча ју Ора си ја Са ли на са реч о син те зи ње го вих схва та ња 
тра ди ци о нал ног за пад њач ког те а тра, но те а тра, зен ме ди та ци ја, 
ко ри де, као и по зи ра ња за умет ни ке. А ре зул тат је Ак ци о на по зор ни
ца – вр ста не вер бал ног, те ле сног те а тра, ми ме тич ке или из во ђач ке 
умет но сти, ма да је пре ци зну де фи ни ци ју не мо гу ће да ти”. 

У сва ком слу ча ју, об рео се у се зо ни 2001 / 2002. у Сме де ре ву 
и са сво јим Те а тром LAH – CHO на сце ну по ста вља три не вер бал-
не пред ста ве: јед ну од шест игро ка за, ко ју из во ди са сме де рев ском 
глу ми цом Ми ли цом Ре џић, а по том и мно го ам би ци о зни ју пред-
ста ву „Мај ка Зе мља”, у ко јој већ ан га жу је ско ро цео ПА ТОС-ов мла-
ди ан самбл, да би свој сме де рев ски опус за вр шио пред ста вом „Сан 
о Ну ши ћу”. И баш кад су се ства ри за хук та ле, Ора сио па ку је свој 
лу та лач ки ко фер и од ла зи, без по здра ва и по врат ка. Тек ка сни је 
ће, ме ђу тим, по ста ти ја сно да је оста вио ве ли ки траг, али и пу то каз 
ко јим ће ПА ТОС по том кре ну ти. На том пу ту на ста ју по зо ри шне 
пред ста ве ко је ће до не ти нај ве ће успе хе у исто ри ји не са мо овог 
по зо ри шта не го и чи та ве до сад по зна те сме де рев ске по зо ри шне 
сце не. 

Ак те ри овог ПА ТОС-овог пре о кре та, ру ко вод ство и за по сле-
ни у Цен тру за кул ту ру, у то вре ме су ре дов но у раз го во ри ма на 
ову те му на гла ша ва ли да је од скоч на да ска за пр ве ве ли ке успе хе 
сва ка ко био Ора сио Са ли нас. Да нас то ве ро ват но ва жи и за ве ли ке 
ре зул та те из по след њих не ко ли ко го ди на, јер се ни шта од то га си-
гур но не би оства ри ло да ПА ТОС ни је, по ме ну тим тра гом, сти гао 
до AR. CO (Ar ti stic Con nec ti ons) про јек та, са ко јим за пра во на ста је 
но во сме де рев ско по зо ри ште. Ме ђу на род ни AR. CO про је кат, чи ји 
је про кла мо ва ни циљ из град ња европ ске кул тур не мре же у ја дран-
ској зо ни из ме ђу кул тур них ин сти ту ци ја и ком па ни ја ко је се ба ве 
про дук ци јом и про мо ци јом сцен ских про гра ма, те 2006. го ди не у 
Сме де ре ву по чи ње ор га ни зо ва њем по зо ри шне ра ди о ни це у Цен-

тру за кул ту ру, ко ја оку пља два де се так мла дих глу ма ца из Ита ли је, 
Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске, Ал ба ни је и Ср би је. 

Ита ли јан ски ре ди тељ Сал ва то ре Тра ма ће ре спре ма са њи ма 
јед ну вр ло за ни мљи ву вер зи ју Шек спи ро вог „Сна лет ње но ћи”, 
ко ја ће по том би ти глав на на про гра му мул ти ме ди јал ног по зо ри-
шног фе сти ва ла за мла де Па то сОФ Фи ра ње у осни ва њу. И мо гло би 
се ре ћи да је упра во за хва љу ју ћи овој пред ста ви тај фе сти вал до био 
кри ла на ко ји ма ће до да нас из ра сти у је дан од нај ве ћих омла дин-
ских фе сти ва ла у Ср би ји. Са про гра мом ко ји под ра зу ме ва по зо ри-
шне и пер ку си о ни стич ке ра ди о ни це, по зо ри шне и ба лет ске пред-
ста ве, раз не вр сте пер фор ма на са... на број ним ло ка ци ја ма у гра ду, 
укљу чу ју ћи и улич не на сту пе. 

У окви ру AR. CO про јек та Цен тар за кул тру за по чи ње и са-
рад њу са бе о град ском ре ди тељ ком Сун чи цом Ми ло са вље вић, ко ја 
не ка ко исто вре ме но по ста је и се лек тор по зо ри шног про гра ма Па-
то со фи ра ња. За ПА ТОС нај пре ре жи ра „Ма лог прин ца”: „Ода бра-
ла сам га због те ма као што су при ја тељ ство, љу бав, од го вор ност и 
сми са о но жи вље ње. Ова пи та ња за мла де љу де има ју кључ ну ва-
жност у го ди на ма пре ла за из де тињ ства у зре лост, као вред но сни 
су до ви ко је тре ба да ис пи та ју, про ми сле и усво је”, на пи са ла је у 
јед ном од сво јих прет пре ми јер них тек сто ва. Та пред ста ва, а по-
том и „Про сјач ка опе ра” (у окви ру ме ђу на род ног про јек та „Но-
мад сце не”, ко ји ће ПА ТОС-у ка сни је до не ти мо жда и круп ни је 
ре зул та те од AR. CO про јек та), у са рад њи са Ко ре ја Те а тром, Ле ће, 
Ита ли ја и Па то сОФ Фи ра њем по том су по зва ни на БИ ТЕФ 2007. И 
без об зи ра што је реч о пра те ћем про гра му БИ ТЕФ По ли фо ни ја, ово 
пред ста вља ње на БИ ТЕФ-у у Цен тру за кул ту ру сма тра ју не са мо 
сво јим не го и нај ве ћим до та да шњим успе хом у исто ри ји сме де рев-
ског по зо ри шта.

– Су шти на је у тим ском ра ду. Ус пе ли смо да оку пи мо љу де 
ко ји су ком пе тент ни у сво јој обла сти, ко ји су вр ло струч ни, и на 
тај на чин успе ва мо да на пра ви мо по ма ке у по зо ри шној сфе ри. То 
је је дан ор га ни зо ва ни, план ски рад ко ји се не сво ди са мо на пу ко 
по ста вља ње по зо ри шне пред ста ве, не го ула зи мо су штин ски и ду-
бин ски у при пре ме за сва ку пред ста ву – ре као је та да шњи ди рек-
тор Цен тра за кул ту ру Дра го љуб Мар тић, ко ји зду шно пре у зи ма 
и по др жа ва све за по че те по зо ри шне про јек те. А са њи ма и ову тра-
га лач ку ли ни ју у ства ра њу но вог сме де рев ског по зо ри шта. За јед но 
са Ма ри јом Ани чић, ПР ме на џе ром ПА ТОС-а, њих дво је ће ка сни је 
по ста ти упор ни ор га ни за то ри од ла ска ПА ТОС-ове еки пе на број-
на го сто ва ња у Ита ли ји (што у том без ви зном пе ри о ду ни је би ло 
ни ма ло ла ко, као што ни је ни шта лак ше у по то њој бес па ри ци) са 
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пред ста ва ма ко је ће тек усле ди ти и ко је ће, за пра во, ПА ТОС-у до-
не ти не сум њи во нај ве ће успе хе од осни ва ња до да на шњих да на.

У ме ђу вре ме ну бе ле жи мо и не ке дру ге по ма ке, у ко је се сва-
ка ко мо же свр ста ти и пред ста ва „Его / Ал тер его” у ре жи ји мла дог 
сме де рев ског ре ди те ља и глум ца Ми ља на Гу бе ри ни ћа, као још је-
дан не вер ба лан и са свим нео би чан по зо ри шни до га ђај, са ве ли-
ким успе хом пре ми јер но из ве ден кра јем 2007. го ди не. – Сва ки чин 
кре а ци је нај пре је чин де струк ци је (П. Пи ка со), те смо сто га и ми 
хте ли да бу де мо кре а тив ни – по це па ли смо чо ве ка. На ша фор му-
ла ин ди ви дуе је: ИН ДИ ВИ ДУА = ЕГО + АЛ ТЕР ЕГО. Де фи ни са ли 
смо ЕГО, али и АЛ ТЕР ЕГО, дру га чи је не го пси хо ло зи. Де фи ни-
ци је су крај ње јед но став не: ЕГО је оно ка кви ма се пред ста вља мо, 
а АЛ ТЕР ЕГО је, за пра во, оно што је смо, али не по ка зу је мо – об ја-
сни ће у на ја ви за пре ми је ру сам ре ди тељ Гу бе ри нић. Он је да нас 
у Те а тру Ко ре ја из Ле ћа на дво ме сеч ном уса вр ша ва њу у функ ци-
ји аси стен та ре ди те ља на ре а ли за ци ји умет нич ког де ла про јек та 

„Но мад сце не 2”.
А 28. фе бру а ра 2008. ПА ТОС пре ми јер но игра ду го при пре-

ма ну пред ста ву „Град” у ре жи ји Сун чи це Ми ло са вље вић, ко ја је 
на ста ла у окви ру ме ђу на род ног про јек та „Мит као суд би на”. За 
те му, на рав но, би ра мит о из град њи Сме де рев ске твр ђа ве. – Прет-
по став ка про јек та је да се уну тар са мог на ци о нал ног ми та ко ји је 
имао вред ност да пре жи ви до да на шњих да на на ла зи јед на вр ста 
етич ке по ру ке ко ја је ва жна за од ре ђи ва ње јед не на ци о нал не гру-
пе. Кре ће мо од ар те фа ка та, за те че них до ку мен тар них ма те ри ја ла 
(пе сме, игре, еп ске пе сме...) и ис тра жу је мо их кроз ме диј на у ке и, 
на кра ју, у ме ди ју са вре ме ног те а тра пре по зна је мо те си ту а ци је у 
на шој са вре ме но сти и на сто ји мо да до кра ја про јек та по стиг не мо 
де кон струк ци ју, од но сно раз от кри ва ње ме ха ни за ма пу тем ко јих 
се у на шој ствар но сти да нас ства ра ју и про мо ви шу мо дер ни ми то-
ви – ка же Сун чи ца Ми ло са вље вић.

И ето нас у тре ну ци ма ка да ПА ТОС за о кру жу је 25 го ди на по-
сто ја ња, ко је се сло бод но мо гу по и сто ве ти ти са про це сом ства ра-
ња но вог сме де рев ског по зо ри шта. У јед ном тре нут ку (пре две-три 
го ди не) ПА ТОС је имао де вет „жи вих” пред ста ва на ре пер то а ру, 
ус пут се др же ћи де ви зе да и у кри зним го ди на ма на сце ну по ста-
ви бар јед ну но ву пред ста ву. Да нас је та за ми сао, за јед но са са мим 
ПА ТОС-ом, на жа лост, под зна ком пи та ња, не то ли ко због еко ном-
ске кри зе ко ли ко због не ра зу ме ва ња и из о ста ле по др шке не са мо 
гра да не го и са мог Цен тра за кул ту ру. Ипак овај пе ри од ће се не ка-
ко чуд но по кло пи ти и са го ди на ма у ко ји ма ПА ТОС де фи ни тив но 
по сти же до сад нај ве ће успе хе и при зна ња. За хва љу ју ћи пред става-

ма ко је ће тек (2009. и 2010) на ста ти у окви ру по ме ну тих ме ђу на-
род них про је ка та.

Реч је, да кле, о пред ста ва ма „Пла стич не ба ште” и „Брат” (ова 
дру га је про ши ре на и до ра ђе на вер зи ја њи хо ве „Про сјач ке опе ре” 
из 2007. го ди не), обе у ре жи ји Сал ва то ра Тра ма ће реа и у ко про-
дук ци ји Цен тра за кул ту ру и Те а тра Ко ре ја из Ле ћа. По сле ле пих 
успе ха ко ји су ове две пред ста ве по сти гле на до ма ћим сце на ма (и 
фе сти ва ли ма), не ка ко за јед но (у Ита ли ји и Сме де ре ву) до ла зи се и 
на иде ју да се ПА ТОС упра во са овим оства ре њи ма пр ви пут оти-
сне у ино стран ство и да на сту пи у Ита ли ји. Ту за пра во до ла зе до 
из ра жа ја на по ри дво је по ме ну тих упор них ор га ни за то ра у Цен тру 
за кул ту ру, ко ји ко нач но успе ва ју да ан самбл пред ста ве „Брат” (у 
ко јој, уз глум це ПА ТОС-а, игра ју и чла но ви Ром ског ин фор ма тив-
ног цен тра ДРОМ, ко ји ка сни је та ко ђе по ста ју пу но прав ни чла но-
ви ПА ТОС-ове глу мач ке еки пе) ко нач но од ве ду у Ита ли ју. 

– Пред ста ва „Брат” је мо жда до са да и нај у спе ли ја пред ста ва 
по зо ри шта ПА ТОС. Са овом пред ста вом по зо ри ште је на сту пи ло 
на не ко ли ко фе сти ва ла, ши ром зе мље, али и по ино стран ству. По-
себ но тре ба на гла си ти уче ство ва ње на фе сти ва лу Ca stel dei Mon di 
у ита ли јан ском гра ду Ан дри ја, као и на На пуљ ском по зо ри шном 
фе сти ва лу у На пу љу, јед ном од нај пре сти жни јих по зо ри шних фе-
сти ва ла у Евро пи. По зо ри ште је го сто ва ло и у Ле ћу, а по том и у 
Ми ла ну – ка же Ма ри ја Ани чић.

Представа Брат, Tieffe Teatro Menotti, Милано, фотографија Марија Аничић
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Ово по след ње, го сто ва ње у Ми ла ну, до го ди ло се не по сред но 
на кон до де ле На гра де за ин клу зи ју „Те ре за По мо до ро” за пред-
ста ву „Брат”, што је би ло нај ве ће при зна ње овом по зо ри шту до 
уру чи ва ња „Све то сав ске по ве ље” на овогодишњим Сме де рев ским 
све то сав ским све ча но сти ма, нај ве ћег град ског при зна ња за ства ра-
ла штво у про све ти и кул ту ри, ко је је ПА ТОС-у до де ље но по во дом 
25 го ди на од осни ва ња. Пред ста ва „Пла стич не ба ште” у ме ђу вре-
ме ну жи ви свој успе шни жи вот. Са ве ли ким успе хом на сту па 2010. 
на Твр ђа ва те а тру, ка да је сни мље на за Драм ски про грам РТС-а, а 
по чет ком фе бру а ра 2011. до жи вља ва и сво ју бе о град ску пре ми је ру, 
на сце ни те а тра „Бо јан Сту пи ца” Ју го сло вен ског драм ског по зо-
ри шта. 

И ПА ТОС, та ко, три јум фал но ула зи у ју би лар ну, 25. го ди ну 
по сто ја ња, у ко јој ће се, ме ђу тим, по но во на ћи на ве ли кој пре крет-
ни ци. Док ни же успе хе за по след ње две пред ста ве, но вих про је ка та 
већ ду же вре ме не ма, а он да и пи та ње оп стан ка сти же на днев ни 
ред. У сва ком слу ча ју, опет пред сто је суд бин ски да ни у ко ји ма ће 
ово по зо ри ште мо жда сте ћи, пот пу но за слу же но, ста тус про фе си о-
нал ног или по лу про фе си о нал ног, али, у сва ком слу ча ју, сме де рев-
ског град ског по зо ри шта, за шта се мо же сма тра ти пот пу но са зре-
лим, или ће се, у нај го рој ва ри јан ти, по ла ко уга си ти. А мо жда ће 
на ста ви ти да по сто ји следећи до са да шњу сред њу ли ни ју, на ко јој 
су и у пр вих 25 го ди на успе шно из бе га ва ли по губ на деј ства по ли-
тич ких и оста лих пре ви ра ња.

Представа Пластичне баште, фотографијa Ненад Павловић
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Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић

ОБ НО ВА СМЕ ДЕ РЕ ВА

I
Пи та ње об но ве сме де рев ског Гра да је по кре ну то при ват ном ини-
ци ја ти вом и то је пр ви слу чај у Ср би ји да при ват на ини ци ја ти ва 
зах те ва од др жа ве за шти ту јед ног на ци о нал ног спо ме ни ка, тра же-
ћи да се он осло бо ди из вој них ру ку и да се пре да у др жа ви ну јед не 
оп шти не, ко ја би има ла о ње му да во ди ра чу на уз при по моћ јед ног 
са ве то дав ног од бо ра, чи је би су ге сти је у по гле ду њи хо ве це лис ход-
но сти би ле це ње не од др жав них струч них ор га на по зва них сво јом 
над ле жно шћу да упра вља ју кон сер ви ра њем ста ри на. Још пре 1923. 
за мо љен је пред сед ник Оп шти не у Сме де ре ву да енер гич но за тра-
жи да се Град из у зме из ис кљу чи ве над ле жно сти вој них вла сти и да 
се про гла си за на ци о нал ни спо ме ник, а у исто вре ме је пред ло же-
но да се на сло бод ном про сто ру ко ји Град за у зи ма, ме ђу ње го вим 
зи до ви ма, на пра ви је дан ста ди он за лоп тач ке и дру ге утак ми це. У 
ве зи са овим апе лом, г. Ко ва чић, та да шњи за слу жни пред сед ник 
Оп шти не у Сме де ре ву, пред у зи мао је ко ра ке да ову иде ју при ве де 
у де ло и остао њен енер гич ни по бор ник до да нас; јед но вре ме но, 
он је још од та да раз го ва рао са мно гим јав ним рад ни ци ма о то ме 
про гра му и на и шао код њих не са мо на одо бра ва ње не го и на по-
моћ.

По сле 1918, бом бар до ван и ја ко на ру шен у ра ту, сме де рев ски 
Град је био пун не у по тре бљи ве за ро бље не не мач ке ар ти ље риј ске 
му ни ци је, до вла че не без ре да по град ском по љу. Ова му ни ци ја, с 
об зи ром на жив па ро брод ски и же ле знич ки са о бра ћај, ко ји се по-
кре ће ва тром а ко ји се све ви ше и ви ше раз ви јао уза са му твр ђа-
ву, пред ста вља ла је не са мо ве ли ку опа сност за Град, не го и за ва-
рош Сме де ре во, за ње го во ста нов ни штво. Сто га је, са по зи ва њем 
на при мер стра шне би тољ ске ка та стро фе, тра же но уоби ча је ним 
сред стви ма и пре ко јав но сти: да вој не вла сти од мах но се ту му ни-
ци ју, уко ли ко је она за пре ра ду, у фа бри ку, а њен оста так да уни-
ште ута па њем у Ду нав, по што је ње но „чу ва ње” у Сме де ре ву по-
вод стал не не си гур но сти и разу мљи ве па ни ке.

Го ди не су про ла зи ле, др жав не вла сти се ни су ода зи ва ле на 
ове дво стру ке мол бе. Нај зад, у то ку ове го ди не, ја сам учи нио апел 
на сме де рев ску Оп шти ну да она опет зва нич но по ве де ак ци ју да 
се Град спа се од за бо ра ва и да се од ње га ство ри је дан на ци о нал-
ни цен тар за спорт ске утак ми це. У то ме по гле ду сам на и шао на 
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да њем оп штин ске па ла те, ас фал то ва њем ули ца и дру гим ве ли ким 
ра до ви ма, ова ма ла град ска оп шти на, ко јој би за овај гест тре ба ло 
да за пље ска це ла Ју го сла ви ја, ни је мо гла да учи ни ни шта ви ше за 
јед ну на ци о нал ну ста ри ну. Ње но ле по др жа ње ме ђу тим код зва-
нич них чак ни је би ло ни за па же но ни ти му је ико одао при зна ње. 
Да ти три десет хек та ра пр во кла сне зе мље са мо да би се јед на ста ра 
твр ђа ва на пу сти ла и отво ри ла по се ти о ци ма, твр ђа ва у ко ју ни су 
у по след ње вре ме пу шта ни ни љу ди ко ји су спре ма ли док тор ске 
ди сер та ци је о ње ном ар хи тек тон ском и исто риј ском зна ча ју, то за-
и ста ни је би ло ма ло, на ро чи то не кад се по ми сли ка кве се све ка-
сар не и вој на ве жба ли шта мо гу по ди ћи на усту пље но ме про сто ру.

Пре го во ри, та ко во ђе ни, тре нут но су за ста ли. На и шла је из-
бор на кам па ња и „фе ри је”, љу ди су се раз и шли да ле ту ју или аги-
ту ју, ак ти су оста ли да ле же по ар хи ва ма. Уме сто да се, као што се 
и же ле ло, план оства рио још при ли ком ви зан то ло шког кон гре са у 
Бе о гра ду, он је од ло жен на не из ве сно вре ме. Не сум ња ју ћи да ће 
г. Ви да ко вић без кло ну ло сти ипак на ста ви ти те пре го во ре, ми се 
на да мо да ће до 1930. др жав ни ор га ни уви де ти оправ да ност сме-
де рев ских мол би и да ће до тле ре ши ти сме де рев ско пи та ње она ко 
ка ко им је то до са да пред ла га но. Те го ди не ће би ти рав но пет сто-
ле ћа од ка ко је сме де рев ски Град са зи дан и Сме де рев ци ће ве ро-
ват но пред у зе ти из ве сне ко ра ке да про сла ве ту пет сто го ди шњи цу 
на тај на чин што ће све ча но отво ри ти ста ди он и ле по ше та ли ште 
у сво ме Гра ду, ко ји ће од др жа ве би ти већ про гла шен за јед но на-
ци о нал но до бро.

II
Као на се ље, Сме де ре во по сто ји ви ше не го пет сто ти на го ди на. У 
ње го вој бли зи ни је био рим ски Монс Ауре ус, чи ји се оста ци још на-
ла зе по сме де рев ским ви но гра ди ма. У IV ве ку по сле Хри ста, на тим 
ме сти ма је пр ве ви но гра де за са дио цар Ауре ли ус Ва ле ри је Проб. 
До да ва њем и пре ме та њем сло го ва у ре чи Монс Ауре ус1), Ви зан тиј-
ци су до шли до сво га на зи ва Сфен те ро мон, ко ји се по ми ње у јед ној 
по ве љи ца ра Ва си ли ја II из го ди не 1019. (XI век); из те по ве ље се 
ви ди да је Сфен те ро мон имао сво га епи ско па, што зна чи да ме сто 
ни је би ло без ва жно сти. Сло вен ски на зив, ко ји до ла зи од ви зан тиј-
ско га, пр ви пут је спо ме нут у јед ној хри со ву љи ца ра Ла за ра у ко јој 
се ве ли да се ма на сти ру Ра ва ни ци по кла ња „у Сме де ре ву љу ди на 
Бо го сав с оп ки ном и з ба шти ном”. Тек ме ђу тим у XV сто ле ћу Сме-
де ре во ула зи у свој век сла ве. По Уго во ру, ко ји су за кљу чи ли Ђу-

1 И да нас се је дан крај сме де рев ских ви но гра да на зи ва Злат на Гре да

из ван ред но раз у ме ва ње код ње ног да на шњег пред сед ни ка, г. Љ. 
Ви да ко ви ћа, ко ји је из нео ствар у Од бо ру и ко ји је, од то га мо мен-
та, са на ма вр ло енер гич но ра дио на основ ној за ми сли. Сво јим ак-
ти ма, он се обра тио на ми ни стре вој ске и про све те, из ла жу ћи им 
шта тре ба учи ни ти са сме де рев ским Гра дом; с дру ге стра не, иако 
је оп штин ски бу џет већ био за кљу чен, он је из деј ство вао код Од бо-
ра је дан кре дит по тре бан за пр ве тро шко ве око чи шће ња Гра да, у 
слу ча ју да он бу де од вој них вла сти убр зо ис пра жњен и на пу штен. 
На и шав ши та ко од мах на пот пу но раз у ме ва ње Од бо ра, г. Ви да ко-
вић нам је ре као да ће се у сме де рев ски оп штин ски бу џет од сад 
уно сити сва ке го ди не по јед на за ма шна су ма, јед на на ро чи та пар-
ти ја за Град. На тај на чин, Оп шти на је, сма тра ју ћи да од го ва ра рас-
по ло же њу сво јих гра ђа на, учи ни ла је дан гест ко ји за слу жу је сва ку 
хва лу, али то ни је окон ча ло глав ну ствар, ко ја је за ви си ла од др жа-
ве и ко ју су тре ба ли до не ти нај ви ши фак то ри.

У же љи да не учи ни мо није дан пре на гљен гест, нас не ко ли-
ци на смо ишли на то да све чи ни о це оба ве сти мо у де та љу о на шем 
пла ну. Пу тем штам пе, ми смо упо зна ли и на јши ру јав ност о све му 
што се ти че сме де рев ског Гра да и ње го вих да на шњих мо гућ но сти, 
ру ко во де ћи се притом са ве ти ма ар хе о ло шких ауто ри те та. Нај зад, 
ми смо ус пе ли да и усме но из ме ња мо ми сли са они ма ко ји су би ли 
у мо гућ но сти да ути чу на вр хов ну од лу ку, у че му смо на и шли на 
пот пу ну мо рал ну по моћ. Г. Ву к че вић, на при мер, као ми ни стар 
про све те и као пр ви ми ни стар, био је на ро чи то пред у сре тљив и 
вр ло рас по ло жен да узме ову ствар по нај кра ћем по ступ ку. Што 
она ипак ни је ре ше на ни до да нас, за то су кри ве окол но сти а глав-
на је те шко ћа у ово ме:

Иако сме де рев ски Град не ма за да на шњост ни ка кав ка рак-
тер твр ђа ве (та ко да би га и вој не вла сти мо гле упо тре би ти са мо 
као јед ну му зеј твр ди њу), он са ма те ри јал не стра не пред ста вља као 
пра зан те рен за зи да ње из ве сну нов ча ну вред ност. Из ових раз ло га, 
Вој ска је тра жи ла од сме де рев ске Оп шти не јед ну ма те ри јал ну ком-
пен за ци ју и Оп шти на јој је по ну ди ла, али се она Вој сци учи ни ла 
ма лом. Оп шти на је, за град ско по ље ко је об у хва та 101.990 ква драт-
них ме та ра, по ну ди ла Вој сци 30 хек та ра рав не зе мље на дру го ме 
ме сту, у вред но сти 900.000 ди на ра, у не по сред ној бли зи ни ва ро ши, 
као и га ран ци ју да Град не ће упо тре би ти ни за трг ни за при ста ни-
шна по стро је ња, не го са мо за ста ди он и за ше та ли ште. Вој ска је ме-
ђу тим тра жи ла да јој се, по ред то га ком плек са зе мљи шта, по диг ну 
на ње му још и не ке згра де. По што је за да на шње вре ме је дин стве на 
жр тва сме де рев ске оп шти не већ би ла огром на, ис пу ње ње овог по-
след њег усло ва је би ло из ван ње не мо ћи. За у зе та мо мен тал но зи-
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пр ћи ју. Исте го ди не, у Сме де ре ву је пот пи сан уго вор о „брат ству и 
при ја тељ ству” из ме ђу Ср би је и Ве не ци је, у ве ли кој Ђур ђе вој са ли 
за ауди јен ци је2. Ве ро ват но у тој ис тој са ли, исте го ди не, Ђу рађ је 
при мио и ам ба са ду Јо ва на VI Па ле о ло га, ко ја му је до не ла ин сиг-
ни је де спот ско га до сто јан ства.

Као што је по зна то, од свих на ших сред њо ве ков них вла да ла-
ца, Ђу рађ је био нај ве ћи Евро пља нин. Чо век ко ји је до шао на пре-
сто 1427, у сво јој ше зде се тој го ди ни, он је до тле вр ло мно го пу то-
вао, узео уче шћа у чу ве ној би ци код Ан го ре (у Ма лој Ази ји), би вао 
вој ско вођ, бун тов ник, ди пло ма та и фи нан си јер и имао пу но ве за 
и аван ту ра; он је сва ка ко по ред срп ског го во рио ла тин ски и грч ки 
и знао књи жев ности ко је су по сто ја ле на тим је зи ци ма; син Ву ка 
Бран ко ви ћа, унук по кће ри кне зу Ла за ру, он је био ро ђен у по ро-
ди ци ко ја му је мо ра ла да ти бри жљи во вас пи та ње. Тре ба ли и за 
мо ме нат за бо ра ви ти да је он 1389. имао око два де сет го ди на и да је 
та го ди на мо ра ла на ње га оста ви ти ве ли ки ути сак и при ба ви ти му 
ве ли ка ис ку ства?

По ред све га то га, Ђу рађ је до шао до пре сто ла слу чај но. Ста-
ри ји од сво га уја ка, Сте ва на Ви со ког, ко ји је био без на след ни ка, 
он је до шао до пре сто ла са мо бла го да ре ћи окол но сти што је Сте-
ван умро пре ње га, на пра сно, у ло ву. Уз вик нув ши: „По Ђур ђа! По 
Ђур ђа!” – Сте ван је умро оста вив му Ср би ју у јед но од нај те жих 
вре ме на на ше исто ри је. Из сво јих су ко ба са њим, Сте ван је знао 
та лен те и енер гич ност сво га се стри ћа, ста ри јег од ње га, ам би ци о-
зног и вр ло сме лог.

Тра ге ди ја Ср би је и тра ге ди ја Ђур ђе ва је мо жда би ла у то ме 
што је до шао на вла ду пре ка сно. Ипак, кад се за ми сли шта је све 
тај чо век ура дио, са ко ли ким да ром по ли тич ког ком би но ва ња и у 
ко је вре ме, он да се мо ра при зна ти да је Ђу рађ био је дан наш нај-
ве ћи сред њо ве ков ни вла да лац. Ње гов спољ ни пор тре, ко ји нам је 
слу чај но за ве штао је дан фран цу ски хро ни чар, Бер тран дон де ла 
Бро ки јер, ње гов ду хов ни пор тре, ко ји нам је за ве штао онај наш ду-
хов ник ко ји му је одр жао по смрт ну бе се ду, до вољ ни су да нас ис-
пу не ди вље њем пре ма то ме чо ве ку и хри шћа ни ну, за чи је три де-
се то го ди шње вла де, ис пу ње не нај стра шни јим ра то ви ма, ни је би ло 
нијед не ре во лу ци је ни на дво ру ни у на ро ду, што је са мо до каз 
ко ли ко је он био ауто ри тет нео спо ран и у на шој ста рој исто ри ји 
ско ро је дин ствен. О ње го вој кон се квент ној и му дрој вла да ви ни дао 
је уоста лом нај бо љу књи гу г. Че да Ми ја то вић, а та књи га и да нас 
ва жи за нај бо љу мо но гра фи ју исто риј ску из обла сти сред њег ве ка. 

2 ...in cu ria, si ve pa la tio, re si den tiae apud Se men dram in sa la mag na audi en tiae...

рађ Бран ко вић и Му рат, Сул тан је до зво лио да Ср би са зи да ју је дан 
град ко јим ће за тво ри ти Угри ма улаз у Мо рав ску до ли ну, а Ђу рађ 
је, са сво је стра не, имао ра чу на да зи да тај град не сум њи во и у же-
љи да бу де са ад ми ни стра тив ним цен тром сво је др жа ве што бли же 
хри шћан ском За па ду. Та ко је на ста ло Сме де ре во, диг ну то у нај-
ве ћој хит њи; као плод не и мар ских зна ња и ве шти не ви зан тиј ског 
прин ца Ђор ђа Кан та ку зе на, ко ји је био брат Је ри не а шу рак Ђур ђа 
Бран ко ви ћа, Град је из гра ђен у об ли ку тро у га о ни ка, по угле ду на 
град ца ри град ски. Хит ња са ко јом је наш нај ве ћи ар хи тек тон ски 
спо ме ник сред њег ве ка зи дан као и ве ли чан ство и он да шњи зна-
чај ње го ве утвр ђе но сти, оста ви ли су на на род не из гла ди ву и стра-
шну успо ме ну. Не сум њи во, ку ла ци, ни су би ли ма ли и ла ки па их 
је на род за то за пам тио и опе вао кроз ве ко ве, про кли њу ћи Је ри ну 
Бран ко вић ку.

Го ди не 1434. Ђу рађ је удао сво ју кћер Ка та ри ну за гро фа Ул-
ри ха Цељ ског, чи ме је оја чао сво је ве зе са Угар ском, у ко јој је, с про-
мен љи вом сре ћом, и сам био на ма хо ве је дан од нај ве ћих зе мљо-
вла сни ка и ве ли ка ша, та ко да је јед но вре ме чак ра чу нао са мо гућ-
но шћу да сво га си на окра љи у Угар ској. Ови сва то ви су по гор ша-
ли од нос Ср би је пре ма Пор ти; да би их по пра вио, Ђу рађ уда је, по 
од лу ци др жав ног ве ћа, сво ју дру гу кћер, три на е сто го ди шњу ле пу 
Ма ру, го ди не 1435, за тур ског ца ра Му ра та. Му ра то ви ве зи ри, ев-
ну си и јед на ха ну ма из ви со ког тур ског дру штва до шли су у Сме-
де ре во (и ту би ли нај све ча ни је до че ка ни) да узму не ве сту и бо га ту 

Смедеревска тврђава 1867. на Есенвајновој гравури, Ратни архив, Беч
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из гу био у тој бор би је дан прст на ру ци, био за ро бљен и вра ћен у 
др жа ву сво ју тек по што је Ма џа ри ма био пла ћен не ки аб нор мал ни 
от куп!... Ис ку сив ши све што суд би на мо же без по ште де да ба ци на 
јед ну људ ску гла ву, има ју ћи при ли ке да схва ти сву тра ги ку сво га 
жи во та и сво је исто риј ске за ка сне ло сти, бор бен са мо као онај дру-
ги Ђор ђе, ко ји ће по сле не ких три ста пе де сет го ди на у не по сред ној 
бли зи ни Бран ко ви ће вог не ку дим ског лет њи ков ца у сме де рев ској 
Ја се ни ци по че ти но ву бор бу за слом Тур ске и об но ву на шег Цар-
ства, Ђу рађ је мо рао умре ти фи ло соф ски и јет ко, та ко да је ште та 
што Шек спи ру ни је до шла до ру ку ње го ва по вест. Ве ли ке не сре ће 
обич но за др же сву ин те лек ту ал ну сна гу код тра гич них лич но сти 
на ко је се сва ле, и Ђу рађ је за то мо рао из гле да ти сво јој око ли ни 
стра шан и огро ман као уми ру ћи Мој си је. Пред њим су би ли рав ни 
па па, сул тан, Угри, Мле ци и Ви зант, јер је он мо гао са њи ма сви ма 
да раз го ва ра и да ком би ну је: они су га сви зна ли и сви су га це ни ли. 
Ду бров ник је ње му мо рао ко рект но вра ћа ти бла го чак и он да ка да 
је био из гнан из сво је др жа ве и блу дио по За па ду, уве ра ва ју ћи га у 
по тре бу јед не хри шћан ске али јан ци је про тив Тур ске. По сле Ђур-
ђа – то га су сви у ње го вој по ро ди ци и на дво ру би ли све сни – сви 
су око нас гле да ли да се на ми ре на ра чун на ше га Цар ства, јер ни ко 
ви ше ни је умео да за ин те ре су је за се бе и да за се бе иза зо ве ре спект 
на Пор ти, код Угра, у Мле ци ма. Па ипак, ка да је 1459. Сме де ре во 
па ло у тур ске ру ке, тај до га ђај је у Евро пи оног вре ме на учи нио та-
кав ути сак ка кав је иза звао са мо пад Ца ри гра да.

Го ди не 1439. Ђур ђа је у но вом Сме де ре ву оп са дио са 130.000 
вој ни ка тур ски цар Ба ја зит. Оп са да је тра ја ла од ју на до ав гу ста, а 
Тур ци су у тој бор би већ упо тре би ли те шку ар ти ље ри ју. Де спот 
се бе ше нај пре му шки бра нио, за тим је му дро оти шао у Угар ску 
да тра жи по моћ, а ко ман ду оста вио сво ме си ну Гр гу ру и шу ра ку 
То ми Кан та ку зе ну. Услед гла ди, Сме де ре во се пре да ло 18. ав гу ста 
и оста ло у тур ским ру ка ма све до 1444, ка да је, Се ге дин ским ми-
ром, вра ће но де спо ту. Сул та нов иза сла ник ко ји је та да Ђур ђу до-
нео кљу че ве од Гра да пре дао му је у исто вре ме и два осле пе ла 
си на, Гр гу ра и Сте ва на. Исте го ди не, у Сме де ре ву су, иду ћи у бој 
код Вар не, би ли Јо ван Ху ња ди и ма џар ски краљ Вла ди слав. Опет 
у Сме де ре ву, Ђу рађ је про сла вио 1446. свад бу сво га нај ма ђе га си на 
и на след ни ка Ла за ра, чи ју нам је зи ву ле ген ду опе ва Во ји слав Илић, 
у јед ној од нај леп ших сво јих ба ла да.

Го ди не 1448, по ра жен на Ко со ву, Ху ња ди је до ве ден и др жан 
у Сме де ре ву два ме се ца па пу штен у Угар ску. Иду ће го ди не, јед но 
иза слан ство Угар ске и де спот Ср би је, као пу но моћ ник Тур ске, за-
кљу чи ли су Сме де рев ски уго вор о ми ру, по ко ме су се обе уго вор-
не стра не оба ве за ле да не ће пре ла зи ти са вој ском зе мљи ште Ср-
би је, Бо сне и Вла шке. Године 1451. Ђу рађ је у Сме де ре ву пот пи сао 
ли сти ну о из ми ре њу Ср би је и Угар ске, а исте го ди не, ње го вим по-
сре до ва њем, Тур ци и Уга ри су за кљу чи ли тро го ди шње при мир је. 
Тек од то га ча са је ста ри де спот мо гао при бра ни је ми сли ти на сво је 
вла да лач ке мир но доп ске ду жно сти и прег ну ти сво је ум не сна ге да 
обез бе ди уну тар ње бла го ста ње сво је бо га те зем ље. Из ме ђу оста-
ло га, он је та да за 30.000 ду ка та от ку пио мо шти Св. Лу ке у же љи 
да Сме де ре во ста ви под за шти ру овог еван ге ли ста, ка ко би Ср би ја, 
као мле тач ке зе мље под за шти том Св. Мар ка, мо гла се одр жа ти и 
на пре до ва ти. Кад се има у ви ду да је то био XV век, овај гест не тре-
ба кри ти ко ва ти на осно ву са вре ме них по гле да.

Пор та се ме ђу тим ни је др жа ла Уго во ра, она је већ 1454. опет 
за тра жи ла Сме де ре во. Сул тан Мех мед II са 20.000 вој ни ка до шао 
је да га узме лич но, а сме де рев ска по са да, ко ја ни је има ла ви ше 
од 6.000 љу ди (ме ђу ко ји ма је би ло не са мо Ср ба не го и на јам ни ка 
ту ђе кр ви) бра ни ла се та ко див но да је сул тан био на кра ју по ра-
жен. То је био по след њи и за слу же ни осмех суд би не на пра ста рог 
Ђур ђа Бран ко ви ћа, ко ји је у то ме ча су имао ско ро де ве де сет го ди на 
и ко ји је го ди ну да на ка сни је и умро, на Бо жић, у сво ме пре сто лу, 
окру жен сво јом по ро ди цом. Не што пред крај сво га бур ног жи во та, 
он је, ја шу ћи са сво јом сви том на не ко ме пу ту, био пред у срет нут 
од бе о град ских ма џар ских ари сто кра та и на пад нут раз бој нич ки; 
не у стра ши ви Ђу рађ је при мио бор бу, ма че вао се још вр ло бо дро, 

Тврђава, унутрашњост
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из гле да да је она слу жи ла, мо жда с пре ки ди ма, кроз сав XVI, XVII 
и XVI II век.

Г. Љ. Пе тро вић, ко ји је на пи сао јед ну крат ку али сим па тич-
ну исто ри ју Сме де ре ва, са оп штио нам је у ве зи са овом цр кви цом 
и ње ним ле ген дар ним за ко па ва њем јед ну хи по те зу ко ли ко ле ген-
дар ну то ли ко и сме лу. Он је уве рен да је она зи да на јед но вре ме но 
кад и Град и да је мо жда би ла на ме ње на за ма у зо леј де спо та Ђур ђа. 
Штави ше, чак да ово по след ње и ни је слу чај, он је за кљу чио да је 
де спот мо гао би ти са хра њен у тој цр кви из раз ло га 1) што је она 
би ла уз нај твр ђи Град у ње го вој др жа ви, у нај си гур ни јем кра ју зе-
мље и 2) што је де спот умро усред зи ме те се не мо же прет по ста ви-
ти да је по рђа во ме вре ме ну но шен не где на дру го ме сто. Ко па њем 
у цр кви и ду бљим от ко па ва њем цр кве спо ља, г. Пе тро вић се на да 
да би на и шао на за ни мљи ве по дат ке, ко ји би га по мо гли да ре ши 
ову за го нет ку.

IV
Ре че но је ка кав је ути сак про из вео у Евро пи пад Сме де ре ва, ко ји је 
сле до вао три го ди не по сле па да Ца ри гра да. Ва ља на по ме ну ти да је 
Сме де ре во та да оста ло у тур ским ру ка ма до 1689, ка да су га Ср би 
и Аустри јан ци по но во осло бо ди ли. Гроф Ђор ђе Бран ко вић Хеб-
си бе ше у то ме ча су до бро по сли жио Аустри ји, али га је она бр зо 
да ла за тво ри ти... Иду ћа, 1690. го ди на, би ла је по ра жа ва ју ћа. Ћу-

Узрок па да је би ла не сло га и ха ос ко ји је за вла дао у Ср би ји 
чим је умро ве ли ки мај стор. За њим, на сме де рев ском пре сто лу су 
се из ме ња ли Ла зар и зет му, краљ бо сан ски Сте ван. Би ла су из гле да 
и два ин тер рег ну ма, не ка су вла дар ства, јед но на ме сни штво, јед на 
узур па ци ја пре сто ла: тра ги ко ме ди ја у ко јој су игра ли јед на ба ба, 
два сле па чо ве ка, јед на же на, јед но де те, не ко ли ко па ла ди на. Двор-
ски скан да ли, ди летан ти зам, по гре шке, све је то оста вља ло на на-
род ути сак про клет ства. Ј. Сте ри ја По по вић је у јед ном сти ху ле по 
на сли као ту це лу ат мос фе ру:

Тко ће спа сти ота ча ство кад свак ру ши
    ро ђен дом?
Вра та ши ри Сме де ре во ду шма ни ну са мо
    свом!
     (Да вор је)

Не што ка сни је, са от кри ћем Аме ри ке, Мле ци и Ита ли ја су из гу-
би ли свој зна чај, Фран цу ска, Ен гле ска и Шпа ни ја су гле да ле пре-
ко оке а на. Тур ци су мо гли ићи, да им је по шло за ру ком, чак и до 
Скан ди на ви је: Но ви век је имао сво је ин те ре се и ни је хтео ви ше 
да зна за кр ста шке ра то ве и хри шћан ску со ли дар ност, а сло вен ска 
со ли дар ност још ни је би ла ни у за че ћу. По при род ном то ку ства-
ри, за нас се мо гла ин те ре со ва ти још са мо она си ла са ко јом смо се 
де фи ни тив но об ра чу на ли тек 1918.

III
Да се ово ни је до го ди ло, на ша би ци ви ли за ци ја има ла свој кон ти-
ну и тет и наш би пе чат био уда рен на ци ви ли за ци ју це лог Бал ка на. 
Али, по што се до го ди ло, је ди но што се мо гло под та квим окол но-
сти ма чи ни ти би ло је по ву ћи се и скри ти у ма на стир ске зи до ве и, 
под пла штом ве ре, кон сер ви ра ти ста ре кул тур не тра ди ци је, ства-
ра ју ћи та ко јед ну на ци о нал ну иде о ло ги ју за ка сни је ве ко ве. Бес-
при мер не пљач ке и ро бље ња ко ја су Тур ци вр ши ли по Ср би ји око 
1460. ни су нима ло за у ста ви ли овај скри вен рад, не го су га са мо по-
ја ча ли.

У са мом Сме де ре ву, цен тру сме де рев ског сан џа ка под ко ји је 
пот пао и Бе о град, у то ме се ис ти цао Сме де рев ски ма на стир, чи ји 
храм по сто ји и да нас, ре  ла тив но из ван ред но очу ван, та ко да је чо-
век склон да ско ро по ве ру је у ле ген ду да је ма ла цр кви ца јед ном 
би ла по кри ве на зе мљом иако се не мо же да утвр ди кад је то мо гло 
би ти. И да нас цр ква из гле да не што уко па на, јер се у њу ула зи низ 
не ко ли ко ка ме них пра го ва. Из из ве сних за пи са у њој и из ван ње Тврђава и део градског насеља, снимљено из авиона
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кра љи ца На та ли ја г. Оре шко ви ћу. До 1914, он је пред ста вљао је дан 
ди ван парк и за ни мљив му зеј; за вре ме ра та, не при ја тељ је стра-
шно опљач као све ње го ве збир ке и зна ме ни то сти.

V
Те шко је и за ми сли ти да би ико био у на че лу про ти ван ком би на-
ци ји да сме де рев ски Град не тре ба оста ви ти да про пад не. Го ди-
не 1911, кад је не ка чуд на ко му нал на по ли ти ка зах те ва ла да се он 
сру ши због про ши ре ња при ста ни шта и кад су чак и др жав не вла-
сти ско ро на то при ста ле – у че му их је спре чи ла са мо кам па ња 
у штам пи – др жав не вла сти ни су тра жи ле ни ка кве ком пен за ци је 
ни у згра да ма ни у зе мљи шту. Ово се пи та ње та да уоп ште ни је 
по ста вља ло и ми ни стар про све те је, да не би из гле да ло да је др-
жа ва са свим дез ин те ре со ва на, са мо упу тио ар хе о ло ге да пре ру-
ше ња сни ме оно што их за ни ма. Да нас, кад је по став ље но пи та ње 
кон сер ва ци је, ја вља се те жња др жа ве да јој се да ду ком пен за ци је у 
зе мљи шту и у згра да ма. Др жа ва, чи ни нам се, не во ди нима ло ра-
чу на да ни она „гра ђе ви не” у сме де рев ском Гра ду не мо же да упо-
тре би, ни ти да их ико мо же да упо тре би у лу кра тив не свр хе, сем да 
чи ни оно што већ чи не из ве сни не са ве сни љу ди ко ји про да ју ка ме-
ње, че сто са ла тин ским ин скрип ци ја ма, ко је ва де из сме де рев ских 
бе де ма. Она не уви ђа да тај Град тре ба што пре чи сти ти од ко ро ва 
и др ве ћа, ко је је по ра сло на град ским ку ла ма те их оси па, не го тра-
жи ма те ри јал ну ком пен за ци ју за те ру и не!

Из ве сно је да ни ко не ће узе ти на од го вор ност јед ну вла ду што 
је јед ну ста ру твр ђа ву, без ика квог стра те гиј ског зна ча ја, усту пи-
ла јед ној оп шти ни да ова ме ђу ње ним зи до ви ма на пра ви вре ме-
ном је дан му зеј, јед но лоп тач ко игра ли ште, по зо ри ште под ве дрим 
не бом, со кол ско збо ри ште, ска ут ски ло гор. Ако та оп шти на  о ко 
тих ста рих зи до ва чак на пра ви јед но ше та ли ште, два или три, ако 
не где у те зи до ве уда ри не ку спо мен-пло чу, ако по ста ви чу ва ра, 
ар хи тек ту и во ђу за ту ри сте, ако отво ри кон кур се да се не ка ис-
кри вље на ку ла ис пра ви а упо ла на ру ше на до зи да, ако нај зад, са 
одо бре њем ди рек то ра На род ног му зе ја, до бро вољ ним при ло зи ма 
не што и ре кон стру и ше, из ве сно је да то не ће ста ви ти у по крет За-
кон о ми ни стар ској од го вор но сти.

Ако се сме де рев ски Град бу де усту пио сме де рев ској Оп шти ни 
у те свр хе, др жа ва ће има ти ко ри сти (иако има те ри јал них) мно го 
ве ћих не го што се то и ми сли. Пре све га, у ње му ће се раз ви ти тра-
ди ци ја ви те шких утак ми ца на су ву и на во ди, ко је ће че ли чи ти 
дух и ср це омла ди не, јер ће те утак ми це увек у пр во ме ре ду би ти 
ма ни фе ста ци је на ци о на ли зма. За тим, ако мо рал на сна га јед но га 

при лић је раз био са ве зну вој ску код Ка ча ни ка, го нио је ка Ду на ву, 
отео Сме де ре во на ју риш и у ње му исе као сву по са ду: 500 Не ма ца 
и 400 Ср ба, са њи ним ко ман дан том Вајн герт не ром. Ка ко су Тур ци 
при ре ђи ва ли се че и над дру гим Ср би ма по зе мљи, Чар но је вић и 
хи ља де дру гих бун тов ни ка са по ро ди ца ма пре ђо ше Ду нав и Са ву. 
По ми ру за кљу че ном у Кар лов ци ма, Сме де ре во и Бе о град оста до-
ше тур ски до дру гог аустро-тур ског ра та, ко ји је за вр шен ми ром 
за кљу че ним у По жа рев цу. Сме де ре во се та ко по др уги пут на шло 
у Аустри ји и по ста ло цен тар ка то лич ке про па ган де ши ре не по 
Ср би ји са аустриј ским са и зво ље њем. То је ста ње тра ја ло до 1739, 
ка да Тур ци опет до ђо ше на Ду нав и кад се Ша ка бен та мо ра де по-
ву ћи са но вим на род ним ма са ма на аустриј ско тле. Сме де ре во и по 
тре ћи пут до ђе под Тур ску, али ни ово га пу та не заду го. У ве зи са 
пла ном Јо си фа II и Ка та ри не II да се Бал кан по де ли из ме ђу Бе ча 
и Мо скве, нов су коб с Тур ском из би 1787. Иду ће го ди не, ве шти ја, 
Аустри ја обра зо ва Фрај кор, Ка пе тан Ко ча сам осло бо ди, ско ро без 
аустриј ске по мо ћи, го то во сву Ср би ју, фелд мар шал Ла у дон по зва 
сме де рев ске Тур ке да се пре да ду и они се пре да до ше. Али кад је 
за кљу чен мир у Сви што ву (1791), Сме де ре во по ста де и че твр ти пут 
тур ско.

У Пр во ме устан ку, Ср би су, пред во ђе ни Ка ра-Ђор ђем, ушли у 
Сме де ре во 8. но вем бра 1805. Од мах, Сме де ре во је по ста ло као не ка 
пре сто ни ца уста нич ка и за др жа ло тај пре стиж све док ни је осло-
бо ђен Бе о град. Го ди не 1813, Сме де ре во је, као утвр ђе ње, по ста ло 
и пе ти пут и по след њи пут тур ско све док под кне зом Ми ха и лом 
ни је из вр ше на пре да ја гра до ва и док нам ни је по но во по вра ће но.

И у то нај но ви је вре ме, Сме де ре во ни је оста ло без исто риј ског 
зна ча ја, и спо ме на. Из Сме де ре ва је, ма ја 1806, Ка ра-Ђор ђе по ну-
дио Цр но гор ци ма „ме жду соб ни от бра ни тел ни и на па ди тел ни 
свез”; ту је Скуп шти на до не ла наш та коре ћи пр ви бу џет и вр ло ва-
жне од лу ке о фор ма ци ји вој ске; ту је ни шки му ха сил, као сул та нов 
иза сла ник, обе ћао Ка ра-Ђор ђу да ће би ти на след ни бег над Ср-
би јом и (као што ве ли Си мо Са рај ли ја) „за услу ге ва жне га огр нуо 
ха љи ном од скер ле та и ску по це ним са мур-ћур ком”; ту је до шао и 
До си теј Об ра до вић и ту раз вио сво ју пр ву ак тив ност на про свет но-
по ли тич ком и ди пло мат ском по љу.

Го ди не 1829, кнезу Ми ло шу се прох те ло да ку пи Сме де ре во. 
Он је ну дио Пор ти 2.000.000 гро ша у го то ву, мо ти ви шу ћи сво ју по-
ну ду „нужд но шћу твр ди ње за ре зи ден ци ју Пра ви тел ства”. Кад у 
то ме ни је ус пео, он се за до во љио ку пив ши у Сме де ре ву је дан ви-
но град, у ко ме се од ма рао он, ње гов син Ми ха и ло, за тим кра ље ви 
Ми лан и Алек сан дар. Тај до мен, са ле пим двор цем, по кло ни ла је 
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на ро да за ви си од све сти о ње го вој хе рој ској и ве ли кој про шло сти (а 
ако се ова огле да у пре да њу и у са чу ва ним спо ме ни ци ма, у љу ба ви 
за ста ру сла ву и у по но су на исто ри ју), на ма из гле да муч но на ћи у 
це лој на шој зе мљи ма ијед но ме сто на ко ме су то ли ке успо ме не и 
то ли ка про шлост на го ми ла ни на ви ше зи ди на и ку ла, не го што је 
слу чај са бе лим, пи то мим и гор дим Сме де ре вом. 

Сме де рев ски зи до ви и ку ле ни су ни рим ски, ни мле тач ки, ни 
аустриј ски, ни тур ски, не го на ши. За њих је ве зан чи тав ци клус на-
род них пе са ма. Те зи ди не су то ли ке и та кве да је муч но на ћи ишта 
што би им би ло са вре ме но по по ста њу у бли жој нам Евро пи, а што 
би би ло од њих леп ше и спрет ни је. Оне су, да кле, је дан је дин ствен 
вој ни и кул тур ни спо ме ник.

На јед ној сме де рев ској ку ли пи ше ис под ве ли ког цр ве ног 
кр ста од опе ка узи да них у бе лом ка ме њу: „В-Хри ста Бо га Бла го-
вјер ни Де спот Ђорђ Го спо дин Ср бљем и По мор ју Зет ско му. По-
ве ле ни јем Је го са зи да се Град сиј в Лје то 1430”. Ми се на да мо да ће 
о пет сто го ди шњи ци овог до га ђа ја мо ћи да се на пи ше на ула зу у 
Град: „Бла го вјер ни и Хри сто љу би ви Краљ Алек сан дар, Го спо дин 
Ср бљем, Хр ва том и Сло вен цем. По ве ле ни јем Је го спа сен бист Град 
сиј в Лје то 1930”.3

3 Текст је преузет из часописа Рашка, год. 1, књ. 1, бр. 1 (1927), Београд
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Ми ло сав Бу ца Мир ко вић

По во дом 50 го ди на од смр ти Бран ка Миљ ко ви ћа

НЕ У КРО ТИ ВА РЕЧ

Ко не уме да слу ша пе сму, слу ша ће олу ју 

Ка да од лу чи мо да пи ше мо о не кој лич но сти или не ком до га ђа ју 
из про шло сти, ма ко ли ко они би ли зна чај ни и упе ча тљи ви у жи-
во ту по је дин ца, увек нам се на мет не и ис пре чи јед на по ве ли ка 
пре пре ка, нај не по у зда ни ја ствар ко ја нам се мо же до го ди ти: људ-
ска ме мо ри ја! Го ди не ко је нас на про сто за тр па ва ју но вим и но вим 
ути сци ма, до жи вља ји ма и дра ма ма, при мо ра ва ју нас да из сво га 
тре зо ра се ћа ња по ти ску је мо оне ста ри је фак те, а да се не све сно 
окре ће мо ка овим но ви јим, по след њим фак ти ма, тек сме ште ним 
у тре зор. Ка ко вре ме про ла зи, та ко и та се ћа ња до жи вља ва ју не ку 
вр сту тран сфор ма ци је, по ма ло бле де и по при ма ју дру ги сми сао и 
са свим дру гу бо ју и укус.

Пе де сет го ди на је већ про шло од тра гич не смр ти пе сни ка 
Бран ка Миљ ко ви ћа. Пе де сет пу них го ди на. У не ким не та ко дав-
ним вре ме ни ма, овај број го ди на се сма трао про сеч ним људ ским 
ве ком. Да нас, та кве су се ме ре ско ро удво стру чи ле. Људ ско се ћа-
ње je jeдна ве о ма осе тљи ва ка те го ри ја, мо же се сло бод но ре ћи да 
нас се ћа ње че шће из не ве ри не го што нам по мог не. Ве ли ки ру ски 
пе сник Јо сиф Брод ски, го во ре ћи о се ћа њу на сво је ро ди те ље, до-
слов но пи ше: „Пам ће ње нас увек из не ве ра ва, а по себ но ка да је ве-
за но за оне ко је нај бо ље по зна је мо. Пам ће ње је са ве зник за бо ра ва, 
са ве зник смр ти. Не мо же вам по мо ћи да опи ше те би ло ко га, чак ни 
на па пи ру. Шта ра де сви они ми ли о ни мо жда них ће ли ја у на шем 
мо згу? Шта је са Па стер на ко вим ве ли ким бо гом љу ба ви, ве ли ким 
бо гом де та ља? Ко ли ко је де та ља по треб но да би се ство ри ла пред-
ста ва о не че му и пред ста ва о не ко ме?”

Јед но је са свим из ве сно: Бран ко Миљ ко вић (1934–1961) при па-
да дру гој по сле рат ној ге не ра ци ји срп ских пе сни ка, ко ји су кре ну-
ли тек про кр че ним пу тем мо дер не по е зи је, осло бо ђе ни по тре бе да 
се бо ре про тив дог ми и иде о ло шких сте га. Мо гли су да се по све те 
ства ра њу по соп стве ном пе снич ком опре де ље њу и по дик та ту соп-
стве них пе снич ких афи ни те та на те мат ском, ми са о ном, емо тив-
ном и об ли ков ном пла ну. Миљ ко ви ће ва по ро ди ца во ди по ре кло 
из За пла ња, ода кле су се ње го ви ро ди те љи до се ли ли у Ниш. Мај ка 
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бу дим је због зо ре због љу ба ви због се бе због дру гих
бу дим је ма да је то уза луд ни је не го ли до зи ва ти пти цу
     за у век сле те лу
си гур но је ре кла: не ка ме тра жи и ви ди да ме не ма
та же на са ру ка ма де те та ко ју во лим
то де те за спа ло не обри сав ши су зе ко је бу дим
уза луд уза луд уза луд
уза луд је бу дим
јер ће се про бу ди ти друк чи ја и но ва
уза луд је бу дим
јер ње на уста не ће мо ћи да јој ка жу
уза луд је бу дим
ти знаш во да про ти че али не ка же ни шта
уза луд је бу дим
тре ба обе ћа ти из гу бље ном име ну не чи је ли це у пе ску

Књи га је до че ка на афир ма тив ним кри ти ка ма – вра та пе снич ког 
Пар на са ши ром су отво ре на за мла дог пе сни ка ко ји де лу је као 
осве же ње, ори ги нал на по ја ва и ве ли ка на да. Он је вр ло ак ти ван: 
об ја вљу је сти хо ве, пи ше есе је, кри ти ке и кри тич ке при ка зе, пре-
во ди по е зи ју с ру ског и фран цу ског – има га у свим ча со пи си ма 
и књи жев ним ли сто ви ма. У це лом том оп се жном ра ду по ка зао је 
не у мор ност и жур бу, али и умет нич ку ди сци пли ну и са мо свест. 
Миљ ко вић је пе сник ин те лек ту а лац, уве рен да је пе сма из раз па-
те ти ке ума, а не ср ца, да се она до сти же умом и да из ра жа ва ста ња 
ума, а не ду шев на рас по ло же ња. По обра зо ва њу фи ло зоф, он је ве-
ро вао да се мо гу пре пе ва ти фи ло зоф ски си сте ми. За то се вра ћао 
пр вим грч ким фи ло зо фи ма, на ро чи то Хе ра кли ту, до во де ћи у ве-
зу њи хо во уче ње о пра е ле мен ти ма с мо дер ном фи ло зо фи јом би-
ћа. У пе снич ком из ра зу те жио је да спо ји мо дер на ис тра жи ва ња с 
кла сич ним зах те ви ма, за ла гао се за са вр шен ство као нај ве ћи иде-
ал пе сме, сма трао да не ма ве ли ке по е зи је без стро ге и од ре ђе не фор ме, 
био вр стан вер си фи ка тор и је дан од об но ви те ља со не та у на шој 
по сле рат ној по е зи ји. Од бо јан пре ма тра ди ци о нал ној су бјек тив ној 
ли ри ци, он је на дру гој стра ни по ка зао отво ре ност пре ма не ким 
дру гим тра ди ци о нал ним вред но сти ма: не го вао је со ци јал ну и ро-
до љу би ву по е зи ју, на дах њи вао се мо ти ви ма и сим бо ли ма из на ше 
на род не пе сме.

Са Дра га ном М. Је ре ми ћем осни ва гру пу нео сим бо ли ста. 
По соп стве ном при зна њу, по ку шао је да из ми ри сим бо ли стич ку 
и над ре а ли стич ку по е ти ку. Ње го ве ра не пе сме по ка зу ју ути цај 
фран цу ских сим бо ли ста Ва ле ри ја и Ма лар меа. Го ди не 1959. са 

му је би ла из Дал ма ци је, од ње је на сле дио слух и осе ћај ност. За вр-
шио је Гим на зи ју „Сте ван Сре мац” у Ни шу, где је ње гов не сва ки-
да шњи пе снич ки дар от кри вен у школ ском књи жев ном дру штву 
Ње гош, у ко ме је, по ред оста лих, би ла и пе сни ки ња Гор да на То до-
ро вић. У Ни шу об ја вљу је сво је пр ве пе сме. Го ди не 1953. од ла зи у 
Бе о град на сту ди је. Ди пло ми рао је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду 1957. го ди не.

Ушао је у пе снич ку ор би ту за хук та ле мла да лач ке и пре врат-
нич ке по е зи је срп ске, об ја вљи ва њем пет пе са ма у ча со пи су Де ло, 
1955. го ди не, ча со пи су ко ји је пред во дио стру ју аван гард них срп-
ских пе сни ка у он да шњем књи жев ном жи во ту. Овим пе сма ма се 
Бран ко Миљ ко вић пред ста вио као зрео пе сник, а по ја вљи ва ње у 
ча со пи су Де ло, чи ји је глав ни и од го вор ни уред ник у то вре ме био 
ни ко дру ги до Оскар Да ви чо, зна чи ло је ви со ку оце ну ње го вом пе-
ва њу. Мла ди, бун тов ни Миљ ко вић од би ја члан ство у Пар ти ји и 
ко ке ти ра ње са њом, што је ре зул ти ра ло нео бја вљи ва њем ње го ве 
по е зи је у дру гим ча со пи си ма. Ме ђу тим, ње гов успех код мла дих 
је био ви ше не го очи гле дан. Убр зо сле ди ње го ва пр ва ко лек ци ја 
пе са ма, 1956. го ди не, под на зи вом Уза луд је бу дим, ко ја је до жи ве ла 
успех и код пу бли ке и код кри ти ча ра. На слов на пе сма је по ста ла 
кла сик и јед на од нај по зна ти јих ње го вих пе са ма. Пре ма Миљ ко ви-
ће вим ре чи ма, јед ног да на је по се тио свог ком ши ју у Ни шу и ви део 
на зи ду сли ку ње го ве пре ми ну ле се стре. Пе сник се за љу био у де-
вој ку на сли ци и у ње но име на пи сао ову пе сму, за ко ју је ка сни је 
го во рио да је три јумф пе сни ка и жи во та:

УЗА ЛУД ЈЕ БУ ДИМ

Бу дим је због сун ца ко је об ја шња ва се бе биљ ка ма
због не ба ра за пе тог из ме ђу пр сти ју
бу дим је због ре чи ко је пе ку гр ло
во лим је уши ма
тре ба ићи до кра ја све та и на ћи ро су на тра ви
бу дим је због да ле ких ства ри ко је ли че на ове ов де
због љу ди ко ји без че ла и име на про ла зе ули цом
због ано ним них ре чи тр го ва бу дим је 
због ма ну фак тур них пеј за жа јав них пар ко ва
бу дим је због ове на ше пла не те ко ја ће мо жда би ти 
     ми на у рас кр ва вље ном не бу
због осме ха у ка ме ну дру го ва за спа лих из ме ђу две бит ке
ка да не бо ни је би ло ви ше ве ли ки ка вез за пти це не го аеро дром
мо ја љу бав пу на дру гих је део зо ре
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Бла жом Шће па но ви ћем об ја вљу је књи гу ро до љу би ве по е зи је Смр
ћу про тив смр ти. Две збир ке пе са ма об ја вљу је већ сле де ће, 1960. 
го ди не: По ре кло на де (у За гре бу) и Ва тра и ни шта (у Бе о гра ду). По-
се бан зна чај има збир ка Ва тра и ни шта, у чи јој се осно ви, по ред 
ан тич ких ми то ва, на ла зе на ци о нал ни ми то ви и ле ген де, ко је је он 
уткао у соп стве ну по е ти ку, по себ но у ци клу су Утва зла то кри ла. 

Че сто је ви ђан по ка фа на ма Бе о гра да, у ко јем је Бран ко во дио 
бо ем ски и без бри жан жи вот. Ме ђу тим, услед стал ног кон зу ми ра-
ња ал ко хо ла, умео је по ка за ти и сво ју агре сив ну стра ну ка да је био 
у пи ја ном ста њу, због че га је стал но ула зио у ту че, ко је је ско ро 
увек гу био. Ова кво по на ша ње га је че сто до во ди ло у не при ли ке с 
ре жи мом ко ји ни је же лео то ле ри са ти та кве ис па де. На сре ћу, имао 
је пу но при ја те ља, пи са ца, ко ји су у то вре ме би ли бли ски ре жи му 
и ко ји су га из ба вља ли из ра зних не при ли ка. Као ре зул тат ова квог 
по на ша ња и не при ли ка у ко је је упа дао, 1958. го ди не ку не се да 
ви ше ни кад не ће пи са ти. Те исте го ди не Жан-Пол Сар тр по се ћу је 
Бе о град као гост Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Миљ ко вић 
при ма по себ но при зна ње од фран цу ског фи ло зо фа и њих дво ји ца 
су се то ком Сар тро ве по се те убр зо спри ја те љи ли.

Пе сме Бран ка Миљ ко ви ћа раз ма кле су мно ге окви ре и уста-
ље но сти у по сле рат ној срп ској ли ри ци. Он је у њу унео по е зи ју 
ја ких, али су спрег ну тих емо ци ја, ли ри ку згу сну тог сми сла и зна че-
ња, пе сму до слов но ме та фо рич ну, ис кри ста ли са ну, глат ку, до гра-
ђе ну, у ко јој има ви ше су бли ма ци је, сим бо ла и ме та фи зич ких спо-
зна ја не го не по сред но сти, стра сти и про зрач но сти. Ње го ве пе сме, 
бес пре кор не фор ме и бри љант не вер си фи ка ци је, за се њу ју сво јим 
из гла ча ним ру хом, от ме ном кра сно ре чи во шћу, од ме ре ном фра-
зом и по зом; у њи ма се Миљ ко вић по ка зу је као пе сник ле пе кул ту-
ре и не сум њи вог та лен та. Ње го во не ве ли ко али зна чај но пе снич ко 
де ло све до чи о зре ло сти и це ло ви то сти јед ног од нај та лен то ва ни-
јих по сле рат них пе сни ка на шег је зи ка. На жа лост, пе ва ње Бран ка 
Миљ ко ви ћа тра ја ло је са мо се дам го ди на – из жи во та је оти шао у 
два де сет сед мој го ди ни. По ма ло бо ем, не ми ран, не ста лан и пре о-
се тљив, Миљ ко вић се у тре нут ку ра строј ства убио у За гре бу. У но-
ћи из ме ђу 11. и 12. фе бру а ра 1961. го ди не на ђен је обе шен у шу ми 
на за гре бач кој пе ри фе ри ји.

Не ка спољ на обе леж ја у Бран ко вој по е зи ји на во де на за кљу чак 
да је она са чи ње на од број них и ра зно ли ких са др жај них ин тен ци-
ја, од обим не и сло је ви те мо тив ске гра ђе. За и ста, за се дам го ди на 
пе ва ња – ку да све на шег пе сни ка ни је ву кла екс пан зив на сна га на-
слу ћи ва ња и спе ку ла тив на окрет ност, че му га све ни је при вла чио 
за во дљи ви иза зов пе сме!

Сти гао је да ис па шта ме ђу фик ци ја ма ор фич ке ниг ди не, да 
ис по ве ди су бјек тив ни тра ги зам ко ји као да је на са мом ср пу смр-
ти на ста јао; сти гао је да по ста ви оквир за објек тив ну по е зи ју, у ко јој 
се ин тим но би ће пе сни ко во при вид но по вла чи са сце не на ме ње не 
дра ми жи во та; да из ву че пре гршт мо ти ва из на ци о нал не ми то ло-
ги је и да их при во ли свом од но су пре ма бру тал но сти ма; сти гао је 
да ство ри пе сму ко ја је рас пра ва о по е ти ци и пе сму ко ја слу жи као 
он то ло шки до каз пе сми са мој; за тим пе сму ко ја про кли ње сла бост 
пе сме и ње ну кон вул зив ну не моћ да бу де за ме на за жи вот; сти гао 
је да ор феј ској та бли ци сво га за ве шта ња до да и по е зи ју лу цид но сти, 
гном ску, сен тен ци о зну, сти хо ва ну па ро лу есе ји сте и ра ци о нал ног 
ми сли о ца; нај зад, да пе смом од ре ди пра ву при ро ду сво јих оми ље-
них сим бо ла.

Чи тав ра спон од не мир них ви зи ја у јед ном нат чул ном све ту, 
ко ји се отва ра ви до ви ти ма, до кри ти ке струк ту ре пе сме и би ћа, ко-
ју вр ше хи пер све сни, он као да је ла ко мо хтео да пре бро ди на та ла су 
свог мла дић ког ен ту зи ја зма, не бо је ћи се пре пре ка, не при зна ју-
ћи про тив реч но сти. Стих сло бо дан и стих ве зан, раз ли чи ти на чи-
ни вер си фи ка ци је, као да је фор мал ном пла ну тре ба ло да по ка жу 
уни вер зал ност јед не пе снич ке мо ћи ко ја се не др жи свог уста ље ног 
са др жа ја и не ства ра свој чвр сто фик си ра ни об лик, јер су јој све мо-
гућ но сти отво ре не, а за јед нич ка оп шта до бра – ње на соп стве ност. 
Та кве ства ра лач ке ин тен ци је на зна че не су су ге стив но и сло је ви то 
у сле де ћој пе сми:

ПО Е ЗИ ЈУ ЋЕ СВИ ПИ СА ТИ

Сан је дав на и за бо ра вље на исти на
ко ју ви ше ни ко не уме да про ве ри
са да ту ђи на пе ва кô мо ре и за бри ну тост
ис ток је за пад но од за па да ла жно кре та ње је нај бр же
са да пе ва ју му дрост и пти це мо је за пу ште не бо ле сти
цвет из ме ђу пе пе ла и ми ри са
они ко ји од би ја ју да пре жи ве љу бав
и љу бав ни ци ко ји вра ћа ју вре ме уна зад
врт чи је ми ри се зе мља не пре по зна је
и зе мља ко ја оста је вер на смр ти
јер свет овај сун цу ни је је ди на бри га

али јед но га да на
та мо где је би ло ср це ста ја ће сун це
и не ће би ти у људ ском го во ру та квих ре чи
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ко јих ће се пе сма од ре ћи
по е зи ју ће сви пи са ти
исти на ће при су ство ва ти у свим ре чи ма
на ме сти ма где је пе сма нај леп ша
онај ко ји је пр ви за пе вао по ву ћи ће се
пре пу шта ју ћи пе сму дру ги ма

ја при хва там ве ли ку ми сао бу ду ћих по е ти ка:
је дан не сре ћан чо век не мо же би ти пе сник
ја при мам на се бе осу ду про пе ва ле го ми ле:
ко не уме да слу ша пе сму слу ша ће олу ју

али:

хо ће ли сло бо да уме ти да пе ва
као што су су жњи пе ва ли о њој

Но при вид ва ра; у сва кој Бран ко вој те ми на ла зе се те ме свих ње го-
вих те ма, не пот ку пљи ва сво ји на пе сни ка. Су штин ски јед но лич на 
ма те ри ја емо тив них и ми са о них пре о ку па ци ја је два се при кри ва 
тан ком ко ром спољ них обе леж ја и по да та ка по зајм ље них од ви дљи
ве ре ал но сти.

На ап стракт ном по при шту Бран ко вог пре де ла бит но сти има 
ме ста за јед ну, је дин стве ну дра му. Кроз ва тру и цвет, ка мен и ва-
здух, во ду и ми рис, пти цу и пра зни ну, зе мљу и шу му, ве тар и зве-
зду, уз стал но и ма гич но при су ство не у кро ти вих ре чи, од ви ја се 
спор би ћа и не-би ћа, об ли ку је се про бле ма ти ка ого ље не ег зи стен-
ци је чи је су од ред ни це: пра зни на, на да, ни штав ност, али и при-
пад ност оп штем жи вот ном про це су; та ег зи стен ци ја де ли суд би ну 
еле ме на та од ко јих је и сам свет са чи њен. Све је у стал ној сен ци 
смр ти и све је у на по ру да се та сен ка учи ни при зна тим де лом жи-
во та. Да ли ће се пе сник ко ри сти ти ле ген дом о ва три и фе ник су, 
на ци о нал ном ми то ло ги јом, ариљ ским ан ђе лом или по у ком би ља 
и цве та, по ста је од јед ном спо ред но: пе сма ву че на исте из во ре. Ма-
тич ној емо ци ји вра ћа се су штин ски све што јој се де та љем и де ко-
ром оти ма. А го то во у сва кој од тих пе са ма, као део истог про це са 
и као ор ган ски део њих са мих, вр ши се ис пи ти ва ње би ти пе ва ња, 
при ро де и мо ћи пе сме; пе сник отва ра и сјај на вра та и без вред не 
врат ни це што во де у зла то и бла то Ре чи. Бит пе ва ња Бран ко ће, из-
ме ђу оста лог, ту ма чи ти и у ци клу су Се дам мр твих пе сни ка:

СЕ ДАМ МР ТВИХ ПЕ СНИ КА

БРАН КО

Ноћ ис под зе мље раз ве се лим
Из ра сте ве тар у не жну биљ ку
из тог под зе мља где све тиљ ку
и пти цу ни кад да до се лим

Не про на ђе не про план ке кр ви
и пе шча но под не сам од бо ловô
ал’ то пли хлеб твог име на још мр вим
пти цо ме ђу пре де ли ма, Стра жи ло во

зе мљо пре ко мо га за спа лог ума
док лист по лист уми ре шу ма
Де те са кри ве но у јед ном по љуп цу па ти

су тра ро ђе но. О нек се ве тар с биљ ка ма из мо та ва
Не ка се ка ме ње пред не ви дљи вим рас кр шћем успа ва
Са мо да л’ ће на ске ле ту осмех мој пре по зна ти?

ГРОБ НА ЛОВ ЋЕ НУ

Али не, то још увек ни је вре ме. То је јед но ме сто
ко је пре по зна јем у про сто ру

Мр тве су го ре ода кле та реч до ђе.
Сфин го с пти цом ла жљи вом уме сто ли ца ко је свла да
тај на иза сле пе ма ске. Ро ђе ње је је ди на на да.
Ви дим сме ле мо сто ве пре ко ко јих не ма ко да про ђе.

Спа вај ти и тво ја суд би на пре тво ре на у бр до, кру та
где про ве ја ва смрт и љу бав не спа са ва.
Дан и ноћ си по ми рио у сво јој смр ти што нас оба сја ва.
Тај сан је у но ћи про ду же так да на и пу та.
Шта си пти ца или глас ко ји лу та
под ди вљим не бом где те пе сма оста ви ла са мог
на вр ху Лов ће на с че лом пу ним сун ца, та мо
где не по сто ји вре ме, где јед на све тлост жу та
не где у ви си ни чу ва оти сак тво га ли ца.
Чо ве че тај но фе никс је је ди на истин ска пти ца.
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ЛА ЗА КО СТИЋ

Опро сти, мај ко све та, опро сти,
што на ших го ра по жа лих бор.

Да ли ће мо је на ћи у по врат ку но ћи
у по врат ку цве та у по врат ку сна и го ра
на збу ње ном хо ри зон ту у гор ком кри ста лу не мо ћи
од на ше же ђи и мр твог ан ђе ла где се ска ме ни ла мо ра

Ли це свих до ба у оче ки ва њу ва тре да л’ ће мо ћи
да са чу ва успо ме ну на њу од за бо ра ва и про сто ра
Не ка Ве ли ко Са зве жђе у смр ти тво јој за но ћи
О пу сти жа ли и жа ло сна мо ра

Ко ји су пре де ли у тво ме ср цу са да?
Мр тва је а не где још тра је дан, о ла сте
Сви мр тви су за јед но био си пун мрач них на да

У пу сти њи си што у пра зној све тло сти ра сте
док у дво стру кој ти ши ни сле пе је очи слу те
San ta Ma ria del la Sa lu te

ДИС

О мо је сун ча но по ре кло та по то ну ла крв
Не ка се за бо ра ви при ја тељ ство др ве ћа и пти ца
Не ка се зе мља раз вен ча са сун цем Жи ца
од во де про де ну та кроз уши бо ља је не го црв
Оти шао Иза шао на вра та ко јих не ма
У свим во да ма зе ле ни пси ме тра же
Ов де ни ко не до ла зи одав де ни ко не од ла зи, то пле ла жи
по љу ба ца за ко па у пе сак ова пу сти ња где се спре ма
кр во жед на ти ши на ко ју сво јом љу ба вљу хра ни ти тре ба
у овом из об ли че ном про сто ру чи ја смо по ло мље на ре бра
из чи јег ка ме на чу до ви шне пти це ви ре
Ру ко ис пру же на пре ма дру гој оба ли кло ни
Ако смо па ли би ли смо па ду скло ни
Ов де је ноћ што се жи во ту опи ре

ТИН

С дру ге стра не гро ба жи ва зве зда ку ца
И за па ље ни ве тар на по чет ку да на сни ва
Ноћ у мо ме гла су ви ше не до зи ва
про сто ре из гу бље не ко је по се ду ју сун ца

Крв мо ја за спа ла под ка ме ном не бун ца
због па кла из зе мље ис ко па ног кô жи ва
Ов де ка ме ње пе ва и пти ца се ска ме ни си ва
Ов де су сви пр ви пут мр тви иза по след њег сун ца

О за што смо та ко са ми и сла би и кр ти
Док се Зе мља окре ће око сво је смр ти
не где ис под зе мље зри ти ши на зла

Нај зад сам до вољ но мр тав ни шта ме не бо ли
Др во се на ги ње над за бо ра вом не ма шта да се во ли
Не ка ни че цве ће из про кле тог тла

МОМ ЧИ ЛО НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ

Уме сто зве зде сла вуј из не ког зи да
што се од ње раз ли ку је тек об ли ком и ма штом.
Пре део ко ме сам се при во лео, пла штом
чу ва сво ју про вид ност за оне ко ји ви де.

Не ка му зи ка чуд на не чуј на из над гор ја
раз ме шта пред ме те у про сто ру и ста је
кад за пљу сне тај на мра мор ја сред мор ја:
до зи ва но не до зва но шта је?

О не жна ма гло ко ја ме из два јаш,
ево вра ћам се чист на сво је пр во бит но ме сто.
Ти ши но у све тој сен ци што сно ве мо је ва јаш
хо ћеш ли при ми ти то те ло укле то,
ко је на ста њу јем по след њи и пр ви
за то че ник од бе гле тај не и сво је кр ви.
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ГО РАН

Ноћ су ви ше ве ли ка за мо је зве зда но че ло
у не ким шу ма ма цр ним не по зна тим
И др во је ре кло не мој. Ју тро мо је бе ло
име ти сво је оста вљам кад не мо гу да се вра тим

Пче ле сле ћу на леш ко га не ма
Зво на од ла зе у про стор цр ним сте пе ни штем
Мој је за вр шен дан. Ал’ се на по чи нак не спре ма
сан мој иза бр да где мр тав се бе иштем.

Ов де до ле сва ко сво ју та му има
Мој мрак је сен ка пти це. О не и ма
пу та ко јим би до ме не мо гли до ћи

Кô про ле ће ко је за бо ра ви да цве та
сад ле жим мр тав на се ве ру све та
Смр ти љу бо мор на нај ве ћа мо ја но ћи!

Бран ко је до ла зио до пе сме и кроз слут њу и кроз ин те лект. Ње го ва 
пе сма би ла је, да се по слу жи мо ми шљу Пје ра Ре ве ри ја, и уза вре
ли до дир ду ха са ре ал но шћу, и хра бро ме ша ње ствар но сти и ми сли, 
као што је, че сто, но си ла обе леж је су ви ше све сног ства ра о ца – јед ну 
од уоч љи вих од ли ка сим бо ли стич ке по е зи је. Ка да је на ла зио срећ-
ну сре ди ну из ме ђу раз ли чи тих скло но сти, де ло вао је, чи ни нам се, 
пе снич ки нај пот пу ни је, сна гом ко ја је хар мо ни зо ва ла ин ту и ци ју 
и ра су ђи ва ње. По ме ну ће мо ци клу се Се дам мр твих пе сни ка, Утва 
зла то кри ла, фраг мен те из Тра гич них со не та и Ариљ ског ан ђе ла; ду би-
ном што је на шла пе снич ки об лик из два ја ју се пе сме Трип ти хон за 
Еури ди ку, Мо ре пре не го усним, Ба ла да, Бол и сун це, Ла у да.

Po e ta na sci tur – ро ђе ни пе сник: Бран ко Миљ ко вић је то сва ка ко 
био. Он је у на шим окол но сти ма за и ста је дин стве на пе снич ка фи-
гу ра и та ко га тре ба по сма тра ти. То ли ка пре да ност по е зи ји, по це-
ну да се иде и пре ко крај њих гра ни ца, не за бе ле же на је у нас. Це ну 
да иде до кра ја пла тио је ни чим дру гим не го сво јим жи во том. Он 
је бу квал но жи вео сво ју по е зи ју и за стра шу ју ће се по све тио сво јој 
умет но сти. Сва ка Бран ко ва пе сма је као ис кле са на, он је истин ски 
ча роб њак ре чи. По гле дај те са мо по чет не сти хо ве свих ње го вих пе-
са ма, ка ко од мах об у зи ма ју сво јом сна гом! Не ма пе сни ка ко ји се 
то ли ко да је и то ли ко от кри ва сво јим сти хом.

На Миљ ко ви ћа су ути ца ли мно ги: Ва ле ри, Ма лар ме и Хе ра-
кли то ва фи ло зо фи ја, по ред њих на ње га су ути ца ли и Рем бо, Бо-
длер... Ипак, нај ве ћи ути цај из вр шио је Алан Бо ске. Овај ве ли ки 
фран цу ски књи жев ник свој ро ман По тре ба за не сре ћом по све тио је 
Бран ку Миљ ко ви ћу. 

Бран ко Миљ ко вић је пе сник ко ји је се бе тра жио чи тав свој пе-
снич ки век, на жа лост – бол но кра так. Ве ћи на ње го вих пе са ма је 
ње го во вла сти то тра же ње и сум ња ње у се бе. Ме ђу њи ма, де се так је 
ан то ло гиј ских пе са ма, ко је ће се пам ти ти за у век.

На кра ју, по ми шља мо да из у зет ност Миљ ко ви ће ве по е зи је 
бар де лом про ис ти че из ње го ве рет ке и ду бо ке сен зи бил но сти. Ка-
ква је осо ба он био, нај бо ље се мо же ви де ти из пи сма при ја те љу 
ко је је по слао из За гре ба:

„Дра ги при ја те љу,
Не знам за што, али же лим да ти об ја сним су шти ну свог по ра-

за од ко га се ни ка да ви ше не ћу опо ра ви ти. Пре све га мо раш зна ти 
да мо ја не сре ћа ни је пу ки љу бав ни јад. Или, тач ни је ре че но, је сте 
то, ако се мо ја љу бав схва ти као ерос у спи но зи стич ком сми слу. Та 
же на ни је би ла тек мо ја љу бав ни ца. Она је би ла пр ва и основ на по-
тре ба мо га ду ха. Она је би ла и мо ја ду хов на за шти та и за клон. Она 
је би ла за ме не за штит ни омо тач од ме та фи зич ке сту де ни. Без Ње 
сам пот пу но и ди рект но из ло жен ко смич кој бе сми сли ци и но ћи. 
Мо ја уса мље ност је са да ап со лут на. За ме не не по сто ји ви ше област 
чи стог ва же ња и пе ва ња. То је са мо Она зна ла. А ни је зна ла да зна. 
По ред Ње нај о па сни је ми сли пре тва ра ле су се у див не и бе за зле не 
ме та фо ре. Са да је све то по ди вља ло и бе со муч но ки ди ше на ме-
не. Ка да бих са мо мо гао по бе ћи од оно га што сам ре као! Жи вим 
у ужа сном стра ху. Бо јим се да го во рим, да пи шем. Сва ка ме реч 
мо же уби ти. Ја сам нај ве ћи део сво јих пе са ма на пи сао пре не го сам 
Њу за во лео, али тек са Њом ја сам по стао пе сник, тј. онај ко ји ни је 
угро жен оним о че му пе ва, ко ји има је дан по вла шћен по ло жај у од-
но су на оно што ка зу је. Са да мо ја по е зи ја гу би сва ку вред ност и из-
вр га ва се у мог нај же шћег не при ја те ља. Мо жда бих ја по стао пра ви 
пе сник да је та див на же на оста ла крај ме не. Ова ко, ја сам онај што 
се играо ва тром и из го рео. По раз не мо же би ти по бе да ма ко ли ко 
ве ли ки био. Из гу бив ши Њу, ја сам из гу био и сво ју сна гу, и свој дар. 
Ја ви ше не умем да пи шем. Оста ла је са мо не сре ћа од ко је се ни шта 
дру го не мо же на пра ви ти осим но ве не сре ће. Се ћаш ли се, дра ги 
при ја те љу, да сам ја на пи сао стих: Је дан не сре ћан чо век не мо же би ти 
пе сник. Тек са да ви дим ко ли ко је то тач но. Ја ћу по ку ша ти да жи-
вим и да ље, ма да сам ви ше мр тав од свих мр тва ца за јед но. Али ова 
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ужа сна пат ња је по след њи оста так оно га што је у ме ни људ ско. Ако 
њу над жи вим, не оче куј те од ме не ни шта до бро. Али ја не ве ру јем 
да ћу је над жи ве ти.

Же ли ти све нај бо ље твој Бран ко

П. С. Ако же лиш да ми пи шеш, пи ши ми о Њој. Би ло шта. Не у 
ве зи са мном. Шта је де, ка ко спа ва, да ли има на зеб итд.; ти све то 
мо жеш зна ти. Сва ка сит ни ца ко ја се на Њу од но си за ме не је од не-
про це њи ве вред но сти. Ако пре ста нем да ми слим о Њој, по че ћу да 
ми слим о смр ти.

По ноћ је. До ви ђе ња. 
Бранко”
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Злат ко Ма тић

СВЕ ТО САВ СКА БЕ СЕ ДА

(Све то сав ска бе се да из го во ре на на Све ча ној ака де ми ји по во дом 
XXII сме де рев ских све то сав ских све ча но сти 26. ја ну а ра 2011. го ди не)

Ви со ко пре ча сни оци, по што ва ни го спо ди не гра до на чел ни че, це ње ни но си
о ци и пред став ни ци град ске вла сти, уче не ко ле ге про фе со ри и по сле ни ци 
кул ту ре, ува же не да ме и го спо до, ме ни нај дра жи уче ни ци, дра га бра ћо и 
се стре у Је ди ном Све том Го спо ду Хри сту,

От ка ко је на нај у зви ше ни ји по ет ски и цр кве но-љу бав ни на чин 
сво ја „сло ва сла ве Са ви сплео Си лу ан”, сви ми ко ји пре ма Све том 
Са ви осе ћа мо бла го дар ност и исту ту љу бав ко ја, нај пре, кроз Цр-
кву плам ти, опет и опет по ку ша ва мо, да по доб не ре чи сла во сло-
вља и хим не Цар ства бе смрт но сти упу ти мо оцу и учи те љу на шег 
ро да. Сви да на шњи и су тра шњи бе сед ни ци, па и ја, ко ји на бла го-
слов на шег вла ди ке и на ва шу љу бав и по зив да за јед но сла ви мо, 
од го ва ра мо љу ба вљу и реч ју „амин”, треп ти мо пред иза зо вом да 
на ђе мо но ве ре чи и но ве по хва ле за веч но но ви до га ђај – за опис 
на ше љу ба ви пре ма пр вом ар хи е пи ско пу срп ских и при мор ских 
зе ма ља. Уну тар цр кве ни до жи вљај све то сти и за јед ни це са Бо гом и 
ње го вим све ти ма, до зво ља ва ју, ипак, и на ма да нас да Са ви у част и 
про го во ри мо и да из ње го вог жи ти ја про на ђе мо смер ни це за од го-
во ре на кри зе и иза зо ве ве ка ко ји је пред на ма и за ко ји смо упра во 
ми од го вор ни.

Дво ми ле ни јум ски ход Цр кве и све та ка Цар ству Бо жи јем, 
про ја вио је и за пе ча тио хри шћан ску прак су, да Не ве ста Хри сто-
ва (Цр ква) сва кој кри зи при сту па као иза зо ву, као мо гућ но сти да 
иза ђе из изо ла ци је и да ства ра лач ки, кре а тив но шћу Ду ха Све то га, 
учи ни да чо ве чан ство у њој на ђе си гур ну ла ђу спа се ња на оке а ну 
бу ра и не да ћа. Све кри зе и ка та стро фе на ше пла не те, би ло да су 
по ли тич ке, еко ном ске или еко ло шке при ро де, у по за ди ни има ју 
за јед нич ки име ни тељ – чо ве ко ву са мо жи вост, гор дост, са мо љу бље 
и же љу за не га ци јом, по ни ште њем и, на кра ју, ис тре бље њем дру-
гих и дру га чи јих. 

У освит XX ве ка, чо век је по ка зао не слу ће не мо гућ но сти на-
у ке и тех ни ке, ко је је на опи пљи ве ви си не уз ди гла но во по диг ну-
та Ај фе ло ва ку ла. У исто то вре ме, сво је, не што дру га чи је, ви ђе ње 
зо ре ве ка ко ји је са да већ за на ма, да је и слав ни нор ве шки сли кар 
Едвард Мунк. Ње го во ре мек-де ло, сли ка „Крик”, пред ста вља нам, 
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са тим истим чо ве ком, ко га Бог во ли и ко га ће, та ко ђе, вас кр сну-
ти. У та квом ви ђе њу све та, ко ји се кру ни ше ли тур гиј ском љу ба вљу, 
озбиљ но зву чи Са ви на по у ка:

Жу ре ћи се кроз уска вра та и те скоб ним пу тем ко ји во ди у жи вот веч ни, 
је дан дру го га љу бе ћи, је дан дру го ме по ко ра ва ју ћи се, је дан дру го ме те го бе 
но си те. Мо лим вас, бра ћо, име ном Го спо да Ису са Хри ста да др жи те ово 
за по ве ђе но, и да не бу де ра спре ме ђу ва ма, не го да сте са вр ше ни у јед ној 
ми сли и јед ној во љи.

Круг на ших мо ли тве них и по хвал них ми сли се за тва ра: ни шта 
дру го, осим све сти и ве ре у вас кр се ње Хри сто во и вас кр се ње на ше, 
ни је мо гло да на гна Раст ка Не ма њи ћа да пре зре цар ске дво ре, цар-
ску кру ну, сви лу и пор фи ру. Ве ра у вас кр се ње – то је нај ве ћи дар 
на ко ји је Све ти Са ва упу тио све љу де на ших про сто ра, том ве ром 
је он ди сао, та ве ра га је учи ни ла све тим, ту ве ру нам је оста вио 
као све то сав ски за вет, због ње се сме мо зва ти уз ви ше ним име ном, 
све то сав ци. Је ди но уве ре ност у по бе ду љу ба ви над мр жњом или 
жи во та над смр ћу, мо же да при во ли је дан на род да, без об зи ра на 
моћ ни ке овог све та, ко ји нам се ћа ње са ка те, исто ри ју фал си фи ку ју 
и ко лев ку оти ма ју, оста не у Хри сто вом рај ском вр ту. А ка да нам 
Хри стос до ђе и у бе смрт ност уве де, ми ће мо ла ко пре по зна ти онај 
део рај ске ба ште ко ји је на ма при пре мљен од по ста ња све та и од-
луч но ће мо се упу ти ти у ње га. Гре шке не ће би ти јер ће нас у том 
вр ту че ка ти два ње го ва нај леп ша цве та: ко сов ски бо жур – све ти 
кнез Ла зар и жич ки љи љан – све ти Са ва.

Же ле ћи да ове ре чи схва ти те као за ве шта ње на шег оца, ар хи-
е пи ско па, ро до на чел ни ка, па сти ра, учи те ља, ле ка ра, про све ти те-
ља, еко но ма, над зи ра те ља, мо ли тве ни ка и за ступ ни ка пред Бо гом, 
че сти там вам од ср ца Са вин дан, пра зник на шег ду хов ног про ле ћа, 
ко јим се сва ке го ди не об на вља мо и осве ћу је мо и као лич но сти и 
као на род Бо жи ји.

Хва ла вам на па жњи и љу ба ви!

са мо вас под се ћам, де пер со ни фи ко ва ну ин ди ви дуу на мо сту, са 
ма ском уме сто ли ца, са ру ка ма на уши ма, ко ја ври шти та ко бол но 
и гла сно да сва ки по сма трач те сли ке по ста је њен слу ша лац и крик, 
гле да ју ћи, мо ра да чу је. Ми ко ји чи та ву де це ни ју жи ви мо у но вом, 
XXI ве ку, са да зна мо да је ју нак са Мун ко вог плат на за тво рио уши 
да не чу је де мон ски звук из Хи ро ши ме и На га са ки ја, те да је крик-
нуо у име свих за то че ни ка Аушви ца, си бир ских гу ла га и мно гих 
дру гих, на ма ге о граф ски бли жих, стра ти шта. Сâм ју нак сли ке, без 
ли ца, са ма ском, без лич на ин ди ви дуа, са мац на мо сту про стор них 
и вре мен ских не из ве сно сти, ипак, нај вер ни ја је сли ка чо ве ка на-
шег вре ме на. Са мо за тво ре на и са мо до вољ на мо на да, Мар ку зе о во 

„јед но ди мен зи о нал но”, Хај де ге ро во „ка смр ти хо да ју ће би ће”, Сар-
тро ва „опа ка дво но жна жи во ти ња”, из ма ни пу ли са ни по тро шач 
свих до ба ра, чо век, искон ски је не при ја тељ се би, дру го ме и свој 
тва ри, ком плет ној при ро ди. Ла жна де и фи ка ци ја чо ве ка до ве ла је 
до ње го ве исти ни те ре и фи ка ци је. Же ле ћи да соп стве ним си ла ма 
се бе учи ни Бо гом, чо век се свео на ни во по тро шне ро бе, ства ри.

Дра ги при ја те љи, ако ов де и при ова квим про бле ми ма, не на-
ђе мо по ру ку пра во сла вља или све то са вља, он да је Цр ква але го ри ја 
му зеј ске ста ри не, а сви ње ни учи те љи, па и Све ти Са ва, пре тва ра ју 
се у ле ген дар не и не бит не ли ко ве да ле ке про шло сти. Од го вор Цр-
кве на иза зо ве и тра гич не по сле ди це ин ди ви ду а ли зма, ипак, по-
сто ји. Ње га је дао Спа си тељ, Хри стос, а при хва тио га и до жи вео 
Све ти Са ва, сво јим лич ним из бо ром, од ри чу ћи се све сла ве овог 
све та, од ри чу ћи се се бе, ра ди дру гих – ра ди бли жњих, ра ди сво га 
ро да и свих на ро да ње го вог цр кве ног про сто ра, а не са мо Ср ба, 
жи ве ћи и ра де ћи за све оне ко ји су му, као ар хи е пи ско пу, по ве ре ни 
од Хри ста. Ису ви ше ле ген дар но, ве о ма уто пиј ски, не мо гу ће, не из-
во дљи во – та ко се да нас чи не ове ре чи на шем на ра шта ју. Зар не?! 
Под вла чи мо, ипак, да етос по сто ја ња ра ди дру гог, та ко стран чо-
ве ку да на шњи це, про ис ти че из ве ре у Хри сто ву по бе ду над смр ћу. 
Да ли је на ма, за пра во, та по ру ка, бла га вест о вас кр се њу, стра на? 
Све том Са ви ни је би ла: у са мо не ко ли ко ре до ва сре ди шњег и нај-
ва жни јег де ла сво је Бе се де о пра вој ве ри, Са ва де се так пу та по ми ње 
јед ну те исту реч – бе смрт ност. Са мо чвр сто уве ре ње да смрт ни је 
по след ња реч исто ри је, чи ни Са ву хри шћа ни ном, а нас све то сав-
ци ма, да кле, опет, хри шћа ни ма. Свест да ће мо, ка ко Све ти Са ва 
ка же, сви би ти на рај ском са бра њу мно штва љу ди од Ада ма до кра ја 
све та, да ће мо гле да ти Хри сто во, од сун ца све тли је ли це, ве ра да жи
вот на не бе си ма има мо, мо же оправ да ти хри шћан ски етос као се бе-
дат ни жи вот за јед ни це љу ба ви и сло бо де, у ко јој је дру ги чо век мој 
Хри стос, из вор мо га спа се ња и ра ја, јер ћу баш та мо, у Ра ју, би ти 
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ове, књи жев но у мет нич ки ве о ма ве што и увер љи во из ве де не, ви-
ше слој не ро ма неск не при че. У њој је те мат ска ак ту ел ност мо ти-
ви са но спо је на са ин те лек ту ал ном суб вер зив но шћу у ко јој се ја сно 
очи ту је и усме ре на ства ра лач ка на ме ра да се бу де све док јед ног 
смут ног до ба, ра за зна тљи вог и по све оп штој кри зи вред но сти и 
мо ра ла. Оту да се чи ни да нас се оно што је по ло же но у ње го ву са-
др жин ску осно ву ви ше стру ко ти че. Јер, исти на се мо же пре ви де ти 
и за ма гли ти, али се ње но ко нач но деј ство не мо же из бе ћи. Из тог 
раз ло га и чу де не ка ак ту ел на, а не при ме ре на и не ар гу мен то ва на, 
спо ре ња ко ја има ју за циљ трај ну про ме ну кул тур ног обра сца и 
од сту па ње од еле мен тар них чи ње ни ца на ци о нал ног је зич ког и 
кул тур ног иден ти те та. Са њи ма, у овом по вла шће ном тре нут ку, а 
и уоп ште, ни је по треб но ни вред но по ле ми са ти. „За оно га”, ка же 
ов де са раз ло гом по ми ња ни Оскар Вајлд, „ко је то ли ко не ма што-
вит да про из во ди до каз ка ко би пот кре пио лаж, бо ље би би ло да 
од по чет ка го во ри исти ну.” Јер су, тре ба то на кнад но ис та ћи, све-
тлом ли цу исти не по сто ја ња и ми шље ња, као и мо гућ но сти да се 
она спо зна и до сег не, окре ну те и за пи та но шћу и сум њом, али и 
при та је ном ве ром у мо гућ ност по вољ ног ис хо да, трај но про же те 
стра ни це ове књи жев но у мет нич ки ус пе ле, про во ка тив не и вред не 
књи ге. Због то га је ов де, са нај бо љим раз ло зи ма и у до број ве ри, 
из два ја мо и на гра ђу је мо.

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков

ТРА ЈА ЊЕ И ИСТИ НА

(Бе се да на до де ли Ни но ве на гра де за 2010. го ди ну Гор да ни 
Ћир ја нић за ро ман Оно што од у век же лиш, јануар 2011)

У јед ном есе ју Оска ра Вајл да, ко ји је пре ве ла Гор да на Ћир ја нић, за-
пи сан је и овај уоп шта ва ју ћи ис каз: „Али ни ка да све ту не ће до са-
ди ти да по сма тра уз не ми ре ну ду шу ка ко на сво ме пу ту за па да из 
мра ка у мрак.”. Ту уз не ми ре ну ду шу на за мра че ном пу ту, ова је 
спи са те љи ца у ро ма ну Оно што од у век же лиш ожи во тво ри ла у ли ку 
још јед ног ти пи зи ра ног (ан ти)ју на ка на шег до ба у чи је име је, ко ли-
ко и у сам на слов ро ма на, упи са на знат на до за иро ни је. А при ча 
о та квој осе тљи вој и осве шће ној ду ши опо ми њу ће је окре ну та ли-
цу на шег вре ме на, у ко ме су, та ко очи глед но, те мељ но и оп се жно, 
уни же не, угро же не и за ки ну те број не вред но сти ху ма ни те та.

Сло бо дан, ју нак–на ра тор, су ми ра ју ћи вла сти ти жи вот пре по-
зна је вр шне ње го ве тач ке и, про зи ру ћи узро ке соп стве не кал ва ри је, 
са знат не вре мен ске дис тан це до ла зи у по сед ва жних, ди фе рен ци-
јал них са зна ња. А та са зна ња ни су са мо ва жна за дра ма тич но рас-
пли та ње ње го вог суд бин ског клуп ка, већ су она ре пре зен та тив на 
и за са мо ис ку ство са вре ме но сти ко ја је ин ди ка тив но обе ле же на 
све при сут но шћу, сна гом и ути ца јем ме ди ја. Тај ути цај овај тра ги-
ко мич ни ју нак, при те шњен сам шти ном и ра за пет из ме ђу све сти 
и са ве сти, ра зу ма и осе ћај но сти, од суд но пре по зна је и ве о ма су ге-
стив но име ну је као „вр хун ску вар ку”. 

О тој епо хал ној оп се ни чи ји смо и са ми све до ци и за су жње ни-
ци, у овом сло же ном и ан га жо ва ном ро ма ну ди на мич но гра ђе не 
при че, ко ја се, ме сти ми це, по ен ти ра дис крет ним и ум ним пси хо-
со ци јал ним уви ди ма, не пре тен ци о зно и увер љи во је све вре ме реч. 
Она од лу чу ју ће опре де љу је суд би ну ње го вог, пат њи об ре че ног, 
ре зиг ни ра ног ју на ка, јед на ко ко ли ко бо ји и ње гов укуп ни сми са о-
ни хо ри зонт. Због то га је и по ста ло мо гу ће да, бу ду ћи трај но обе-
ле жен осе ћа њем без из ла зно сти и гу бит ни штва, ју нак овог ро ма на 
ко ји, по ана ло ги ји, би ва до ве ден у ве зу са јед ним ју на ком ро ма на 
Ми ло ша Цр њан ског, у сво јој ис по ве сти по сред но из ве де и ин те-
лек ту ал но-кри тич ку ви ви сек ци ју оног ви да са вре ме ног инерт ног 
жи во та ко ји се рђа во осми шља ва не пре ста ним ужи ва њем у са др-
жа ји ма по пу лар них те ле ви зиј ских про гра ма. 

Дра ма јед не суд би не ко ја се ско ко ви то раз ви ја и тра гич ки ре-
а ли зу је из ме ђу ствар но сти и при ви да, ба зич на је си жеј на око сни ца 
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Гра ди мир Стој ко вић

КЊИ ГЕ, ON LI NE, YOU TU BE И FB

Не ка да смо то зна ли, али смо за бо ра ви ли. 
(А. А. Милн, ВИ НИ ПУ)

Из ми сли ли твор ци са вре ме них ко му ни ка ци ја Ин тер нет, а по том 
на ње му и Go o gle... Ка жу да на шњи клин ци: ако не че га не ма на 
Go o gle-у, он да то ни не по сто ји.

Тра жио сам, као пра ви ра до зна лац, шта има тај Go o gle о ме ни. 
Тра жио и на шао, из ме ђу оста ло га, и ово:

sa moopu šte no > Dru stve ne te me > Umet nost, knji zev nost, obra zo va
nje... > Lek ti re&knji ge > Pre pri ca ne lek ti re

MO ZE pls
1)Ta ta ti si lud-Vi li jen Sa ri jen
2)Mo dri pro zo ri-Dan ko Oblak
3)Me ri nzm pre zi me ja msm Se rim-Fran ken stajn
4)Mi lo van An tic-La ja nje na zve zde
5)Haj duk u Be o gra du-Gra di mir Stoj ko vic
6)Ho bit-Tol kin
mo ze ni je hit no tre ba mi za ci ta lac ku znac ku mo lim vas nad ji te 

tih 6 kni ga....

Ни је штам пар ска гре шка, но је баш та ко на пи са но. Уз гред, при ме-
њен је и но ви пра во пис, тзв „не то пис” – не ма ђ, џ, ж, ћ, ч, ш (la ti ni-
com: đ, dž, ž, č, ć, š). 

А на феј сбу ку (fa ce bo ok), где сам, при зна јем, и ја, бе ше и ово: 
Ja imam jed no pi ta nje... gde mo gu na ci Gra di mi ro ve knji ge na ne-

tu? Da li mo gu? Od go vo ri te ako zna te mo lim vas.
Јед но вре ме но на ђох и ово на феј сбу ку. Би бли о те кар ско дру-

штво Ср би је оба ве шта ва: Ра ди о ни ца „Тран спа рент ност, до бро 
упра вља ње и бор ба про тив ко руп ци је” успе шно за вр ше на :))

И, на по кон, по след ња при ча је нај кра ћа. Пи тао сам јед ног ов-
да шњег основ ца да ли је чи тао књи ге о Ха ри ју По те ру, а он ће: „За-
што? Гле дао сам све ње го ве фил мо ве он лајн...” 

Е, на здра вље! 
Не пи сме ни кли нац тра жи за Чи та лач ку знач ку пре при ча не 

књи ге, а та Чи та лач ка знач ка је, у ства ри, под сти цај чи та њу! Дру-
ги, са вре ме ни чи тач је не што флек си бил ни ји: тра жи књи гу у елек-
трон ској фор ми, да би је чи тао „са екра на”. Бар чи та, за раз ли ку 
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БЕЗ О БРА ЗЛУК

– Мо цо, ба ци ђу бре, зар мо рам сва ки дан исто да ти го во рим?
– Сад ћу, ма ма. А је л’ све ђу бре? 
– Па на рав но.
– Хај де, Га ле, обла чи се!
– Ни сам ре кла Га ле ту да ба ци ђу бре. Ре кла сам те би!
– Знам, ма ма. Ре кла си све ђу бре... ‚Ај де по ла зи, Га ле, не мо гу 

да те но сим... 

ПО САО ЗА МУ ШКАР ЦЕ

– Ку да? – пи та ла је ма ма Мо цу, ко ји је го то во про тр чао кроз 
ку хи њу. 

– Идем да ба цим ђу бре! – до ба цио је Мо ца за тва ра ју ћи вра та.
– Бо же по мо зи – пре кр сти ла се ма ма у чу ду. – Да се ово де те 

ни је раз бо ле ло? 
А до ле, код кон теј не ра, Мо ца је об ја шња вао Го ци: 
– Ма не, ни је ми те шко. Ни сам ја као онај Га ле, ког све мр зи... 

Ја то увек ра дим сам, не мо ра ни ко да ми ка же. То је по сао за му-
шкар це. 

КО РИ СНО ЗА ЉУ БЉИ ВА ЊЕ

По под не, док су пи јуц ка ли ка фи цу, ма ма је ре кла та ти:
– За љу био ти се син, и то ко ри сно. 
– Ка ко ко ри сно? – пи тао је та та. 
– Тач но у по ла осам Го ца с осмог спра та из но си ђу бре... 
– Па шта?!
– И Мо ца ре дов но из но си ђу бре, тач но у по ла осам, сâм, не мо-

рам ни шта да му ка жем. 

ВИ КЕНД

– Мо цо, опет ни си из нео ђу бре... 
– Ма ма, а је л’ мо же Га ле да ме за ме ни? 
– Си не, шта ти је? Је л‘ ти ни је до бро?
– Ма, ни је му ни шта – ја вио се Га ле. – Оти шла Го ца код тет ке 

за ви кенд... 

од оног ко ји гле да фил мо ве и ко ме не па да на па мет да чи та чак ни 
та кав хит, као што су ро ма ни о Ха ри ју По те ру!

По себ на је при ча о би бли о те ка ри ма ко ји се уса вр ша ва ју за 
бор бу про тив ко руп ци је! Са мо им то не до ста је у оси ро ма ше ним, 
оја ђе ним би бли о те ка ма, у ко ји ма ра де ипак за не што ви ше па ра 
но што је ми ни ма лац... 

Ре кох, као ко мен тар: Е сад, те шко ко руп ци о на ши ма по би-
бли о те ка ма! 

Где је ме сто књи ге у овом, са вре ме ном до бу и оном, још са вре-
ме ни јем, ко је тек до ла зи? 

Из гле да да ће кла сич не би бли о те ке по ста ти кла сич ни му зе ји, 
са кла сич ним књи га ма, штам па ним на кла сич ној хар ти ји. А књи ге 
ће чи та ти не кла сич ни чи та о ци, то јест на уч ни ци, исто ри ча ри, ис-
тра жи ва чи и чу да ци, скло ни но стал гич ним ис па ди ма. 

Ко га је бри га за то?! 
На ши пи сци пи шу и да ље, на ши из да ва чи об ја вљу ју и да ље, 

на ши чи та о ци чи та ју и да ље – па због че га сам ја све ово пи сао?!
Са мо сам по же лео да све бу де – до бро.

*
За ову при ли ку по мо ћи ће ми мој вр шњак, ве ли ки при ја тељ и 

ве ли ки пе сник Мо шо Ода ло вић, чи је ћу сти хо ве да по зај мим. На-
и ме, обо ји ца смо че сто на том за ра зном феј сбу ку. Пао снег, онај 
ово го ди шњи, за ве јао нас, а Мо шо „ока чио” фо то гра фи ју кан те за 
ђу бре, са сне жном ка пом и ис под ис пи сао: 

ОСЕ ЋАМ СЕ НЕ У ГЛЕД НО,
КАД МИ КА ЖУ – ЂУ БРЕ ЛЕД НО!
И та ко је све от по че ло: „на ка чи смо” се нас тро ји ца – Де јан 

Алек сић, Бран ко Сте ва но вић и ја са ко мен та ри ма, ма ло сти хо ва-
ним, ма ло про зним. На по кон, ре че Мо шо да тре ба да са ста ви мо 
књи гу о – ђу бре ту! 

Ве ру јем да ће то га би ти. 
А ја, ето, за про бу об ја вљу јем ов де део при чи ца о тој те ми. И 

не ка ми не бу де за ме ре но...
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На кон теј не ру је пи са ло: Мо ца во ли Го цу. Је сте да је Го ца во ле-
ла Мо цу и је сте да је и Мо ца во лео Го цу, али шта се то дру гих ти че! 
И да то пи ше на кон теј не ру за ђу бре... то, бра те, ни је ишло! 

А ко ли ко су тра дан на кон теј не ру је би ло ис пи са но ис под Мо
ца во ли Го цу још и

Ба не во ли Га гу
Игор во ли Је ле ну
Де ки во ли Са шку
Га ле во ли Ма ју. 

Љу бав не би ра ме сто... а дру штво је пра во! 

ТА ТА ЈЕ ОД ЛЕ ПИО

Раз бо лео се Мо ца од ов чи јих бо ги ња. Раз бо лео се од мах по сле и 
Га ле. Обо ји цу их ма ма за тво ри ла у со бу, за бра ни ла сви ма ула зак, 
за бра ни ла и та ти – та та те бо ги ње ни је пре ле жао. 

Про шла два да на. Тре ћег да на, с ве че ри, ма ма је ушла у та тин 
рад ни со би чак, а та та, нор мал но, био за та ста ту ром. 

– Јој, свињ чу га ро – згра ну ла се ма ма – па ма кар за тег ни пре-
кри ва че, ако те мр зи да ра спре маш кре вет, па ка ко мо жеш та ко 
цео дан! 

– Ра дим, не мам вре ме на... а ни је ни ва жно да ли су ча ра ша ви 
за тег ну ти или на гу жва ни... 

– И ђу бре ни си из нео два да на! 
– Ево, сад ћу... са мо ма ло... 
– Не ма ни ма ло! Од мах! 
Иза шла ма ма из рад не со би це и оста ви ла вра та ши ром отво-

ре на, да та та схва ти да је све ово озбиљ но. Дво днев но ђу бре, па то 
је не до пу сти во! 

И та ко је та та од та да па до кра ја Мо ци не и Га ле то ве бо ле сти 
из но сио ђу бре ре дов но, сва ког дру гог да на... 

Ве че уочи по след њег да на бо ло ва ња, ма ма је уле те ла у ку ћу и 
од мах се об ру ши ла на гре шног та ту: 

– Па до бро, Бо ри во је, је си ли ти на чи сто по де ти њио! Шта ти је 
оно тре ба ло да на пи шеш? 

– Али, Ми ки це, ја то нај о збиљ ни је ми слим... 
Шта је то та та на пи сао и шта нај о збиљ ни је ми сли Мо ца и Га ле 

ни су мо гли да до чу ју, јер су се ма ма и та та за тво ри ли у со бу. 
На по кон, Мо ца је пре здра вио, па се од мах, с ве че ри, при хва-

тио свог по сла: из но ше ња ђу бре та. И све је би ло као и пре: Го ца га 

РАЗ ЛОГ

– Га ле, за ме ни ме ве че рас, из ба ци ђу бре! 
– Ба ци ћу, али да ми ка жеш за што! 
– За што. 
– Е, кад си та ко ду хо вит, ба ци га сâм! 
– Ма, раз бо ле ла се Го ца, па ђу бре из но си њенa ма ма... 

ОБИЧ НО – ЉУ БАВ НО

– Ма ма, ка жи Га ле ту да ми ви ше не ра ди ово! 
– Шта, си не? 
Мо ца је до нео две ке се за сме ће. На јед ној је би ла ока че на це-

ду ља: ОБИЧ НО – из но си Га ле, а на дру гој: ЉУ БАВ НО – из но си Мо ца. 

И КА КО САД

По сле два ме се ца та та се нај зад са те ре на вра тио ку ћи. 
Пред ве че, ка да је Го ца до шла из шко ле, па кре ну ла да из не се 

ке су са сме ћем, та та је ре као: 
– Го цо, ће ро, не мо раш ви ше да из но сиш ђу бре. Ја сам га ба-

цио. Ипак је то му шки по сао... 
Мо ца ће да из не се сво је ђу бре, а она не ће сво је. И ка ко сад?

ЉУ БАВ НЕ БИ РА

Ка да се Го ца по ја ви ла те ве че ри на пар кин гу, бив шем деч јем игра-
ли шту, сви су од јед ном по че ли да се сме ју ље. 

– Шта вам је? – за чу ди ла се Го ца. 
– А ти, зна чи, ни си ви де ла? – ка зао је Урош. 
– Шта ни сам ви де ла? 
Он да су је од ве ли до кон теј не ра и он да је ви де ла и бо ље да ни-

је ви де ла. Бр зо, бр же и још бр же је уте кла ку ћи. 
Он да је на пар кинг до шао и Мо ца, па су он да и ње му по ка за-

ли и он да је он ка зао: 
– Па шта! Ја то ни сам на пи сао! И ни је вам не ки фа зон... 
Па је и он оти шао ку ћи.
Те но ћи ни су спа ва ли ни Мо ца ни ти Го ца. 
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је че ка ла код кон теј не ра. Све љу бав не по ру ке су би ле и да ље ту, 
али и јед на но ва. 

– Да ли знаш – пи та ла га је Го ца – ко су ови? 
– Ја? А што бих ја знао ко ји су они? 
– Па ни ко од нас их не зна! Пи та ли смо све из на се ља и ни ко их 

ни је знао. Оста ли сте са мо ти и Га ле... 
– Не знам! А не зна ни Га ле! 
Ма ло се про му вао, па збри сао ку ћи, као, мо ра да се при ште ди 

пр ви дан по сле бо ле сти.
А кад је за тво рио вра та за со бом, одах нуо је на по кон. То је био 

блам. И ви ше не го блам! Та та је, за и ста, од ле пио! 
На њи хо вом кон теј не ру је би ло до пи са но:

Бо ки во ли Ми ки цу!
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Софија Грба 
Драгана Илић

ДИ ГИ ТАЛ НА ЗА ВИ ЧАЈ НА ЗБИР КА 
НА РОД НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ СМЕ ДЕ РЕ ВО

Књи га као нај зна чај ни ји про дукт исто ри је ци ви ли за ци је са да, у 
вре ме ну ди ги та ли за ци је, убр за ног жи вље ња, бр зих и до ступ них 
ко му ни ка ци ја, до жи вља ва мо жда нај ве ћу кри зу од Гу тен бер го вог 
от кри ћа по крет них сло ва до да нас. Тра ди ци о нал на књи га, ка ко је 
са вре ме ни чо век до жи вља ва, на ла зи се на пре крет ни ци – ка ко ће 
и у ком об ли ку над вла да ти на до ла зе ћи та лас ди ги та ли за ци је, ко-
ја тех но ло шким ино ва ци ја ма и ре во лу ци јом у ши ро ком за хва ту и 
те ка ко ути че на ње ну суд би ну. Без ва ља них или ика квих до ка за, 
не ки ду ше бри жни ци тра ди ци о нал ној књи зи већ пи шу зад ње да-
не би ти са ња у по сто је ћем об ли ку, дру ги за го ва ра ју бит не про ме не 
ка да је у пи та њу суд би на књи ге, а тре ћи пак бра не књи гу она кву 
ка ква је да нас и про ри чу јој ре не сан су.

Ди ги тал не ин фор ма ци је, као до пу на тра ди ци о нал ним из во-
ри ма ко ји оп ста ју већ ве ко ви ма, ипак по ла ко по ста ју но си о ци на ше 
при вре де, ши ре на шу кул ту ру и по ве зу ју за јед ни цу, ме ња ју на чин 
на ко ји ко му ни ци ра мо и учи мо. Фе но мен пре ла ска би бли о те ке са 
тра ди ци о нал них ме то да ра да на елек трон ске или ди ги тал не из-
и ску је де таљ ну ана ли зу пој ма „ди ги тал на би бли о те ка”. Нео п ход-
ност ис тра жи ва ња ди ги та ли за ци је у мо дер ној на у ци оправ да на 
је чи ње ни цом да ди ги та ли за ци ја пред ста вља сред ство за очу ва ње 
од ре ђе них сег ме на та на ци о нал не кул ту ре и алат за про дор исте те 
кул ту ре на гло бал ну сце ну. Ди ги та ли за ци ја се мо же де фи ни са ти 
као пре но ше ње не ког ана лог ног ма те ри ја ла (у слу ча ју би бли о теч-
ке гра ђе нај че шће па пир ног) у ди ги тал ни об лик и ор га ни зо ва ње 
ди ги та ли зо ва ног ма те ри ја ла кроз ко лек ци је ко је крај њи ко ри сник 
мо же пре гле да ти и пре тра жи ва ти.1

Има ју ћи у ви ду да је са раз во јем дру штва по тре ба гра ђа на за 
ин фор ма ци ја ма у стал ном по ра сту, би бли о те ке се при пре ма ју за 
ве ли ке про ме не у окви ру сво је де лат но сти ка ко би те по тре бе сво-
јих ко ри сни ка за до во љи ле. У скла ду с тим На род на би бли о те ка 
Сме де ре во је кра јем 2008. го ди не, по пре по ру ци На род не би бли-
о те ке Ср би је, по кре ну ла про грам ди ги та ли зо ва ња гра ђе из сво-
јих фон до ва и на пра ви ла план про јек та „Ди ги тал на би бли о те ка”. 

1  Три фу но вић Б., Ди ги та ли за ци ја за ви чај не гра ђе у Град ској би бли о те ци „Вла ди слав Пет ко вић Дис” 
у Чач ку: Ди ги та ли за ци ја „Ча чан ског гла са” (1932–1935), у: Глас би бли о те ке, 14 (2007), стр. 28
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За ви чај ни фонд На род не би бли о те ке Сме де ре во чи ни би-
бли о теч ка гра ђа ко ја при па да за ви чај ној ба шти ни Сме де ре ва и 
ње го ве око ли не. 

Збир ка мо но граф ских пу бли ка ци ја бро ји око 5000 је ди ни ца. 
Фонд за ви чај не пе ри о ди ке об у хва та но ви не, ча со пи се, бил те не и 
слу жбе не ли сто ве ко ји из ла зе или су из ла зи ли на под руч ју Сме де-
ре ва, ме ђу ко ји ма су Фе њер из 1876, пр ви бро је ви и ком пле ти Гла са 
По ду на вља и На шег гла са, пр ви град ски ча со пис Књи жев ни круг. Оде-
ље ње рас по ла же и бо га том ко лек ци јом не књи жне гра ђе ко ју чи не 
ста ре раз глед ни це сме де рев ског кра ја, фо то гра фи је, пла ка ти, по-
зив ни це, про гра ми ма ни фе ста ци ја, аудио и ви део за пи си. 

Упра во ови нај вред ни ји де ло ви фон да под ста кли су нас на 
раз ми шља ње о њи хо вом пре но ше њу у ди ги тал ни об лик ка ко би 
се гра ђа за шти ти ла, али и исто вре ме но по ста ла до ступ на што ши-
рем кру гу ко ри сни ка. Са вет да се сам про цес ске ни ра ња гра ђе, за 
по че так, огра ни чи на не ку ма њу це ли ну (ко лек ци ја раз глед ни ца 
или фо то гра фи ја) по мо гао је у сти ца њу вред ног ис ку ства и бр жем 
са вла да ва њу тех ни ке ске ни ра ња. Пла ном ди ги та ли за ци је пред ви-
ђе но је да се из фон да за ви чај не пе ри о ди ке ди ги та ли зу ју но ви не и 
ча со пи си с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка (ста ра за ви чај на пе ри о ди ка), а 
из фон да не књи жне гра ђе збир ка Сме де ре во на ста рим раз глед ни ца
ма. По сле то га, фор ми ра на је и ко лек ци ја ди ги тал них мо но граф-
ских пу бли ка ци ја.

Ди ги та ли за ци ја пе ри о дич них пу бли ка ци ја: 
Ста ра за ви чај на пе ри о ди ка

Ста ра за ви чај на пе ри о ди ка не за о би ла зан је из вор за про у ча ва ње 
дру штве них, кул тур них и по ли тич ких при ли ка у на шем кра ју. 
Ко ри сни ци За ви чај ног оде ље ња дра го це не ин фор ма ци је про на-
ла зе упра во у ло кал ним но ви на ма и ча со пи си ма с по чет ка 20. ве ка. 

Из Фон да пе ри о ди ке ди ги та ли зо ва ни су сле де ћи на сло ви:

Фе њер 
Глас По ду на вља
Сме де рев ски жур нал
Књи жев ни круг

Ова збир ка са др жи ди ги тал не ко пи је 13 го ди шта за ви чај них пе ри-
о дич них пу бли ка ци ја, гру пи са них по на сло ву и го ди ни из ла же ња. 
Ка ко про цес ди ги та ли за ци је под ра зу ме ва и при дру жи ва ње ме та-
по да та ка, сва ки до ку мент ко ји је унет у ба зу до био је сво је по дат ке 
о по да ци ма и као та кав по стао пре тра жи ви ји. Еле мен ти опи са до-

Основ ни ци ље ви овог про јек та су за шти та, до ступ ност и уна пре-
ђе ње услу га Би бли о те ке са ак цен том на За ви чај ној збир ци. За ви-
чај ни фонд са на гла ше ном ар хив ском функ ци јом за тво ре ног је 
ти па, због че га је ње го во пре ба ци ва ње у ди ги тал ну фор му и пред-
ста вља ње на Ин тер не ту при мар но. Уло га и зна чај за ви чај них фон-
до ва као чу ва ра за ви чај ног, а са мим тим и на ци о нал ног кул тур ног 
бла га, оба ве зу ју би бли о те ке и дру штво у це ли ни да их ус по ста вља 
и кон ти ну и ра но не гу је. 

При сту па ју ћи про јек ту, осим те о риј ског упо зна ва ња са ди ги-
та ли за ци јом, за по сле ни ни су има ли не по сред ног ис ку ства у овом 
по слу. Још је дан фак тор ко ји је на од ре ђе но вре ме од ло жио фор-
ми ра ње пр вих ди ги тал них ко лек ци ја био је и сам де фи цит струч-
ног ка дра. Упо ре до са при ку пља њем свих ин фор ма ци ја, али и 
нов ча них сред ста ва нео п ход них за от по чи ња ње овог про јек та, 
до би је на су и пр ва струч на упут ства и смер ни це из Оде ље ња за 
раз вој ди ги тал не би бли о те ке и ми кро гра фи ју. Спе ци фи ко ва ним 
про јек том ди ги та ли за ци је пред ви ђе но је шест фа за за ре а ли за ци ју 
овог про јек та. При хва тив ши пре по ру ке ко је су се од но си ле на по-
треб ну опре му, фор мат до ку ме на та у ко ји ма се ди ги тал не ко пи је 
чу ва ју и ре зо лу ци ју ске ни ра ња, На род на би бли о те ка Сме де ре во је 
сво је мо гућ но сти ускла ди ла са зва нич ним пла ном и по че ла са ре-
а ли за ци јом про јек та. Пре то га при ба вље на је опре ма по треб на за 
ди ги та ли за ци ју, пре ма пре по ру ци На род не би бли о те ке Ср би је: је-
дан ра чу нар од го ва ра ју ће кон фи гу ра ци је, ди ги тал ни фо то апа рат 
и ске нер Ep son GT 2000. 

Ди ги та ли за ци ја за ви чај не гра ђе 
На род не би бли о те ке Сме де ре во

За ви чај не ко лек ци је у јав ним би бли о те ка ма оформ љу ју се ка ко би 
ис пу ња ва ле три основ на за дат ка:

– при ку пља ње и об ра ду свих штам па них и на дру ги на чин 
умно же них ма те ри ја ла ко ји су пер со нал но, са др жин ски, ге о граф-
ски, исто риј ски или ет нич ки ве за ни за за ви чај;

– чу ва ње и за шти ту на аде ква тан на чин свих би бли о теч ких 
је ди ни ца у за ви чај ном фон ду;

– до ступ ност пу бли ка ци ја и ин фор ма ци ја у еду ка тив не, на уч-
не, кул ту ро ло шке, мар ке тин шке свр хе.2

2  Вра неш А., Ди ги та ли за ци ја за ви чај них фон до ва у на род ним би бли о те ка ма, у: Глас би бли о те ке, 
14 (2007), стр. 10
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Ди ги тал на ко лек ци ја Сме де рев ског жур на ла са чи ње на је од 36 ске ни-
ра них ди ги тал них ко пи ја ре зо лу ци је 300 dpi у цр но-бе лој па ле ти и 
пр ва је це ло ви та ко лек ци ја јед ног кон ти ну и ра ног би бли о граф ског 
из во ра из Фон да ста ре пе ри о ди ке.

Књи жев ни круг: сло бод на књи жев на три бу на, пр ви сме де рев-
ски књи жев ни ча со пис, по кре нуо је Та на си је Мла де но вић у фе-
бру а ру 1932. го ди не. Уло гу од го вор ног уред ни ка имао је Стје пан 
Ђ. Иг ња то вић, а ме ђу са рад ни ци ма су би ли: Ми ло ван Ђи лас, Ра-
до ван Зо го вић, Ко чо Ра цин, Ни ко ла Дре но вац, За ри ја Лу ча нин... 
За овај ча со пис су ка рак те ри стич не че сте из ме не на раз ли чи тим 
по љи ма, од под на сло ва, пре ко уред ни ка до ме ста из да ња. Већ у 
то ку пр вог го ди шта, у све сци 2–4, до ла зи до про ме не у под на сло ву 
(ме сеч ник за књи жев ност), да би у из да њу на ред не све ске, 5–6, усле-
ди ла но ва из ме на у истом по љу (ме сеч ник за књи жев ност и кул тур на 
пи та ња), ка да се ме ња и уред ни штво, а Бе о град по ста је но во ме-
сто из да ва ња. Као уред ни ци на ве де ни су Та на си је Мла де но вић, Јо-
ван Пут ник и Љу бо мир Ма ној ло вић. Под но вим на сло вом, Круг, 
овај ча со пис иза шао је 1933. го ди не, упо ре до у За гре бу и Бе о гра ду. 
Глав ни и од го вор ни уред ник, али и из да вач, био је С. М. Ште ди-
мли ја. Ди ги тал на ко лек ци ја Књи жев ног кру га са др жи из да ња из 1932. 
и 1933. го ди не, тач ни је 82 ске ни ра не ди ги тал не ко пи је, ре зо лу ци је 
300 dpi у цр но-бе лој па ле ти, сем оних стра ни ца ко је су ори ги нал но 
у ко ло ру. Иако ча со пис 1933. го ди не ме ња ме сто из ла же ња, као и 
сам на слов под ко јим из ла зи, чи ње ни ца да је пр ви број об ја вљен у 
Сме де ре ву свр ста ва га у сме де рев ску за ви чај ну збир ку.

Ди ги та ли за ци ја не књи жне гра ђе 
Сме де ре во на ста рим раз глед ни ца ма

Као што је ста ра за ви чај на пе ри о ди ка из вор по да та ка о про шло сти 
Сме де ре ва и ње го ве око ли не, та ко и раз глед ни це ста рог Сме де ре-
ва све до че о ње го вој ар хи тек ту ри, нај ста ри јим и нај зна чај ни јим 
објек ти ма ко ји има ју исто риј ски и кул тур ни зна чај. По је ди на зда-
ња и да нас по сто је, док су не ке згра де не ста ле под ути ца јем вре ме-
на и рат них ра за ра ња.

У ли те ра ту ри се на во ди да је пр ву раз глед ни цу Сме де ре ва из-
да ла књи жа ра Ве ли ми ра Ва ло жи ћа из Бе о гра да 1897. го ди не. На-
и ме, бе о град ски књи жар Ве ли мир Ва ло жић из дао је 1896. го ди не 
се ри ју раз глед ни ца са мо ти ви ма Бе о гра да и не ких дру гих ме ста, 
па и Сме де ре ва.5 

5  Va si lje vić, B., Be o grad: Sto go di na na ilu stro va nim do pi sni ca ma: 18961996. Be o grad, Edi ti ons fran-

ку мен та пред ста вља ју од ре ђе на по ља у ба зи: на слов, аутор, ме сто 
из да ва ња, из да вач, го ди на.

Сви ди ги та ли зо ва ни до ку мен ти чу ва ју се у три ко пи је; глав на 
ко пи ја у цен трал ном си сте му НБС за скла ди ште ње, јед на на ло-
кал ном ра чу на ру На род не би бли о те ке Сме де ре во и јед на на DVD 
ди ску.

Фе њер: лист за ша лу и са ти ру из ла зио је у Сме де ре ву не-
дељ но, дав не 1876. го ди не. Из да вач и од го вор ни уред ник био је 
Ми лан Пе шић, а штам пан је у штам па ри ји Је ли са ве те М. Пе шић. 
Пр ви број об ја вљен је у де цем бру 1875. го ди не, али ни је са чу ван. 
Не до ста ју и бро је ви 12 и 15, што ди ги тал ну ко лек ци ју Фе ње ра, на-
жа лост, чи ни не пот пу ном. Кра так пе ри од из ла же ња овог ча со пи са 
усло вио је и обим ди ги тал не ко лек ци је од укуп но 56 ске ни ра них 
ди ги тал них ко пи ја. Стра ни це су ске ни ра не у ре зо лу ци ји 300 dpi у 
цр но-бе лој па ле ти. 

Глас По ду на вља је сме де рев ски не дељ ни лист ко ји је из ла зио 
у пе ри о ду од 1928. до 1940. го ди не3 и бе ле жио го то во све ва жни је 
до га ђа је у Сме де ре ву до по чет ка Дру гог свет ског ра та. Пр ви вла-
сник и уред ник ли ста био је Ти хо мир Мир ко вић, а од бро ја 6, па 
до кра ја из ла же ња, вла сник, уред ник и из да вач био је Бра ни слав К. 
Ма рин ко вић. На род на би бли о те ка Сме де ре во по се ду је ком пле те 
ових но ви на од 1928. до 1937. го ди не (осим 1935) и не ко ли ко при-
ме ра ка из 1938. го ди не. Ди ги тал ну ко лек ци ју Гла са По ду на вља чи ни 
1314 ди ги тал них ко пи ја, ске ни ра них у ре зо лу ци ји 300 dpi у цр но-
бе лој па ле ти. То је ујед но и нај о бим ни ја ко лек ци ја ди ги та ли зо ва-
них пе ри о дич них пу бли ка ци ја из сме де рев ског ди ги тал ног фон да. 

Сме де рев ски жур нал: не за ви сан не дељ ни лист за по ли тич ка, 
при вред на и со ци јал на пи та ња По ду на вља, дру га се ри ја, по ја вио се 
31. ок то бра 1938. го ди не.4 По след њи, број 9, иза шао је из штам пе 
на Бо жић 1939. Уре ђи вао га је Дра го слав Мла де но вић. Ове но ви не 
Ју го сло вен ске ра ди кал не за јед ни це по кре ну те су на ини ци ја ти ву 
Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа, ко ји је у то вре ме био пред-
сед ник сре ске ор га ни за ци је Ју го сло вен ске ра ди кал не за јед ни це 
за срез По ду нав ски, ди рек тор Са мо у пра ве и шеф Пар тиј ског прес-
би роа ЈРЗ. По што се пе ри од у ком је из ла зио Сме де рев ски жур нал 
по кла па са пе ри о дом пред из бор не кам па ње 1938. го ди не, Жур нал 
је вр ло ин фор ма ти ван за све на ше ко ри сни ке ко ји из у ча ва ју та-
да шње по ли тич ке при ли ке у Сме де ре ву и ши ре, а на ро чи то де-
ло ва ње Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа и Ди ми три ја Љо ти ћа. 

3 У то ку 1930. го ди не лист ни је штам пан.
4  Пр ва се ри ја из ла зи ла је у Сме де ре ву 1921. го ди не, а уред ник је био Ми лан Јо ва но вић Сто и-

ми ро вић.
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Нај ста ри је раз глед ни це Сме де ре ва у ко лек ци ји За ви чај ног 
оде ље ња штам па не су у пр вој и дру гој де це ни ји 20. ве ка, а њи хо-
ви из да ва чи би ли су Мо ша Ко ен, по зна ти бе о град ски из да вач раз-
глед ни ца, Алек са Ћи рић из Сме де ре ва, Ан то нио Бал за ре но. Од 
мо ти ва пре о вла да ва па но ра ма гра да, а ме ђу при ка за ним објек ти-
ма до ми ни ра Цр ква све тог Ђор ђа. 

Дру гој гру пи при па да ју раз глед ни це штам па не у пе ри о ду из-
ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та – Глав на ули ца, Ка фа на За ду жби-
на, Окру жно на чел ство, Ста ра цр ква на гро бљу, Сме де рев ска твр ђа ва, 
При ста ни ште... Ве ли ки број из да ва ча све до чи о то ме да су раз глед-
ни це у то вре ме по ста ле ве о ма по пу лар не. У Бе о гра ду раз глед ни-
це Сме де ре ва из да ва ли су Фо то-цин ко Рус, Књи жа ра Ор фе лин, Вре
ме, а у Сме де ре ву: Алек сан дар Пан ду ро вић, Ми ка Ћ. Ми ли је вић, 
Бран ко вић и Ми тра ши но вић, На ста В. Ри сти ће ва, Ми ли ца Д. Сто-
ји че вић, Књи жа ра Ни ко ле Ра до и чи ћа, Књи жа ра П. В. Ри сти ћа...

Ме ђу ди ги та ли зо ва ним раз глед ни ца ма на ста лим по сле Дру-
гог свет ског ра та, углав ном су из да ња Ту ри стич ког са ве за сре за 
Сме де ре во, На шег гла са, Ју го ту ри ста из Бе о гра да.

Раз глед ни це су штам па не у јед ној или ви ше бо ја, цр но-бе ле 
и ко ло ри са не. По ред оних са озна че ним из да ва чи ма, на ла зи мо и 
мно го ано ним них. По да ци за иден ти фи ко ва ње и опи си ва ње раз-
глед ни ца ни су ре дов но уно ше ни, та ко да је рад на при пре ми ме-
та по да та ка зах те вао ши ра ис тра жи ва ња.

На кон ске ни ра ња раз глед ни ца са чи ње на је ко лек ци ја од 50 
ко пи ја у jpg фор ма ту, 600 dpi у пу ном ко ло ру. Ди ги та ли зо ва ни ма-
те ри јал по де љен је у две це ли не и про сле ђен Оде ље њу за раз вој ди-
ги тал не би бли о те ке и ми кро гра фи ју На род не би бли о те ке Ср би је 
ра ди ње го ве при пре ме за об ја вљи ва ње на веб-сај ту. Уз ко лек ци-
ју при ло же ни су и ме та по да ци (по да ци о по да ци ма) ко ји опи су ју 
сва ки до ку мент, чи не ћи га ра зу мљи вим и пре тра жи вим. У окви ру 
њих, па жња је по све ће на сле де ћим еле мен ти ма: на слов, аутор, из да
вач, ме сто и го ди на из да ња. Уз на слов по је ди них раз глед ни ца на ве-
ден је и опис оно га што се ви ди на сли ци. 

Ди ги та ли за ци ја мо но граф ских пу бли ка ци ја
Збир ка ди ги та ли зо ва них мо но граф ских пу бли ка ци ја са др жи 92 
на сло ва раз вр ста на у не ко ли ко под збир ки – Нај ста ри је књи ге, Де ла 
Ле он ти ја Па вло ви ћа, Де ла Жи во ји на Д. Ка ри ћа, Де ла Слав ка До ма зе та, 
Де ла Ми ло ра да Ми ла но ви ћа, Мо но гра фи је основ них и сред њих шко ла, 
Спорт у Сме де ре ву. 

cop hi les, 1996.

За хва љу ју ћи фор ми ра ној ди ги тал ној ко лек ци ји за ви чај не 
гра ђе, на шим ко ри сни ци ма до ступ на је ди ги тал на ко пи ја пу бли-
ка ци је Ра чу ни ца ‘Ме три и ди на ри’ за прак тич но из у ча ва ње но вих ме ра 
и но ва ца, као и дру гих ра зних ра чу на по треб них за оп шти не, тр гов це, 
за на џи је и те жа ке, ко ја се сма тра пр вом књи гом штам па ном у Сме-
де ре ву. Ауто ри су М. Т. Ми лу ти но вић и Ђу ра Ко ње вић, а из да вач 
Ата на си је М. Ни ко лић. Штам па на је 1876. го ди не у штам па ри ји 
Је ли са ве те М. Пе шић.6 Ори ги нал се чу ва у Му зе ју у Сме де ре ву. Фо-
то ко пи је, на пра вље не у На род ној би бли о те ци Ср би је 1974. го ди-
не,7 чу ва ју се у Ле га ту др Ле он ти ја Па вло ви ћа у На род ној би бли о-
те ци Сме де ре во и у фон ду На род не би бли о те ке Ср би је.

По се ти о ци ма сај та Ди ги тал на На род на би бли о те ка Ср би је 
( ww w. digit al. nb .rs) до ступ на је и књи га Љу бо ми ра Пе тро ви ћа Град 
Сме де ре во у срп ској исто ри ји и књи жев но сти (Књ. 1), об ја вље на у Пан-
че ву 1922. го ди не, као и Спо ме ни ца пет сто го ди шњи це Сме де рев ско га 
гра да де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа: 1430–1930, чи ји су ауто ри Љу бо мир 
Пе тро вић, Пе ра Ј. По по вић и Ми лан Ј. Кон стан ти но вић. На са мој 
књи зи као го ди на из да ва ња на ве де на је 1930. Ме ђу тим, Глас По ду
на вља8 на во ди да је Спо ме ни ца иза шла из штам пе тек 1932. го ди не 
из тех нич ких раз ло га. 

Вођ кроз Сме де ре во са исто ри јом ва ро ши, нај ста ри ји са чу ва ни во-
дич у фон ду За ви чај ног оде ље ња, штам пан 1938. го ди не, до сту пан 
је та ко ђе у ди ги тал ној фор ми, као и две књи ге Ни ко ле Ди ми три-
је ви ћа – Сме де ре во (Штам па ри ја Ма рин ко вић, 1936) и Под сме де рев
ским не бом (Н. Ди ми три је вић, 1940).

Ко лек ци ја ди ги та ли зо ва них мо но граф ских пу бли ка ци ја са-
др жи и Де ла Ле он ти ја Па вло ви ћа, те мат ски ве за на за исто ри ју, 
кул ту ру и тра ди ци ју Сме де ре ва и око ли не. Из фон да За ви чај ног 
оде ље ња ди ги та ли зо ва не су и књи ге Жи во ји на Д. Ка ри ћа, Слав ка 
В. До ма зе та и Ми ло ра да Ми ла но ви ћа.

Ди ги та ли за ци јом мо но гра фи ја основ них и сред њих шко ла 
учи ни ли смо до ступ ном гра ђу ко ја све до чи о бо га тој тра ди ци ји 
школ ства у сме де рев ском кра ју, ду гој 205 го ди на. 

Ди ги тал на ко лек ци ја мо но граф ских пу бли ка ци ја пред ста вља 
нај ве ћи део це ло куп не ди ги та ли зо ва не ко лек ци је На род не би бли-
о те ке Сме де ре во. У ову збир ку за са да су увр ште на 92 на сло ва из 
За ви чај ног фон да, пред ста вље на на чак 7125 ди ги тал них ко пи ја, 
ске ни ра них у ре зо лу ци ји 300 dpi у цр но-бе лој па ле ти, сем оних 
стра ни ца ко је су ори ги нал но у ко ло ру.

6 Вест о то ме до нео је Фе њер у бро ју 17, по след њем са чу ва ном. 
7  Пре ма бе ле шци Ле он ти ја Па вло ви ћа.
8  Глас По ду на вља, Год. 3, бр. 56 (1932), Сме де ре во, 1932.
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Про ме не до ко јих је до ве ла на уч но-тех но ло шка ре во лу ци ја 
до во де до то га да ства ра ње и ди стри бу ци ја ин фор ма ци ја те ма ни-
пу ла ци ја њи ма по ста је зна чај на кул тур на и еко ном ска ак тив ност. 
Као из раз кул тур не ак тив но сти и сред ство ши ре ња иде ја, по ру ка 
и зна ња, књи га је нај ве ћа чо ве ко ва дра го це ност ко ју тре ба чу ва ти.

У ци љу очу ва ња нај зна чај ни јег про дук та исто ри је ци ви ли за-
ци је, а у скла ду са са вре ме ним прин ци пи ма би бли о те кар ства, би-
бли о те ка ма се по ста вља ју но ви за да ци, ме ђу ко ји ма је и фор ми-
ра ње ди ги тал них ко лек ци ја чи ји је са др жај сло бод но пре тра жив. 
Ипак, ди ги тал ни до ку мен ти, и по ред не при ко сно ве но сти у до ме-
ну при сту па, оста ју са мо до пу на тра ди ци о нал ним би бли о теч ким 
фон до ви ма и ни ка да се не ће тре ти ра ти као мо гу ћа за ме на ори ги-
на ла (књи ге), од но сно ко пи ја за трај но чу ва ње. 

Иако не де фи ни са ни нор ма тив ни окви ри за де лат но сти из 
обла сти ди ги та ли за ци је успо ра ва ју ус по ста вља ње је дин стве ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма и њи хов бр жи раз вој, но ве ко лек ци је из 
фон да На род не би бли о те ке Сме де ре во оче ку ју се у ско ри јој бу-
дућ но сти. 

У то ку је рад на ди ги та ли за ци ји из да вач ке про дук ци је На род-
не би бли о те ке Сме де ре во. Пр ва пу бли ка ци ја, На род на би бли о те ка, 
штам па на је 1967. го ди не. Од та да је, са мо стал но или у са рад њи 
са дру гим из да ва чи ма, об ја вље но око 70 пу бли ка ци ја, те мат ски и 
жан ров ски ра зно вр сних. Ако то ме до да мо и ча со пис Mons Aure us, 
мо же мо се по хва ли ти вр ло бо га том из да вач ком де лат но шћу, ко ја 
се план ски раз ви ја. 

Ди ги тал на за ви чај на збир ка сме де рев ске би бли о те ке до ступ-
на је свим по се ти о ци ма сај та Ди ги тал на На род на би бли о те ка Ср би
је (w ww. d ig ital.n b. rs ), као и сај та На род не би бли о те ке Сме де ре во 
(www.bi bli o te ka-sme de re vo.org.rs ). 
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