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ПРОЗА c

Срђан Воларевић
ФАРМЕРКЕ
(Цртица)

Ко се данас сећа жутог сира, Труманових јаја, млека у праху, биљне масти и кајзерица у школској ужини?
Коме се тај отужни воњ, тај слаткасто и бљутави укус
још не мота негде под језиком и у носу? И ко то још не
гледа кроз излоге посластичарнице у Главној, према
витринама, у којима се поносно пропињу само и једино
шампите и кремпите, уз понеки зимски сладолед – јер
су грчке баклаве још јуче плануле? И ко то не памти ону
студентску мензу, тамо код пијаце, близу римокатоличке цркве, из које је одувек запахњивао киселкасти дах
хране са казана? Или ону официрску мензу у којој је
било, на чокањче, само три врсте пића: мека, љута и кувана? А официри, и подофицири, у плавим, шћебаним
чојаним униформама, са металним дугмадима и у звонким цокулама, продужавали су одатле на обедовање у
суседну и некадашњу коњушницу, где се храна доносила
са војничког казана, из кухиње, у продужетку, одмах до
парка?
Разни су мириси тада пловили земунским улицама, поред она два повремена и главна, која су будила
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и успављивала људе – сласни мирис чоколаде и љути
мирис туткала. Код Мухара, знало се, за инат неприкосновеном буреку влада само мирис хлеба, онако тек
ускислог теста и смештеног у тајанствену пећ, да се као
облак уздизао тамо према гробљу, до Рибарића. И није
му било равног. Чак ни онај код Поповића, близу пијаце,
није се могао мерити с њиме, а поготову онај из Бежанијске, код Трајковића. Па тек с првим данима зиме, док
су се стидљиво, и у богатијим кућама, у Дубровачкој, у
Орачкој, у Гундулићевој, у Вуковој, у Немањиној, ту и
тамо из димњака узвинули голубије плавичасти барјаци
дима, када су као најава почели да шире мирис дрвета
које у свом пламену греје, када је наступало време пуцкетања ватри и топлине по кућама, по улицама се ширио мирис тихог и спокојног живота, све до вертепа, и
капа од креп-папира, у светлуцавим наносима снега, од
капије до капије. И још коју недељу пре Божића, уз скичање свиња по двориштима, када се у једном дану имала
обавити и куповина на Свињској пијаци и клање и шурење, и транжирање, и чварци, и кобасице, и крвавице, и
кавурма, и шваргла, и усољавање, да би до вечери почео
да се уздиже дим од пиљевине у пушници, уз шупе, да
је све то по мирису помало личило на једну велику пушионицу оних опојно заводљивих свињских ђаконија. А
ипак јесен је најиздашније ширила мирисе, од оног који
је откривао укувавање великих кришки парадајза и барених паприка бабура, па све до слатког од лубеница, са
најтананијим трептајима, да би непце весело заиграло
од пожуде, сакривене у узнемиреном језику.
Мени је некако најмилији био и остао мирис укуваваног пекмеза од шљива. Могао сам га осетити чак
с улице. А моја мајка била је прави мајстор за пекмез,
иако дете далматинског камена, из Буковице, подно сурог и поносног Велебита, где најиздашније успева само
и само жир.
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Умела би у једном маху, као од шале, да кући донесе најмање 30 кила шљива. Пошто би шљиве одлежале
један дан у великом, лименом кориту, како ју је научила
њена прија и наша комшиница Олга, сутрадан би уследило њихово прање, вађење коштица и одлагање у огромне лонце. А онда би уследило пресипање у повелике
шерпе, да би само две могле да стану на шпорет. Ватра
је увелико пуцкетала, дрва су била спремна, јер почетак кувања морао је да се одвија са разјареном ватром.
Па када би шљиве, као узјогуњене, стале да се премећу,
мешкоље и протежу, и између њих да се помаљају њихови сокови, ватра је морала да се смањи. На сцену је
ступао жарач, да се жар разгрне, цуг се затварао, као и
доњи спремник за пепео, и тек што би мајка с великом
варјачом овлаш промешала шљиве, да се фино распореде по целој шерпи. Шећер је био и остао табу (ал’ не
само зато што га није било ни на кашичицу) – његово
учешће у претапању шљива у фину густу масу одувек
за мајку представљаше саблажњиво недопустиву радњу.
У међувремену, уследило је прање тегли и њихово слагање, све у круг, у огромну, плетену веш-корпу, на ту раширен чаршав. Потом, пошто су шљиве напустиле свој
раскриљен облик, уследило би пробно мешање, да би
се осетило колико још има до жељене густине. Ватра је
увек морала да буде сразмерна тренутку припреме пекмеза, наравно. (Тек много година касније увидео сам
сличност између печења ракије и кувања пекмеза!) А
када би се примакао тај час, онда мајка није остављала
варјачу из руку – уследило би дуго и лагано мешање те
густе, миришљаве и скоро црне масе, до тренутка док не
би почела да пућка, на мајушне кратере, налик минијатурним вулканима. И када би пућкање било тако јако, да
би се малецним грудвицама добацило скроз до плафона,
кување се завршавало. Шерпа се померала на крај шпорета, где је ватра сасвим кратких језичака, да пекмез још
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мало отпочине. А онда је наступао свечани чин пресипања у тегле, које су до тог часа почивале у рерни, да се
угреју и прочисте за свој садржај. То је мајка радила на
великом кухињском столу, и чим би коју теглу великом
плавом, емајлираном кутлачом напунила, за прст при
врху да остане празна, пошто би је још обрисала влажном крпом, смештала ју је у рерну. Како би се рерна
скроз напунила теглама, затворила би је на неко време,
и окретала се следећој тури шљива у другој шерпи.
Онај из рерне, већ запечен пекмез, мајка је вадила и
раније припремљеним целофанским комадићима папира прекривала и везивала финим необојеним вуненим
кончићима, које је она, од вуне из Далмације, на својој
преслици упрела за плетење и крпљење чарапа и разне
кућне потрепштине. Тако увезан и упарађен пекмез још
није био спреман за полице у шпајзу. Морао је да преноћи у веш-корпи, умотан биљцима и ћебадима, онако
као што је и парадајз имао у флашама, у своје време, да
преноћи до сутрашњег дана.
И када би после неколико дана за доручак, пре
школе, мајка на сто изнела велике кришке сунђерасто
порозног полуцрног хлеба, од две киле, какве су биле
све векне по земунским пекарама, и прекрила их густим
пекмезом, и када би томе придодала лонче беле кафе
од млека и цикорије, у кухињи, као и у целом стану, још
увек је неутрнуло лебдео угодни и блажени мирис пекмеза у шерпи, на шпорету.
Пекмез из тегле није мирисао. Мириси су се будили тек под језиком.
Али како су поред мојих и друга уста посезала за
хлебом и пекмезом, пре школе, већ после највише два
месеца у стан би се враћао отужни мирис жутог сира,
биљне масти и Труманових јаја. А млеко у праху наступало је тек после петнаестог у месецу.
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Невољно, са одбојношћу и не без гнушања, запамтио сам да се никако нису слагали биљна маст, хлеб,
исецкан црни лук и алева паприка – што је, са свињском
машћу, био земунски специјалитет, за сваки тренутак, у
врло дугим данима. Уопште, та биљна маст у себи крила
је нешто далеко, нешто туђе, накарадно и неспојиво, не
само са црним луком, него и са орзом, како је мајка звала јело састављано од јечма, шареног пасуља и широких
резанаца које је она сама месила и секла на великој дасци, пошто би оклагијом припремљено голо тесто добро
уваљала (јер ма каквог теста нигде није ни било, чак ни
чувене фиде).
Обожавао сам орзу, али са биљном машћу то јело
сасвим се одбило од мене, с ништа мање отужности
сличну судбину имао је и тетовац с кожуром и сланином, као и најобичнији празан купус, или кељ, а тек царски бећар паприкаш, па и врло ретка динстана коњетина у црном луку са пиреом (јер меса није било него тек
нешто после Божића и после Ускрса), и да не набрајам
даље. Где год да се појавила та тајанствена и урокљива
биљна маст, својим прозуклим дахом и отужним укусом напросто све би безобзирно прекрила и, као какав
неумољиви господар, наметнула би своју бахату вољу и
своју бљутаво неодређену нарав. Слично се понашало и
млеко у праху, као и Труманова јаја. О коби жутог сира
и не треба трошити речи.
И ако ћу поштено да сведочим, и колико ме памћење није издало, све то полако се увукло било у земунске куће и улице, у људе и њихову одећу, као буђ што
улази у знојну и непроветрену кошуљу. И свако се с тиме
носио са променљивом срећом, некад му одолевши а
некад подлегавши, као у рингу, у борби тешкаша, мада
је у почетку личило на борбу муваша. (А Земун је тада
заиста имао врло угледан, са завидним успесима, боксерски клуб Јединство, са просторијама изнад биоскопа
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Јединство, у Главној, где се такође могло наићи на танак
и оштар воњ жутог сира.)
И та борба трајала је и трајала, тихо, нечујно, невидно, притуљено, од човека до човека, од породице
до породице. У та доба за мене смењивање дана мање
је представљало ток времена, а више распоред часова
у школи и разлог за неки мој подухват у мом личном
свету, тако да не бих могао са поузданошћу да сведочим
колико је то ношење са тим туђим и наметнутим укусима и вредностима трајало. Једино извесно остало ми
је у памћењу како сав тај воњ, тај отужни и болесни дах
неког туђег и урокљивог света, никакву власт није могао
да има над великим товарима смећа које је свакодневно
клизило по улицама, уз мукло одзвањање копита по турској калдрми.
Тада су ђубретари возили велика запрежна кола, на
аутомобилским гумама и са два упрегнута, као кућа огромна и стамена штајерца, најчешће риђа, позамашних
копита, донекле прекривених једнако риђим длакама,
великих и рашчупаних грива, крупних и питомих очију,
снажних сапи и масивних телеса. И куд би они прошли, иза њих би се ширио ваздушасто слаткасти воњ одбаченог, гњилог и ником потребног талога из земунских
кућа. А онај увезени и на силу доведен дах живота, однекуд из света, са свом својом одурношћу и урокљивошћу,
тако би се утопио у овом ђубретарском облаку, да му се
ни траг није могао наслутити.
Али борба је ипак и даље трајала, са сасвим неизвесним крајем и роком.
Чак и када је мајка о једном Божићу узела да меси
штрудле (квасац је имао вредност сувог злата), од млевених ораха и бадема, донесених из Далмације, и када се
са тепсије, из вреле рерне, узвинуо блажени миомирис
те народске посластице, што је био знак издашније палете мириса, трептаји оног туђег света још увек су над-
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зиратељски лебдели по земунским кућама и улицама.
Нису се изгубили ни са очаравајућим дахом подварка у
маслиновом уљу из Далмације и ћурећим батацима, као
ни онда када нам је у кућу стигао ненадмашни и продорни, царски бакалар о Никољи. Чак и када би се из баште
Гранда, или Централа, кроз дувански дим кочоперно узвинуо паперјасти дах ћевапа или оштри прамен мириса
димљене вешалице, што се иначе ретко дешавало, онај
отужни белег туђег света крио се негде иза угла, међу
људима, на дотрајалим реверима излизаних капута и сакоа, па чак и на пијаци, међу тезгама младог лука, као
и међу рибарима, преко рибље чорбе и паприкаша, код
Шарана. Као да је занавек дошао међу нас, да нас не остави све док сасвим не овлада нашим небом и нашом
земљом и присили нас да га прихватимо као нешто сасвим своје, наслеђено од наших прадедова.
А да се палета мириса у све дужим годинама после
рата у Земуну тек за мрву примакла оном што су памтили старији Земунци, показивале су најпре пекаре, што је
природно. Сада више није из њих испливавао само дах
хлеба: ту су бивале и переце, и ђевреци, и погачице, и
кифле, као што се понекад могао наћи и бурек с месом,
уз чисто као снег бели хлеб; док су из излога чак три
посластичарнице, око Главне улице, поред кремпите и
шампите, мамила срнећа леђа, уз грчку и турска баклава, ролат, тулумбе, понека омања торта, стидљиво испршена међу осталим посластицама. Па се и у највећој
посластичарници, насред Главне, могла попити и права
правцијата кафа, заносног, опојног, дубоког, продорног
мириса који није имао шансе да се узвине у официрској
мензи, од пијаног облака мекане па и куване ракије. А
цигарете су чак могле да се купе и на целу паклу, као
што су „зета“, „морава“ и „дрина“ до тада продаване
биле на комад.
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Знак за то ипак тапкање у месту, као и за још увек
присутан а скривен воњ туђег живота, могао се видети
на многим местима али највише на ципелама Земунаца, пенџетираним подебљом говеђом кожом и буковим
ексерчићима, као и у блокејама и шурнеглама, који су
обући продужавали век за две, три па и четири зиме. У
том хируршком додавању века дотрајалој обући ненадмашне биле су и остале шурнегле, али, нажалост, веома
грубе, непримерене за игранке у Гранду, Централу, па и у
Земунској гимназији, на фином храстовом паркету. Као
што се на шурнеглама није могло ни изаћи на Штрафту,
на кибицовање риба, а поготову што је отпадало свако
удварање. И која би то девојка волела да поред ње звоне
шурнегле, док свог драгана држи под руку и шепури се у
чудесно сачуваним костимима своје бабе и мајке.
Могао је такав знак да се види на још понеком месту, али најупечатљивији налазио се у гаражи, код ауто-механичара, у Главној. Тамо су, иначе, људи долазили
да поседе, попуше коју, уз дудовачу (друге није било),
коју су звали дасковача, и да попричају, пошто су аутомобили ту залазили с мене па на уштап, колико их је
шпартало земунским улицама. Та гаража уједно представљала је и неку врсту јавне телефонске говорнице – у
радионици постојао је један једини телефон у Главној
(ако не рачунамо она два или три у пошти, као и оне
у Kоманди pатног ваздухопловства). Памтим га онако
гломазног, црног, са огромном слушалицом, измазаног
машинским уљем и ко зна чиме све не. Догађало се да
прође и цео дан а да не зазвони. Мирно је лежао на столу, до шрауфштука, поред цвикцангли и моторцангли,
француза и комбинирки, расутих кључева од 8 до 32, а
ту негде, уз измашћен пулцвал, као да је и то део алата,
мировао је и бели тањир са плавом линијом у круг, умашћен по ободима, од прста, са кришком начетог жутог
сира и окрајком хлеба, као одложена ужина. И тако сваког дана.
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У та времена, у друштву Олд Шетерхенда, Винетуа,
капетана Нема, Јана Бибијана, па и Барона Минхаузена,
после школе витлао сам од павиљона, с оне стране пруге,
до Калварије, преко парка, све до Куле и Белог Медведа, па од Венеције и термоелектране, до Команде ратног
ваздухопловства и Соколског дома. У друштву ових бесмртника и ја сам носио искру бесмртности, и оно што
сам слушао и гледао постајало је бесмртно. Ваљда сам
зато и данас сумњичав према тада наступелој осеци тих
туђих, на силу уведених мириса у живот Земуна. Између
ових јунака, у том свом свету, чуваном силом свог духа,
тај дах туђег живота имао је своје место као лева ципела
уз десну. Све до дана док нисам угледао прве фармерке
у Земуну.
А ево како је то било.
И не знам колико пута да сам се нашао под ногама окрилаћеног, мишићавог, силовито пропетог млађег
човека на зиду Команде ратног ваздухопловства, увек
ми се чинило да својом натприродном величином и миром под прсима упиње се да ту лепу зграду понесе пут
неба, високо изнад облака, до Сунца и звезда. Чак сам
помишљао да у она глува времена, када после поноћи не
чују се ни мачке, а ни сове из парка, он заиста и уздигне
ту зграду под небеса, и пре свитања, пре сељака са кантама млека, врати је у своје темеље и умири се на свом
месту, на зиду. И када сам од комшинице Бојане добио
на читање „Митове и легенде старе Грчке“, и сазнао да
је у лику овог снажног младића сакривена успомена на
несмотреног и гордог Икара, сина ненадмашног изумитеља Дедала, само сам потврдио своја сазнања о његовим
намерама око Команде ратног ваздухопловства. Постао
ми је некако стварнији, па зато и далеко ближи, милији.
За разлику од оне жене која се у оближњем паркићу,
са високог мермерног постамента, између високог јаблања, пропињала из бронзе, широко раширивши руке,
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да је под њима могла мирно да ступа читава чета људи,
такође у бронзи. Она није имала ту црту животности
коју је носио мој Икар. Иако сам присуствовао, као и
цела школа, њеном ступању у живот Земуна, и притом
скупљао чауре које су врцале на све стране из почасних плотуна. Икар је на зиду Команде мировао као да
је ту нечујно слетео, искравши се из оних времена када
та зграда није постојала, а ова жена је однекуд искрсла
испод огромног, белог платна, у громопуцатељним плотунима ћорака, пуњених дрветом.
И док сам тако стајао и бленуо у крила овог мог
Икара и све са страхом да ме неко не уходи, да не открива моје мисли, угледах на другој страни улице необичан
призор. Тог светлог, сунчаног, пролећног дана, с мирисима липа из паркића весело и поносно корачао је један
онижи младић. Његов корак и стас красиле су широке,
светлоплаве панталоне, без каиша, са једнако широким,
плавим трегерима, и мноштвом џепова, спреда и отпозади.
Знало се: из Америке стижу пакети у две куће у
Дубровачкој, у три у Немањиној, у једну у Вуковој, једну
у Приморској, две у Карађорђевој, једну у Орачкој, једну
у Гундулићевој, једну у 22. октобра, једну у Старца Вујадина и у две куће у Радића Петровића. То се видело по
одевању житеља тих кућа, а не што су изашли на зао глас
делатношћу какве тајне државне службе. Њихова гардероба, мада учесталије мењана, и шаренија, и мада видно
ношена, ипак је показивала да долази из неког другог
света, али ипак приближног, па и у којечему сличног
овом у Земуну. Али овако нешто плаво и с мноштвом
џепова, још се није видело на земунским улицама.
И врапци и вране, на високим и витким платанима
код артерског бунара у парку, знали су да је Земун одувек почивао на граници – као и суседни Београд. Није
ми требало да идем по воду (јер водовода мало где да је
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било), као што сам са кантама иначе и ишао, да бих чуо
ту истину. А положај на граници, где год се она находила, само што је значио већу истуреност према свету и да
је тај исти свет увек нешто спољашње, нешто другачије,
и да ће увек настојати да границу поништи, без обзира
на цену.
Ово накнадно паметовање покренуло ми је сећање
на те светлоплаве панталоне, скројене за грубе сеоске
послове, а не за шепурење међу људима. Тада, када сам
их угледао, разумео сам их као знак преливања у Земун
неких туђих рачуна о животу, као меру која ће полако
прећи у земунску свакидашњицу. Воњ и отужни дах жутог сира, Труманових јаја, биљне масти и млека у праху,
као тиха најава нечег далеко већег, сада се потврдило у
овим плавим панталонама. Дах тог туђег живота испунио
је своју сврху и полако се повукао. Ускоро су се по улицама, ту и тамо, могли пронаћи станиолски папирићи,
назубљени с једне дуже стране, с необичним мирисима
ментола, цимета, па чак и јагода. Као што су однекуд,
у угловима усана неких пушача, у реду за биоскопске
карте, код Централа, или Слободе, освануле цигарете са
филтером, сличних мириса, са тајанственим именом и
туђим писмом: „салем“, „кент“ и „малборо“. Вечити лик
граничног Земуна полако је почињао да бледи.

						

Март 2011.
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ФАРМЕРКЕ ДВА
(Продужена цртица)

У Београду никад липе тако заносно и опојно нису
мирисале као априла 1999. године. Тај очаравајући дах
живота одасвуд је тада надирао. Из подрума, одакле је
вазда куљала мемла, из капија и хаустора, одакле су
обично вребала реска и отужна испарења кухиња, иза
одшкринутих крила прозора, где се обично царски башкарио воњ устајалог намештаја, ћилима и тепиха, из
ћошкова и буџака, где се лењо и оштро ширио дах испарења урее, са брда голих цигала и гомила врећа цемента
и креча на градилиштима, кроз пасаже где је промаја
доносила дах гомила смећа и сагорелог бензина, да нема
кутка ни скривеног места одакле није врио, да би са Калемегдана, паркова и уличних дрвореда, од Македонске
до Крунске и Карађорђевог парка, и тамо од хале Пионир, у бујицама и незаустављивим таласима кроз мирне
улице преливао се преко зграда, углавном паркираних
аутомобила, преко жена и деце, мушкараца, стараца и
старица. У вихору мириса липе Београд је тада неометано бујао. И дању и ноћу. И чинило се да је у својих
неколико миленијума свог трајања, као и за време деспота Стефана Лазаревића, као град Пресвете Богородице, у својој правој, истинитој мери уздигнут изнад вода
Саве и Дунава, да су му се плућа сасвим раскрилила и да
је коначно у оном свом лику који се мери вечношћу. И
људи су постали обзирнији и предусретљивији но иначе,
препуни пажње и усрдности, топлине и саучествовања,
једни другима откривали се као браћа и сестре по неком
тајном налогу и поново откривеном зову својих светих
предака. Тада је Београд куцао једним срцем. И чинило
се да су Београђани са себе стресли све што су покупили
по свету, углавном на Западу, и тако растерећени и сло-
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бодни могли се посветити једни другима, као најузвишенијој својој делатности.
Са неисцрпним дахом процветалих липа, у Београду несметано се ширила љубав према ближњем.
Липе су цветале и прецветале, па се Београд вратио
својим устајалим, редовним и старим мирисима. Али ни
то дуго није трајало. У потаји дуго припреман и далеко
од самог Београда, у туђини, освануо је дан слободе, зван
демократија – како су то звали београдски завереници, у
име тог дана, мање знани као носиоци култа фармерки.
Колико је била добродошла та слобода, неспреман Београд се од ње бранио. И као да се опрашта од свог редовно нехајног и разбарушеног лика, недавно разобличеног
у мирису липа, од централних тргова људском руком
подјарен свуда по улицама ширио се оштар и штипајући
дим, изазивао је гушење и сузе у масама људи који су
не тако давно славили љубав према ближњем. У великој
пометњи, како су масе света биле из Србије бесно наплавиле све улице и тргове у центру Београда, све те сузе
дочекиване су и изливане са радошћу и олакшањем, као
да после њих треба да уследи обећана награда, процват
и благостање. Па су те сузе доцније величане међу људима као ране јуначке из какве страшне битке, битке
у којој се решавала судбина, не само Београда већ Србије и читавог српског рода, где год да га има. Чак се тај
дим ословљавао као плискавац – само да би се увећала
задобијена заверенички искована слобода на наковњу
америчког долара. И још када су из света, а мисли се на
Запад, почела да стижу признања и похвале на освојеној слободи, срећа је почела свакодневно да сија са лица
Београђана. А што је необично, од тог истог света, који
је већ целу једну деценију немилосрдно мрцварио Београд, Србију и Србе, почели су да стижу дарови, у расходованим аутобусима и застарелим трамвајима – као
награда за приступање демократији, а нико ни да зуцне
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о страдањима, муци, неправди и штети од западног мрцварења Београда, Србије и Срба. Толика је била радост
над тим трошним, одбаченим и изанђалим трамвајима,
да се напросто занеми. Чак су на њима поносно и истакнути натписи који казују о величини тих дарова.
А у самој ствари тог лицемерног поклона притајено
скривала се најава нових мириса у Београду. Завереници, слављени и величани као ослободитељи, а са прецизним описом у имену оних који су стасали на култу
фармерки, одважно, без страха и мане, отворили су све
постојеће капије Београда, и видне и невидне, и знане и
незнане.
А ако ћемо поштено рећи, ту и тамо, кроз неке београдске улице дуго већ стидљиво су се провлачили отужни мириси хране из стерилно чистих ресторана, једнако
безличних и чистих слугу те хране, чему треба додати
и паперјасте мирисе медитеранских зачина, са других,
такође туђинских страна. И колико су остајали некако
скрајнути и ипак борећи се за примат на асфалту, толико је неприкосновени дах ћевапчића, пљескавица, вешалица и Карађорђеве шницле суверено владао Београдом. Наравно да су удела у тој власти имале и кафане,
као и пекаре и продавнице, од мањих самопослуга до
продавница ципела, штофова и одела, све то са својим
питомим дахом који долази од куће или из стана. Али
кад су обожаваоци фармерки и правобранитељи тог култа преузели власт у Београду, мапа мириса почела је да
се мења из корена.
Била је то права стихија, да се не зна где су најпре
шикнули непознати мириси. Тамо где су још колико
јуче са полица купце чекале разне књиге, са благим дахом неотворених књига и топлином штампарских руку,
па се сада дрчно испрсило мноштво разноразних флашица парфема упакованих као најскупоценији накит;
или тамо где су се могле пронаћи разне и нужне кући
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потребне ситнице, од сијалица и осигурача, чепова, до
ножева и тањира, а на њихово место стигле су патике,
безброј патика у низовима по зидовима, са дивљом светлошћу обасјано; или тамо где су се ширили отомани,
софе, столови, ормани и столице, да би их истиснули небројени шампони, калодонти, прашкови, креони, сапуни, кармини, средства за одржавање чистоће купатила
и намештаја – да је реч благостање пред тим мноштвом
сасвим изгубила смисао; где је била кафана за пиће с
ногу, уз шанк, сада се трсила продавница хране за псе и
кућне љубимце; а где су били шалтери домаћих банака,
сада су фармерке, само једне марке, уз онај њихов нарочит мирис који ништа не носи и ништа не показује,
уз заглушујућу модерну музику, налик гласу ексцентар
пресе која прави лимарију за аутомобиле у огромној
фабричкој хали; док је приземље велике робне куће запосела марка других фармерки, уз једнако нападачку
музику, пред којом мисли немају шта да траже – а све
то укупно чинило је океан мириса који нападно стиска
грло, штипа ноздрве и увлачи се до синуса, да избија чак
и из сузних канала у очима.
Ако ћемо право рећи из Београда су по кратком
поступку, као на преком суду, пред стрељачким стројем
чувара култа фармерки истискивани они стари мириси,
однеговани у миру и спокоју кућног живота, са присношћу која се, зарад стида, носи као најважнији део одеће.
Свеукупно када се на један ток сведу ти стари мириси,
као у башти разноврсног цвећа, разврстани по нарави,
носили су питомост, благост, нежност, податљивост, благородност, умиљатост – као што све то нуди сам загрљај
родне куће, из које увек избија далеки зов огњишта, поред којег се, у топлини вечности духа светих предака и
свог рода и порода, заснива, одржава и храни припадање
овом свету. Да у томе ни воњ дувана, ни запахњивање
прекиселог купуса, ни помама препржене сланине, ни
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то што базде устајале чарапе и ципеле, или гуши вишедневни зној испод пазуха кошуље не могу угрозити а
камоли одузети осећај спадања међу своје, у свом свету.
Под управом оних који су стасали на култу фармерки, дакле, као у блицкригу, по централним улицама
Београда незаустављиво се ширио, из света донесен, лабораторијски смућкан мирис, између људи, са сабласним звуцима подземља, које поносно зову музика, у стерилној чистоћи, као у мртвачници, да се засени простота пред непознатим.
Међутим, бити у средишту тог мириса који брише сећање и звукова од којих не може ни да се мисли,
постало је некако ствар друштвеног престижа и лозинка
припадања новоустановљеном поретку мириса. У прилог томе појавиле су се продавнице са такозваном фирмираном одећом, донесеном са модних писта у свету,
како се у Београду већ одомаћило да се ословљава Запад. Мириси тих продавница уједначени у свом трајању
нису се између себе разликовали, премда су стизали са
разних страна света – о чему су казивале на једва приметном месту пришивене етикете, земље у којој је та
фирмирана роба кројена и шивена. Тако су ту могли на
кошуљи да се прочитају Бангладеш, на панталонама Индонезија, на сакоу Индија, на капуту Пакистан... И тај
мирис, доведен под конац, и није био мирис. Као мртва
ствар. И онај први утисак о мирису који једва приметно
штипа нос, завлачи се у синусе и сузне канале, пред том
фирмираном робом, са светских модних писта, ишчилео би као привид, давши предност овом који и није мирис. Толика је сила стерилности.
Увид у ту сатирућу стерилност, лишену обзира
и стида, по Београду могао се стећи и у пекарама које
су ницале на сваком ћошку и у најужем ходнику какве
зграде. Природно је да се на сам помен пекаре одмах
помисли на хлеб, а у свечаном тренутку и на вино, али
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оне пекаре нису пекле хлеб, нити су њихови мириси будили жељу за вином. Из силесије пецива, нанизаних као
ивереје у провидним витринама, пецива која очи Београђана никад нису гледале, издизали су се мириси који
су тако далеко од даха хлеба као звезде од човека. У тим
пекарама заметнуо се мирис који није мирис хране.
И што је најчудесније, док су се по Београду витлали мириси сарме, киселог купуса, реш печеног хлеба, бурека, ћевапчића, роштиља, Карађорђеве шницле,
меке и куване ракије, дувана и крџе, на улицама ретко су
се појављивали људи дебљином изобличеног стаса. Али
како су фармерке постале редовна, нужна и друштвено
пожељна појава, уз мирисе који то нису, од мушкараца
и жена, од девојака и младића, преувеличаних својом
појавом, врло тешко је могло да се пређе преко улице
на зелено светло, или да се уђе у превоз градског саобраћаја.
Дакле, уз стихију мириса без мириса, налик воњу
сале за обдукцију, по Београду су најпре на прикривеним местима а онда све видније и нападно присутније
почеле да ничу разноразне канцеларије и бирои у којима је тачка кључања тих нових мириса досезала највиши
ниво. Тада су већ увелико продавачице, секретарице,
чиновници, чиновнице, портири, курири, своју редовну
кафу испијали на улици, уз обавезну цигарету, док су по
аутобусима, трамвајима и тролејбусима осванули позиви на потказивање шофера који би се дрзнули да за воланом обављају недопуштене радње, са цигаретом. Тек
касније ће у возилима градског саобраћаја пси имати
иста права на седиште, ако не и већа од Београђана.
Новоустановљене канцеларије, сад поносно испршене у самом центру, одакле су понекад могле да измиле необичне гомиле углавном саблажњиво одевених
жена, али и оних који су побркали полне лончиће, дакле, те нове установе постале су стубови новог доба у

____
23

Богородичином граду, са мирисима који изједначавају
храну за човека и храну за домаће љубимце, уз најчешће
име фаст фуд, што би у преводу на српски требало да
каже: поједи с ногу да се не баци крмцима. И продужи
даље, чамотињом огољено сам, као што си то одувек и
био.
Уз све те градске појаве, као знаци припадања евроатлантским интеграцијама, на ободима Београдских
пијаца почели су да ничу пензионери и сиротиња. Разастрто на картонским кутијама, дотрајалим мушемама, искрзаним шаторским крилима, платненим крпама,
продавали су разне кућне дрангулије, од механичких
млинова за кафу, старих лустера, крњавих сервиса за
кафу, књиге, панталоне, хаљине, сукње, џемпере, ципеле, сандале, шрафцигере, клешта, славине, кудељу,
гумице за дихтовање... налик оном што је одбачено као
сувишно. Уз мучно питање да ли је то знак изобиља или
беде, са свих тих ствари и од тих људи стидљиво се ширио дах старих времена, као да нам жели рећи: одавде
нас неће протерати ни комунална полиција, ни Европска заједница, ни НАТО. А кад би их човек пажљивије
осмотрио, видео би да су сви они који продају и купују
то одбачено само гласници једног сасвим неизвесног
доба, у коме се ништа неће зачињати и завршавати са
извесношћу, да би то полако добило лик безнађа, у коме
ништа не значи сећање на своју заштитницу, Пресвету
Богородицу.
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Александар Б. Лаковић
МАРКОВА ПЕЋИНА
или
о иницијацијама

Пећ. Необичан град.
Спој свих цивилизација – од римског (насеље Дарданија) и византијског периода (манастир Дечани и Пећка патријаршија), као и турске петовековне владавине
(Бајракли џамија из петнаестог века). Ту су и рушевине старијег манастира Богородице Хвостанске, седишта
Хвостанске епархије, једне од укупно девет које је на самом почетку тринаестог века установио Свети Сава, по
добијању аутокефалности српске цркве.
Пећ се налази у самом крилу сурових Проклетија,
које пресеца чудесна Руговска клисура, дуж које сликовито вијугају река Бистрица и пут ка Црној Гори. А
испред Пећи пружа се плодна метохијска котлина.
Издашно наводњена Белим Дримом и бројним Бистрицама (пећком, дечанском и призренском).
Безброј пута, у подне, седео сам у неком од кафића,
у кошуљи или мајици кратких рукава, и гледао у снег на
врховима Проклетија.
Има неколико легенди како је град Пећ добио име.
Занимљива је она претпоставка која заговара да се
насеље, смештено на самом изласку из Руговске клисуре, звало Ждрело, а што значи да је то претеча потоње
Пећи.
Нажалост, археолошка испитивања никада нису
учињена и није проверена легенда која је увелико ушла
у литературу. Чак и у историјску.
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Ја, ипак, верујем у оно предање које говори да је
мој завичајни град своје име добио по бројним пећинама.
*
У Руговској клисури има више стотина пећина.
Већина их је од неколико квадратних метара, са
нешто ужим улазом. Ређе су оне пространије.
Неке су тек изнад вода Бистрице, а друге, пак, испод самих врхова вертикалних стена.
Налазе се са обе стране пута.
Као ликови у огледалу, који се траже.
По предању, у некима од пећина у Руговској клисури живели су монаси-подвижници-испосници, који су
се углавном, у потпуној осами, молили Господу. Ретки
од њих, у самоћи и добровољној изолацији, посветили су
се и науци. Али бројни визионари-монаси обитавали су
управо у испосницама, далеко од света.
Један од хиландарских игумана, Јефрем, иначе и
српски патријарх у два наврата, пре и после видовданског Боја на Косову, у тишини и миру, подвизавао се
и уздизао у испосничким пећинама изнад манастира
Дечана и изнад Пећке патријаршије, сведоче поуздани
црквени списи.
Улази неких од пећина у Руговској клисури били су
каменом сазидани, што је указивало на монашки живот
у њима.
Отац ми је то посведочио, мада је о томе невољко
говорио.
Наиме, после рата, отац је, као млади скојевац, извршавао бројне задатке у Пећи и околини.
Присећао се да су неко време у Пећи кружиле информације како се појавила нека болест међу децом,
која највероватније потиче из тих пећина. Наводно, од
запаћених животиња (глодара и птица), као извора опасног и заразног обољења.
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Да би се то спречило, мој отац и његови другови
добили су задатак да добро дезинфикују, а после тога и
запале све пећине до којих могу доспети уз помоћ мердевина и ужади. Они су то, са огромним напором, једва
учинили.
Међутим, у пећинама нису затекли никога. Нарочито не животиње. Ни њихове брлоге. У већини пећина
биле су књиге, свеске, записи на пожутелим листовима.
У неким пећинама, све затечено било је уредно сложено. У импровизованим дрвеним полицама.
Понегде се могло препознати и огњиште.
Нажалост, у страху од претеће болести, нико од
младих скојеваца није ни додирнуо књиге, ни прочитао
њихове наслове, ни завирио у њих, већ су их одмах неком течношћу дезинфиковали и накнадно палили. Изазивајући праве пожаре.
И нико никад није сазнао какве су драгоцености изгореле у таквим испосницама.
А књиге су одувек добро гореле. Поседовале су неку
магијску ватру у себи, не само док су се читале.
У то смо се утврдили током ратова које смо и сами
доживели.
*
Пећина има свуда у околини града.
Најпосећенија је она пећина из које извире река
Бели Дрим.
И остале речице и потоци, укључујући и Бистрицу,
извиру из пукотина и проширења у стенама.
Иначе, посета извору Белог Дрима, познатијем као
Глава Белог Дрима, била је у програму редовних једнодневних екскурзија и излета свих пећких средњих школа.
Најнепосећенија је била Карамаз пећина.
И најмистичнија.
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Богата легендама. Посебно мрачним.
Један од улаза у њу био је тачно испод пута ка Руговској клисури. Али, за већину од нас, несавладив. Закован дебелим даскама у неколико нивоа. Уз три велика
катанца.
Поготово за нас децу је остала неиспуњена жеља.
Додуше, ни од старијих нисмо чули приче о посети
Карамаз пећини. Или што нико у њу није ушао или је
брже-боље побегао из ње.
Међутим, пећина до које се могло доћи носила је
име по Марку Краљевићу.
Звали смо је Маркова пећина.
Имала је елипсасти отвор, више од десет метара
широк.
Отвор је био око десетак метара изнад земље. (Док
сам био мањи, чинило ми се да је много виши, а касније
ми је изгледао нешто нижи.)
До отвора се требало попети уз потпуно вертикалну
стену. Чак се завршна, приступна стена, надносила мало
упоље – супротно од простора пећине.
Маркова је пећина била значајна и због тога што је
пењање до улаза у пећину означавало и својеврсну иницијацију. Прелаз од детета ка младићу.
Свако из моје улице, којој смо у то време припадали и телом и духом, морао је то урадити.
Свако је морао доказати своју зрелост и своје одрастање.
Додуше, неко пре, неко касније.
По томе смо се и делили – на оне који су се успели
до Маркове пећине и оне друге...
Свако од нас се плашио тог чина.
А, истовремено, и једва прижељкивао тај дан.
Старији су говорили – Маркова пећина мора да се
савлада. Најбоље из првог покушаја. Зато не треба журити, а не треба ни каснити.
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Обично смо, због стида да не успемо, то чинили
при првом покушају у друштву најбољих другова, и то
најчешће рано ујутру, суботом или недељом.
А када се први пут попнеш, онда то можеш да поновиш кад год хоћеш и колико год пута хоћеш.
Као од шале.
И да сиђеш и да се попнеш.
И ја сам се први пут успео рано ујутру, са своја два
друга.
Стена је била врло глатка, јер се свакодневно неко
пео уз њу.
Постојало је много избочења и усека на стени за
које се пењач могао прихватити и на које се могао и шаком и стопалом поуздано ослонити. И растојања су између њих таква да их и дечак може савладати. Без већих
напора.
Наиме, не постоји страх да не паднеш.
Постоји само страх да не успеш.
Полако. Захват шаке за захватом. Па корак по корак.
У-вис.
И тако редом.
До врха стене.
До коначног уласка у Маркову пећину. Као у неко
обећано царство које се мора заслужити својом посетом.
Као и у животу, баш када помислиш да је све готово, обично уследи неко непријатно изненађење.
Заправо, кад сам, тог јутра, већ помолио главу изнад
стене и, сав озарен, победнички погледао у мрак пећине, одједном сам, из њене утробе, зачуо необичан звук,
да сам се, приморан, за корак спустио, не испуштајући
избочења и удубљења у стени, за која сам био причвршћен. Готово приљубљен.
Шта је било у питању.
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У том сам се трену сетио да у пећини преко ноћи
бораве голубови. Моје их је присуство уплашило, и они
су листом излетели. Мени се чинило тик изнад моје главе.
Перје и паперје је испунило и Маркову пећину и
простор испред ње.
И моју косу.
Умирен, коначно сам се испео и прошетао Марковом пећином.
Била је дугачка више од петнаест метара. Висине
преко пет метара. Можда и више. У дубини пећине висина се смањивала јер се под пећине подизао за метар-два,
до њеног краја.
Силазак из пећине низ окомиту стену, требало је да
буде много тежи и опаснији. Тако је изгледало. Међутим, није. Зато што, при повратку, више нема страха од
савладавања Маркове пећине.
Осим тога, сада си већ младић.
Наравно, пењање у Маркову пећину морало је да се
понови пред осталим вршњацима из улице, што је било
врло лако.
*
У околини мога града је постојало још једно место за иницијацију. Овог пута, за стасавање младића у
одраслог човека.
Био је то манастир Дечани.
За старије од двадесет година. Горња граница није
одређивана.
Доказивање се обично остваривало у летњим месецима. У ноћима без кише.
Наиме, при крају дана, пре него се затворе капије, требало је да се младић сакрије негде у манастирској
порти. И ноћ је требало да проведе лежећи, односно спавајући на некој од надгробних камених плоча иза манастира.
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Младић је то морао да учини сам. Искључиво сам.
Уколико би се десило да се два момка притаје у манастирској порти да би ноћ провели на неком од гробних места – није се важило.
Монах који би ујутру приметио или затекао младића да лежи изнад гробног места неког од монаха или
ктитора манастира, одмах је обавештавао игумана Макарија, који је, након литургије, са ненаданим гостом
одлазио у своју келију и дуго разговарао с њим. Игумана
је највише интересовало шта је младић сањао. И тумачио му је снове, уколико их се храбри младић сећао.
Нико не зна колико је снова игуман чуо од храбрих
пећких момака.
Ту иницијацију нисам имао времена да остварим.
Рано сам отишао из завичаја.
Бојим се да овај вид иницијације неће опстати.
Тренутно нема ко да то изведе.
Игумана и монаха има.
И надгробних плоча има. Међу њима још једна, изнад благоупокојеног Макарија.
Али младих људи, православаца, у околини манастира Дечани – нема. Нема их ни у Пећи, ни у Ђаковици.
Нема ни снова изнад погребених дечанских монаха, игумана и ктитора.
Хоће ли, Макарије, под земљом чути још неки сан?
Или ће нам се кроз снове младића обратити још
једном?
Верујемо да хоће.
Или ће, можда, Макарије, лагумима испод лица земље стићи и до неке од пећина-испосница. Којих има
и уз дечанску Бистрицу узводно у рејону Белаја. Где су
се бројни дечански монаси-испосници својевољно посвећивали молитвама. Још од доба Светог Саве који их је
походио. По коме и носе име.
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Један песник рече: – у тим се пећинама више молило, него дисало.
И у праву је.
Као што је то и Свети Сава чинио у карејској молчалници на светогорском монашком полуострву. И у испосницама у околини будућег манастира Дечани.
Разлога за молебане, за наш национ, увек има.
Као што и монаха пустињака има.
Као што сведоче и бивше испоснице изнад Пећке
патријаршије и манастира Дечани.
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Дејан Вукићевић
МОЈА ПРИЧА

Тај глас ме је тргнуо из сна. Или сањарије. Или дремежа.
– Немој, немој, немој... молим те, немој, немој, немој...
Испрва нисам схватао одакле долази. А онда сам
разабрао да сам сâм, да је телевизор искључен, да глас
допире кроз прозор.
Ослушнуо сам, али ништа осим тога нисам могао
да разумем – неко некога преклиње да нешто не уради.
И није то заправо био глас него цвиљење. Зато се
ништа друго није разумело.
А то цвиљење је било потресно и крајње узнемирујуће. Срце је потом стало да дамара.
Глас се удаљавао и приближавао, неко је шетао испод мога прозора, вероватно причајући у микрофон мобилног телефона. Шетао и цвилeо. Нос му је био докраја
испуњен слинама. И само се низало: немој, немој, немој. Брзо и непрестано: немој, немој, немој...
Шта то тај није требало да уради, питао сам се не
мичући се из кревета. Свакако мора бити нешто значајно, не преклиње се због било чега.
Неко некога злоставља? Неко некога оставља?
Нисам могао да замислим лик власника гласа јер
је полно био неодредив. А да устанем и погледам кроз
прозор нисам имао храбрости.
Храбрости да се суочим с његовим ликом. Као да
ћу тако бити увучен у његову причу, постати део ње. А то
никако нисам желео.
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Мада, заправо, суштински већ сам био. И све сам
анксиознији што време више одмиче. Као да то цвиљење
мора да има неке везе са мном, само ја то никако да разазнам.
– Немој, немој, немој...
Да ли се то тај мени обраћа?
Шта то не треба да урадим?
Шта то треба да се деси да неко у тој мери поништи
себе оваквим преклињањем?
А можда је и сам живот у питању? Или живот неког
до кога му је стало?
Одједном сам осетио блискост с њим. Што је крајње
природно, човек по инерцији стаје на страну жртве.
Ако је овде уопште у питању жртва? Шта ако је тај
испод мог прозора починио какав гнусни злочин, па се
сада суочава с казном?
Али чим сам наново разабрао: немој, немој, немој,
стао сам опет на његову страну. Па и да је урадио какво
непочинство, не заслужује овакву тортуру.
Узнемиреност је стасавала убрзаном транзицијом
из пубертета у зрелост, нисам могао више да се носим
с њом.
Позвао сам пријатељицу, песникињу. Она је постигла некакво смирење, нирвану, а да притом не користи никакве супстанце. Усплахирено сам испричао шта се
догодило. На крају сам додао да може написати и песму
о томе.
Само је лагано исцедила:
– Зар не видиш да је то твоја прича?
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Горан Гребовић
ЖЕЉА

Пролеће је и већ данима падају хладне кише. Рано
је јутро и зелена пијаца почиње свој живот. Накупци и
трговци истоварају камионе, комбије и претрпане путничке аутомобиле претворене у права транспортна чуда. Носе гајбице пуне раног поврћа и једрих јагода, које
пуцају од хормона и хемије. Трговци се довикују, свађају
или орно шале, иако је рано јутро, иако је хладно и сипи
киша.
Кроз пијацу пролази стара, крупна Циганка са четворо деце. Журним кораком и јако гласно прекоревајући
децу, грабила је онако тешка, широких, мушких рамена
и огромних, опуштених дојки, које су се као огромне
лубенице назирале кроз вишеслојну одећу и раздрљену
мушку, спортску, плаву јакну.
Час испред, час иза, час око ње, а час уплићући јој
се у ноге, пратило ју је и уједно се играло троје Циганчића. Два дечака од неких девет-десет година и девојчица млађа годину-две. Крупнији дечачић је био предводник те граје, а остало двоје је покушавало да га имитира
или стигне уз уобичајену дечију цику и вриску.
Иза њих четворо, на одстојању које се с временом
повећавало, па након прегласне грдње смањивало, била
је предивна девојчица од неких четири-пет година. Имала је густу, црну, кратко подшишану косу, која је, несташна као и глaвица на којој расте, ишла у бичастим,
помало улепљеним праменовима на све стране. На врху
дивног, већ данима мусавог лица, била су два крупна
црна ока, сјајне, црне рупе свемира. У раздрљеној, прљавој и поцепаној црвеној јакници, два броја већој, одавно
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већ изношеној и добијеној од ко зна кога, у прљавој сивој
сукњици са карнерићима и великим жутим гуменим чизмама, скакутала је и газила по барицама. Није јој сметала очигледна хладноћа, јер су јој од носића до горње
уснице стално полазила два зелена пужића, а на мусавим образима и оба рукава били су видљиви трагови њених покушаја да се отараси ове напасти. Девојчици није
сметала нити прегласна грдња старе Циганке. Та пребацивања претешке, али изненађујући хитре, друсне жене,
повремено су прелазила у право женско вриштање, што
је било чудно за њену велику фигуру, или чак у необичне
крике, који су чинили да читава пијаца погледа у извор
те необичне буке и почне са смехом, коментаришући
или, једноставно, одмахујући руком. Малена је, изгледа,
велику жену брзо заборављала.
Ништа није могло да одврати тог анђелка од скакутања, пљускања, гажења, прескакања, па враћања и упадања у локвице, затим цакања, пикања и шутирања воде
из тих истих кишних барица. Њене дивне и чисте дечије
окице биле су тако очаране тим простим чудом божјим.
Понекад, када би је која капљица попрскала и по лицу,
циктала би, онако дечије, чисто, из срца, од изненађења
и радости. Њена срећа је била безмерна.
Све то је посматрала бака, благог погледа и топлог
осмеха. Имала је тамну мараму везану испод браде, а
испод мараме се назирала коса боје бронзе. На себи је
имала кратак капутић старих времена, две нијансе тамнији од боје њене косе. Онако пуначка и доброћудна,
стајала је иза тезге препуне цвећа и док је гледала необичан плес девојчице, везивала је букет раног цвећа.
Њени здепасти, кратки и затупасти прсти, дубоко испуцале коже и од земље црних напуклина, били су задивљујуће вешти са вештачком кукурузном свилом.
Волео бих да сам та Циганчица.
Или, барем, та бака.
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Огњен Тодоровић
СВАКО ИМА СВОЈУ МУКУ

На питање да ли је то одраз његове подијељене личности одговорио је: „Не разумијем“. Он је био ћутљив
човјек, а и нема се ту шта причати. Треба се одбранити ћутањем: не разумијем, не разумијем – не желим да
причам о томе са тобом, не желим да причам уопште.
А и зашто би? Ипак, постоји нешто што је било изнад
његових жеља, нека свијетла снага која га је вукла да то
ради упркос свему. Радост нека.
А све почиње са првим батинама које је добио од
свог благог оца. Гледајући из прикрајка оца како приноси жртву своме богу, гледајући топли млаз крви невиног овна, мали Аљуш у глави ствара чудне представе. Не знајући за Ибрахима и цијелу причу која стоји у
позадини тог клања, он је размишљао у складу са стриповима које је читао – отац жели нахранити породицу
и од коже начинити одијело. А потом се његова машта
развила па је видио и кожни капут који ће отац направити њему, украсио би га неким ресама, прошио црвеним
концима против урока, направио кратку крагну која се
диже да заштити од вјетра. Такве мисли су се ројиле у
његовој глави док је гледао црну песницу која продире
дуж овновог стомака који ослобађа коже. Аљушу је било
пријатно гледати пару из раздртог тијела и размишљати
о капуту који ће га гријати зими, али га он не би скидао
ни у прољеће – све докле би се могао носити, он би га
носио. Диван ће бити нови капут, диван и само његов.
Пошто је отац одбацио кожу, Аљуш се прикрао и неопажено је узео. Хтио је помоћи оцу тако што ће је ослободити дугих овчјих длака. Нестрпљење и сласт стварања
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натјерали су га да настави са својим кројењем и он је
сласно сјекао, сјецкао, штрицкао, све док није уочио да
је потпуно упропастио кожу. Из те омаме га је тргнуо
јак ударац благог оца који га је нашао како се мучи са
израдом рукава. Благи отац није ништа рекао, само му
је утиснуо неколико шамара у лице, неколико црвених
шпура у леђа и неколико ожиљака у душу. Дуго је мислио да је настрадао зато што је благом оцу покварио
жељу да обрадује сина новим капутом са ресама и црвеним концима против урока. Примајући ударце, покушавао је оцу објаснити да је радост ту, да је он видио капут
док га је правио и да осјећа већ његову топлоту, али је
очева жалост за пропуштеном радошћу била огромна.
Батине скоро да је заборавио, али капут никад, ту сласт
која се разливала у његовој души док се замишљена слика развијала пред очима. Знао је да је у томе скривено
нешто посебно и велико, нешто што ће бити најважније
у животу.
Благог оца већ одавно није било када је Аљуш угледао капут који је покушао направити и то у варошком
биоскопу. У ствари, то је био мјесни Дом културе са
простртим згужваним платном у који је пројектор убацивао чудесне слике. Пред очима гледалаца развијале
су се згоде неких непознатих људи, неког непознатог
свијета – све је било непознато осим капута на каубоју.
Исти онакав са ресама и црвеним концима против урока. Нешто топло запљусну Аљушеву душу и он помисли
како тај каубој није ражалостио свога оца својим жељама, својим властитим жељама за које је мислио да су и
очеве, није никога ражалостио него слободно и правдољубиво јури преријом носећи гордо капут, носећи
пиштоље и шешир, неустрашив и диван, најјачи и најбољи – зваће се Хари Џексон!
Хари Џексон, Хари Џексон, Хари Џексон, како то
само моћно звучи, како одјекује у простор, одјекује као
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арлаукање злих трапера изнад кањона. А он јаше сам у
сумрак, у зору, у вражју матер, само ако хоће. Хари Џексон пали цигарету и држи поглед на колту испред себе,
Хари Џексон воли, он је опак, храбар, млад и пожељан.
Хари Џексон може све, само ако хоће.
Много прегледаних вестерн филмова у Аљушу је
само распиривало стваралачку ватру. Већ одавно на изгужваном платну није виђао глумце него себе, већ одавно они нису носили своја имена него су се звали Хари
Џексон.
Хари Џексон, Хари Џексон, Хари Џексон, са тим се
именом буди, са тим именом лијеже, оно га опсједа. На
Аљуш се више не одазива, а нико га више тако и не зове.
Хари Џексон – име које јаше преријом.
А прерија је била пољана око станице Јабануша
коју је Хари одабрао за снимање због спечене равнице
и прегорјелог растиња, али и због воза који је туда пролазио. Снимани су напади на воз, симулирана вјешања,
Цигани и Каравласи су били Индијанци, све је било као
право, само мало боље.
Једне топле септембарске вечери каубoји се утаборише покрај Модрана. Сви су били ћутљиви и уморни од
снимања пљачке воза. Гледали су у ватру и размишљали
сваки о нечем свом. Она срећница из Београда која их
је молила да снима са њима, спавала је сном праведника, ваљда изморена и срећна. Гледајући људе око себе
Хари је по први пут осјетио како је у свему томе сам и
први пут помислио како је све то узалуд и како долазе
нека нова времена у којима неће бити мјеста за старе
каубоје. Није био начисто откуда долазе те мисли, али
су га све више и више обузимале. Пожелио је потући се
са неким од својих компањона, некоме пустити топлу
крв у топлој септембарској вечери. Чак је ухватио себе
како смишља најбољи начин да дође до тога. Ко би био
најбољи за такво отресање ове непожељне туге? Не раз-
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мишљајући више изненада поче ударати онога до себе,
спуштати црне шаке на његово млитаво тијело, све брже
и брже, једва разазнајући шта му говори, све тако док не
осјети туп ударац у главу...
Када се разабрао, видио је своју жртву како се смије
и помиње му мајку луду. Туге више није било и он поново осјети задовољство.
– Је ли неко снимао ово?
– Није, Хари, шта ти би?
– Не знам, ко ме ударио?
– Ја – зачу се неки непознат глас из мрака.
Хари се добро загледа и разазна непознато лице.
Смијешило се неким чудним осмијехом који би се могао
назвати дјетињим, али је сигурно да се ниједно дијете
није никад тако смијешило. Био је млад и ситне грађе,
рече да се зове Мишо и да воли ходати ноћу сам, каже
да се тако растерети од тежачког живота.
И тако се тај тежачки живот бар накратко преточио у нешто ново, Мишо је постао нераздвојиви члан
вестерн позоришта и заједно са Харијем пљачкао возове,
борио се са разним поганим непријатељима, наставио је
да хода ноћу сам, сада већ као глумац, али му се ипак
чинило да невоља није мања, само је друкчија. Било је
нешто неизрециво у пријатељству два човјека који трагају за стваралаштвом. Ниједан није знао шта је то, али
су непогрешиво осјећали да то постоји. И филмови су
постали некако друкчији. И даље је Хари Џексон јахао
преријом у одбрани правде и добра, али је ту сада био
и неки безимени јахач који му је помагао у одсудном
тренутку, и исто тако безимено нестајао на крају филма. Хари је хтио филмски одговорити ко је безимени
и зашто то ради, али је Мишо само одмахивао руком и
на томе би се завршавало. Свађе су избијале када би се
Мишо почео мијешати у израду сценарија, па би инсистирао да Харијева дјевојка има црне очи, што је овога
доводило до бијеса.
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– Откуд јој црне очи, та није кобила!
– Она кобила, ти коњ, таман да вас упаримо. Упарени парипи.
И онда се опет потуку, па се опет мире, па заједно пијани дозивају кобилу и све тако филм за филмом,
пројекције у фото-режисерској радњи Харија Џексона,
све тако до снимања на које Мишо није дошао...
***
Испред Фонтане угледасмо Пљескавицу како
сједи погнуте главе. Крњо тјерајући прамен дуванског
дима који га је ујео за око, сажаљиво узвикну:
– Устани, Лазаре!
Пљескавица подигну главу и махну нам безгласно.
Уђосмо. Познати мемљиви мирис нас опет запахну на
улазу. Унутра угледасмо Цвику како сједи испред телевизора и пуши. Као да нас није ни опазио. Сјели смо и
ослушкивали зујање телевизора.
– Сад ће доћи – изненада Крњо проговори.
И баш у том тренутку на вратима се указа необична
прилика. Омањи човјек у радничком одијелу, са шеширом на глави, сав обрастао у просиједу браду са избријаним овалом испод уста из кога је провиривала изражена
кост браде.
– Сједи, Мишо.
– Да не сметам?
– Ма не сметаш, сједи.
– Ово ти је Мишо Каубој – Крњо се окрену ка мени.
– Причао сам ти...
– Хајде, Мишо, испричај му како си прије тридесетак година снимао филмове са Харијем Џексоном..
– Јесте – рече Мишо. – Он се звао Аљуш Мусли,
Аљуш Мусли се звао, јесте... Ја сам седамдесет осме служио војску и родила ми се ћерка док сам био на одслужењу војног рока. Тражио сам допуст, али онај поганац
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ми није хтио дати, водник, шта ли је био. Рече ми да ја
нећу изаћи док је он ту...
И настави своју причу Мишо Каубој, причајући све
у детаље како је водио битку са водником, како га је овај
понижавао што је сељачки син, дијете неподобног, како
се није сажалио ни на то што сиромашни младић није
видио тек рођену ћерку и све тако надуго и нашироко
док није дошао до самог краја када је већ видно срећан
изјавио да је ипак ишао кући и то пркосно воднику рекао у лице...
Крњо је замишљено ћутао, није ни покушао вратити причу на своје питање, а и ја се некуд изгубих у
тужњикавом причању Мише Каубоја...
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Луис Мекнис
ЈЕСЕЊИ ДНЕВНИК
(Autumn journal)
Певања I–VI: Бокатин Дијак бр. 8, 2016.
Певања VII–XVI: Бокатин Дијак бр. 9, 2016.

XVII
СА другог спрата, посматрајући север, уз доручaк
Новембарско сунце видим у девет сати
Да озлаћује плесниве редове цигала на низовима кућа
Налик уснулим животињама које издишу дим,
И препуштајући се Благостању
Припаљујем своју прву цигарету, урастам
у омаглицу и трепћем,
Срећан због овог надражаја, овог наговештаја,
Овог привида стајања на рубу;
Јер сви наши прости свакодневни послови
преиначени су
У херојски или романтични привид
Кога смо једва свесни – Ко ме то дозива
Док ледена промаја рукав ми кида?
Ил’ кијам на јутарњем сунцу ил’ њушим паљевину
Над тканицом травњака и голим купусиштем?
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Ил’ укорачујем у каду истом испуњену слојевима
Хладне и вруће воде?
Лежимо у кади између зидова обложених керамиком
и под
Успињућим свитцима паре
И осећамо уроњен его као отворене поре
И лежимо у кади и дремамо;
И одговорност умире и бедра су срећна
И тело преде као мачка
Али та лагуна се хлади, морамо је напустити,
искорачујући
На карирану простирку, на отирач од плуте.
Луксузан живот постоји само да би га ценили
Они који су без новца или су у стисци с временом
Као што биоскоп дарује убоге своје Јаковљеве лестве
Пепељугама да се успну.
И Платон је исправно дефинисао телесне ужитке
Као сипање воде у несито решето
Али неправедно је игнорисао ритам који смешане
Обојене воде стално дају.
И Аристотел је исправно поставио Алтер Его
Али погрешно га учинио само половином пута
до куће:
Ко би очекивао – или пожелео – да буде
духовно самоодржив,
Вечито самозлостављан?
Зашто се не призна да други људи увек су
Органски своји, да монолог
Смрт је језика и да један лав
Мање је свој, или жив, него пас и још један пас?
Врлина нам увек измиче; очи постају уморне
Од визије, али визија гради видик;
И у том смислу деца убијају своје родитеље
Али чине ли да родитељи мру?
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И драгана разара попут ватре или воде
Ал’ вода спира и ваја и ватра прочишћава
И ако хоћете да прочитате опоруке циника,
Морате да читате између редова.
Тaчка ту и тачка тамо: струја
Прескаче празнине, его не може да живи
А да не постане други јер Други
Сопство своје мора да уздари.
И чак чуло укуса обезбеђује заједништво
Са Богом као биљком или животињом;
Море у риби, поље у салати од жућенице,
Причесна свечаност.
Дуги рефлектор душе жуди за телом,
Осамљено тело чезне за својим родом,
Око захтева светло ризикујући слепило
И ум који није сумњао не може да буде ум
И незадовољство је вечно. У раскоши или послу,
У породичној или сексуалној љубави,
у куповинама или молитвама,
Наша врлина је заложена, сопство упућено на добит,
Профит никад није довољан, збиља се пореди
Тако лоше са маштом, штавише сама машта само је
Слућење збиље
И ако ограничимо свет на троножац пророка
Предмети нашег прорицања склапају уговор.
Отворите широм свет, отворите чула,
Душа нек раскрили своје слепе огромне руке,
Визија постоји у прстима, само треба да се пробуди,
Спремна за узбуну светла.
О светлости, терору светла, копите и окрутни
Точкови од челика и бронзе
Што за собом теглите измрцварене сужње
Који такође делe ваш тријумф као и ваш пролазак.
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Светлости која си време, звонику сунчеве светлости
која грува,
Ужади усходана горе-доле,
Читав град се тресе од звоњаве живих људи
Који руше и изграђују град.
Аристотел је исправно мислио о човеку-у-акцији
Као о суштаству и човеку који заиста постоји
И човек означава људе у акцији; покушајте
и ограничите своје
Сопство на самог себе ако можете.
Ништа није самодовољно, чулни ужитак
подразумева глад
Али глад подразумева наду:
Не могу да лежим у овој кади заувек, замућујући
Све хладнију воду сапуном
од ружичастог геранијума.
Не могу да опијам свој живот садашњим тренутком,
Садашњи тренутак може да силује –
али све узалуд –
Будућност, за будућност остаје девица
Која изнова мора да се окуси.

XVIII
У ДАВНЕ дане музика се збивала природно
Уз колевку и мртвачки ковчег, у житишту и штали
Песме жетелаца и предиља и само пастир
Онда као и сада био је ћутљив
покрај горског језерца:
Манжетне пене по води боје тамног пива,
Намрешканој води и небу белим
облацима прошараном;
Сасвим обично – сиво камење и врес
И овце које се коте и ноге своје ломе и мру.
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Побрђа сада као и онда су освежавајућа али долином
Загађене теку реке – Лета и Стикс;
Тло је испошћено и добит мала и грбавац
На кљусету се клати уоколо прокислих стогова.
Не певајте нам више идиле, ни пасторале,
Ни епове о Енглеској земљи;
Околиш је анекс фабрике који нестаје,
Бедан као плацента.
Ова Енглеска је оскудна и тесна, која врви нежељеном
Децом која су тако многобројна,
и свако је усамљено;
Ниоба и њена деца
Под фабричким димњаком стоје
претвореним у монолит.
И црквена звона још увек се хвалишу изнад цркава
И државну заставу
Ветар над судовима лепеше и касарнама
И у баштама црно
Страшило брани утврду прљавих главица купуса
Опседнуту прљавим птицама
Као офуцани политичар који се против крилатих
агресора бори
Јучерашњим чаробним огртачем од излизаних речи.
Ствари су биле друкчије када су људи осећали
свој програм
Костима и пулсом, не само мозгом,
Понесени послом, уверењем, струјом склоности;
Тај инстинкт за уверење може опет да никне,
Постоје они који га никад нису изгубили
И они који се хране њим ил’ га силе на раст
Али већини нас недостаје право незадовољство,
задовољним
Пуким цепидлачењем. Духовна лењост
Мили као лишај или бршљен преко шарки
Врата која се никад не покрећу;
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Чак не можемо ни да се сетимо ко је иза њих
Чак, ускоро, нећемо имати ни могућност да
докажемо
Да је неко уопште иза њих –
Успавана Лепотица или Дух Свети
Или највише блаженство највећег броја;
Све што можемо да учинимо у најбољем случају
Јесте да прислонимо знатижељно уво на кључаоницу
И ослушнемо дисање Будућности; тихо корачамо
Тремом испод мермерних волута –
Ко зна је ли Бог, како рече Ниче, мртав?
Има слама да се положи по улицама; позове грбавац,
Господин сељак, сеоска будала,
Шропшаирски Момак,
Да нас изолују ако могу од коме
Пре него сви полудимо.
За шта да се молимо, Господе? Коме да се молимо?
Хоћемо ли као декадентни Атињани
предност дати сумњи
У Непознатог Бога или самозадовољно пантеистички
Претпоставити да Бог је свуда уоколо?
Али ако претпоставимо таквог Бога, онда где је ђаво
Јесу ли им стомаци празни или празни осмеси?
Слепчев штап тупка по плочнику
Бескрајним миљама које светлуцају
Испод обичних светиљки; паралитична вртња
Његове оргуљице по пролазницима распршује
Музику априла; херој овенчан врпцама
Са половином плућа или ноге чека
свој ред да умре.
Боже, сачувај нас, помирљивости Индијаца,
Апотеозе статус квоа;
Ако све што се збива збива се у складу
Са природом и вољом Бога, Бог мора да оде:
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Положите своју сламу по улицама и латите се
свога посла
По инч сваки пут, по инч сваки пут,
Немамо чак ни сат да покајемо
Своје грехе; четвртине сата се понављају
И сваки минут је свој властити будилник
И шта ћемо управо да учинимо
Неизмерно је значајније
Од оног што смо чинили или нисмо чинили
до сада.
Сада је децембар, стабла су гола
Као три крста на брду;
Зарад беле магле лице наранџастог сунца је скривено
Као адвокату који спроводи опоруку године.
Година има мало да покаже, оставиће велико
Прекорачење рачуна својој наследници;
Морамо ли покушати да се супротставимо дефициту
или прелазак
На другу страну продужава laissez-faire?
Међународне завере, јавно убиство,
Ђаво који цитира библију, издајица, кукавица,
силеџија
Који вечеравају у име мира и напретка,
Дрогирана јавност сиса пресахло виме;
Званично признање отмице, оживљавање гета
И слобода говора учепљена и слободна
Енергија одбачена и враћена као вишак харинги
У стерилно море;
Памет и лепота који гњију у изгнанству,
Сенка баријера
Која пада преко сваке странице, сваког поља, сваког
окерасто-црвеног заласка сунца,
Егзотичног травњака и језерца са локвањима;
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И хорде сиротих бескућника које су забасале
У улице непријатељског града са белим
и љубичастим лампама
Чији бег је бесциљан али бољи
Од починка у концентрационим логорима.
Дођите, рекли су, у Македонију и помозите нам
Иако прилика је промакла;
Сад морамо помоћи себи самима, смоћи
супу да оставимо
Лешеве да кљује опране код Македонца.
Није ни чудо што многи би се одрекли
свог наследног права,
Моралне одговорности избора,
И седели уз тањир чорбе прихватајући редослед
Из четвртасте кутије љутитим гласом –
Лажи у ваздуху бескрајно понављане
Ковитлањем ваздуха у магли,
Ћебе преко ћебета лажи, нема простора
за одах или зебњу
И нико да гурне
Свој лакат и каже „Сунце тамо излази;
У поверењу, сунце ће увек сјати“.
Сунце може да сја, несумњиво, али колико људи
Својим очима ће да га види
у Деветсто-тридесет-деветој?
Да, ранији дани имали су своју музику,
Данас имамо неки мир,
Али оркестар је примерен ломачи
Ако ствари крену у овом смеру.
Ипак још увек постоји семење енергије и избора
Још увек живо чак иако забрањено, скривено,
И човек док има глас
Може обновити музику.
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XIX
ГОЛУБОВИ решетају ваздух Лондона,
Ролетна са излога продавнице клизи
Кип у долами стоји на тргу
Не хајући ни за ког, ни за ког.
Људи из ноћне смене хитају кући у постељу,
Чајник пишти и сланина цврчи;
Неки су гладни и неки мртви –
Сетно лице на избледелој фотографији.
Качкет земљане боје у дну степеништа;
Био је очев, отац је био водоинсталатер –
Чујете ли капање славине?
У трену био би у праву.
Без времена сад; отац је мртав,
Напустио ме је, пет месеци је прошло и више;
Tam cari capitis, за тако драгу главу
Чему стид у сузама, чему устезање?
То дете, мислим,
Рођено је прерано, угушено;
Отац је био ван сцене,
Не би узрочио никакву разлику.
Носила јуре од одељења до одељења,
Телефони звоне по пустим кућама,
Подерана кошуља мочи се на дасци за прање,
О, какво послено јутро.
Беба Крез пузи у оградици
Са абецедним коцкама и кексом;
Луткасто безгласни картон носача реклама
Проноси лажи од сливника до сливника.
Жупник купује своју унцу лулаша,
Дактилографкиња нијансира нокте у боју корала,
Домаћица са цегером
Мотри како месарски нож погађа голу
Новозеландску овцу међу ноге –
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Какви су изгледи Новог Зеланда сада?
Кокер шпанијел седи и моли
Очима попут сирочета у филмовима.
О, какво радно јутро,
Мотори стартују риком,
Све жице зује,
Телеграфи повраћају по поду.
И ја осећам да мој ум опет је отворен,
Дама која је стајала на цести тако дуго, нестала је,
Хипноза је свуда и нико
Песму не позива на бис.
Када смо лишени љубави, како смо били икад у њој?
Где су планине и планинска небеса,
Тај опојан ваздух потакнут
Необичном искреношћу која окрилаћује
наше лажи?
Врхови су пали попут спахнулог пецива:
Сад могу да видим како она долази
Иза угла без пулса који обећава,
Цветни оратор у срцу је нем,
Његова торба трикова је празна, претеривања,
Ти мехурићи дугиних боја, распршили су се:
Кад се сретнемо, њој не треба да је непријатно,
Простак златног језика учинио је себи најгоре
И нема моје овлашћење да богато зачини своје фразе,
Сачини јој тепих
У деветом небу да буде; питам се само ког
Дана, ког часа, стекох ову слободу.
Али слобода није тако узбудљива,
Више волимо да се исцрпљујемо
У срнућу звезда као по кружници –
Саобраћај који се окончава свитањем.
Сада сам ослобођен звезда
И реч „љубав“ нема смисла, та историја скоро је
Зрела за душевни музеј – скрхани врчеви
Који су једном држали вино или парфем.
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Чак проматрајући им отменост на постољима
Осећам известан понос јер ипак донедавно
(Иако тако давно) држао сам их у рукама
Све док су били пуни и миомирисни.
Тако у ово ревносно јутро надам се, драга,
И ти си такође ревносна
Са следећом бербом следеће године;
Срећу ти желим и на забави ти се захваљујем –
Доброј забави иако на крају моја жеђ
Била је гора него на почетку
Али да се уопште није гасила било би најгоре;
Патња, кажу, увек је двојник ужитка.
Боље је имати ове двојнике
Него никако немати деце, много је боље
Чинити добро и лоше него немати грехе
И не предузимати никакве акције.
Ти си била моја снежна олуја која је била
моја постеља.
Али узимајући сав низ медљика и цветова
Не бих изабрао једноставнији усев;
Хвала ти, драга – драга упркос мојој осуди.
XX
НЕЛЗОН стоји на црном постољу,
Електрични фирмописи гасе се и пале –
Дестилерије и осигуравајућа друштва –
Саобраћај тече, пристиже и пролази,
Иза Националне галерије затворене и неме
Где у својим рамовима
Други светови истрајавају, страсти уметника
Узапћене су као залеђени пламенови:
Ренесансно сликарство које исцеђује из свирепе
Легенде веру која је скоро немарна,
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Себастијан који спокојно чека следећу стрелу,
Распеће у чистом ваздуху:
И Венеција која ленствује у богатству
заувек испод стакла,
Бисери у коси, пантер и сомот:
И рококо излет на трави
Уз вино и леуте и драшкање:
И миран живот који са сигурношћу навешћује
Самодовољност хлеба или воћа или вазе
И особност као нема бомба
Која се скрива у укоченом портрету.
Овде сваког дана посетиоци лагано се шеткају
Њишући се по паркету као да су на палуби брода
Осећајући неодређену наклоност према сликама
А опет опрезни према тим таласима
што нежно љубакају
Бок чамца у пролазу; нестрпљиви су
Путовање да се оконча, да се искрцају
у властито време;
Море прошлости светлуца белим коњима,
Парадигма
Животног следа, подмуклости, узмицања;
Неосновано поверење мртвих пркоси
Нашем властитом систему вредности
Као авијатичари који своје вратоломије изводе
Изнад нашег властитог врта; ти охоли
Древни мајстори
Обрушавају се и изводе лупинге и пробадају нас
хитрином
Сенке; ми само желимо да негујемо наш врт,
Виртуоз није за нас, ни спретне
Лудорије у ваздушном пространству,
За нашу улогу наше ноге су на земљи,
Не треба им допустити да лете тако ниско изнад нас,
Њихове премисе су непоуздане
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И историја их је оповргла а ипак
Своје сенке бацају на нас као клетве;
Пропелери и бели коњи,
Покрет, покрет, знамо ли никад да не заборавимо
Покрете прошлости који би требало да буду мртви?
Сократов ум и даље шкљоца као маказе
И Христос који би требао да лежи мирно у врту
Уместо тога уцветао је у пламен.
****
Недељу дана до Божића, честитке снега и шимшира,
Тричарије у дућанима,
Жеље и спомени умотани у флис-папир,
Накит, дрангулије и лилихипи
И као кроз наочаре у боји
Присећамо се нашег узбуђења у детињству
Будећи се ујутро на шуштање папира,
Паперје посуто по брду
На црњама и псима и медведима и циглама и јабукама
И осећај да је Божићни дан
Био корално острво у времену где се искрцавамо
и једемо свој лотос
Али где никад не можемо залутати.
Звезда је била на Истоку, мудраци са својим турбанима
Донели су своје раскошне играчке
У част детета рођеног да преокрене њихове вредности
И уништи њихову равнотежу.
Мирис сена налик миру у мрачној стаји –
Међутим нема мира већ мач
Да се пресече Гордијев чвор логичне себичности,
Сигурност златне жице;
Јер Христос је ушао тамо где филозоф не ступа
Осим наоружан са више него лудошћу,
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Чинећи клизаво место храпавим и куцајући у главе
Цркве и Државе истовремено.
У славу кога преузели смо паганске
Сатурналије за нашу годишњу гозбу
Препуштајући стомаку да своју реч води, не хајући
За дух док уживамо у јелу.
И Савест и даље иде ридајући кроз пустињу
Са саргијом око својих слабина:
Недељу дана до Божића – почујте веснике анђела
Просе бакрене новчиће.

XXI
И ПОШТО смо поспремили
Све ове крхотине искуства из дана-у-дан,
Шта излази на видело, шта има од вредности
Које трају од дана у дан?
Седим у својој соби у комфору
Проматрајући огромне цветове –
Oпрема купљена у моје радно време,
Дневна мента трајашних латица.
Фигуре плеса понављају
Бескрајан циклус стицања и трошења новца,
Док једемо наш насушни хлеб да бисмо га стекли
И који се стиче да би се јео.
И је ли то сва прича,
Главна побуда и заплет,
Или само механизам без кога не може
И прича да буде написана?
Sine qua non!
Sine qua non заиста, ми не можемо никад
Да живимо само од душе; душа без стомака
Желела би да нађе своју изгубљену славу.
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Али збирни узрок претиче пуки услов,
Постоји више од тога;
Живот би био (као што се често чини) равна површ
Да јесте само материја која не умире.
Јер сваки појединац онда
Водио би унапред изгубљену битку
Али са животом као колективном творевином
Руља је освешћена, битка поново започиње.
Само нам храброст нашег инстинкта даје
Вољу за истину и иницијативу љубави,
Онда бисмо могли да се надамо да живимо
Живот изван себе али само-испуњењем.
И, као што је император рекао, Каква корист је
Од минорне лојалности – „Драги граде Кекропса“,
Уколико немамо уз то шире повластице, да можемо
да узвратимо
„Драги граде Зевса“?
И тако кад мноштво сажаљева
Наш јад због много изгубљених љубави,
Нек нам се допусти да узмемо шири поглед пре
него што им збројимо
Безнадежно лоше дугове.
Јер Кекропс има своја права као што Зевс има своја
И свако стабло је гранато стабло
И свака шума је шума од дрвећа које расте
И оно што је било доприноси оном што јесте.
Драго ми је драго да сам их познавао,
Људе или догађаје очито протекле;
Свет је округао и увек постоји зора
Неоспорно негде.
„Хваљен буди ти, Господе, за нашег брата сунце“
Рече мрачан светац, купајући очи у боји;
Онај који ствара и уништава заувек
И циклус му никад није завршен.
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У овој соби хризантеме и далије
Погађају срце као ракија; ватра,
Дивља животињица, унапређује свој прохтев
Трошења горива, само-потрошње.
И пламенови су најчистији рез
Облика и најпролазнији:
О, ватро, моја расипнице,
Могу ли се трошити као ти, толико несмотрен али
Дарујући се тако сигураним повратком – спалити
ћутљивост
У разливању звука, ругати се тами
И скочити у славу са једном варницом
И прочистити свет и огрејати га.
Соба постаје хладна, светлуцање бледи,
Тињање пепела шапће, несталан
Поглед губи из вида али сетиће се касније
Блиставих кавалкада.
Дим је ишчилео из димњака,
Вода је отицала далеко испод моста,
Силуете љубавника напустиле су брег,
Цвет је затворио своју чашку.
Ситни набори око очију стигли су да остану,
Вицеви више не забављају, непце
Не уважава млечну чоколаду и Бенедиктанца –
Јуче и прекјуче.
Али ох, ни сада моја љубави, ах моја сапутнице,
Зар не можеш поверовати само на реч да живот је
Једина ствар вредна живљења и да умирање
Боље је оставити да се брине о себи на крају?
Јер бити рођен само по себи је тријумф
Међу свим тим расипањем сперме
И чекати свој рок захвалност изискује
Или, ако не захвалност, поштовање.
Знам да верујеш овим помпезним фразама
И, кад несрећна, не видиш потребу или вајду

____
58

За останком у животу; мирне руке заводе,
Руке бога који је бог ничег.
И док саучествујем
Са жељом да се оде, да се почини
узвишено одбијање,
Осећам да такав пораз такође је издаја,
Да смрти налик овој су лажи.
Ватру треба оставити да гори
Док не изгори:
Нећемо имати другу прилику да играмо и врискамо
Кад пламенови заћуте.
XXII
ДЕВЕТНАЕСТИ децембар: над црне кровове
И један црни кист јаблана
Бела се пара диже и раскриљује у пуктање
Скривене железничке зграде, северног
Гејзира који избија у земљи лаве,
Али белило може да буде беље јер сада
Сивосмеђи ваздух почиње да грца труње
које се ковитла
Као микроби испод сочива; то је први снег;
И ускоро труње је паперје које се благо ближи
Недоследно као девојачке маштарије
И ваздух је испуњен као плесна дворана,
Валцер белих хаљина и ниски бисера.
И новине најављују да снег је стигао да остане,
Нови тапацирунг на крову и у врту
Бистрећи, оцртавајући, наглашавајући дан,
И тамни ловори крше задату реч и цваст
У огромној скупини божура; и кола
Претварају се у звери, мичући се споро
У свом белом крзну као медведи,
И побелело дрвеће бледи у брду
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Као што црначка лица бледе у тамној позадини,
Наш Лондонски свет
Нарастао је сав у комаду и тих је као Арктик,
Сви износи су поништени и заставе свијене.
Ноћу снујемо иза палисада мраза,
Ништа живо на улицама да протрчи кроз шпалир
Ове ванземаљске хладноће осим загубљених
Праменова паре из канализационих решетака.
Време је одмора, време за јутарње мезе,
Време да се напусти завичај:
Узео сам карту за југ, нећу се освртати,
Цеви могу да пуцају што се мене тиче, олук
Да капље од прљавог снега, Божићни скуп
Пропадне рад кијавице;
Утекнимо из овог предела и оставимо његове
компликације
Тачно (ђаво да их носи) где јесу.
Дакле, Довер па Денкерк:
Земља Дембелија почиње с оне стране Канала.
Аутомобилска сирена вапије у паклу са радном
годином,
Пахуље кокетују са паром пароброда.
Али воз у Француској је хладан, прозор
Залеђен са шарама звезда и папрати,
И кад се саструже рупица на прозору
Ништа ново нема да се сазна;
Ништа осим снега и снега све до Париза,
Ни печена прасад не пролазе овим путем
И неко је украо полачасовно самозадовољство
Преступни је дан.
Слаткишу, љубави моја, драга моја, ко год да си
или си била,
Потребно ми је твоје друштво на овом излету
Јер, где постоји луксуз доколице, тамо
Треба да буде и луксуз жена.
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Не требаш ми у мом дневном послу
Нити пак у некој духовној авантури,
Ни кад зарађујем свој хлеб већ кад поткрадем
Време у порасту његовог лажног сјаја:
Не размишљајући више о теби или некој другој
Битности у мом животу – брачном другу или
двојној звезди;
Све што желим је елегантна и духовита саиграчица
У парфимерији или коктел бару.
Тако овде где туристичке вредности су једине
Вредности, где уображавамо
Да јело и пиће су важнији од размишљања
И посматрања ствари, од деловања и узгредног
пријатеља
Од колеге и будући да је посао досадна погодност
Намењена да обезбеди
Новац за трошење у доколици а доколица је
Вечна невеста
Која никад неће потонути на ниво супруге,
да оговарање је
Карактеристика уметности
И да разуман човек мора да држи своје естетичке
И моралне норме за себе –
Овде, где се размишља о свему овом, требам те
погрешно,
Које год да ти је име или старост или боја косе;
Треба ми твоје површно друштво (шта се збива
Испод површности моја је властита ствар).
И осећам извесну пријатну носталгију
Седећи осамљен, испијајући, питајући се да ли би ти
Изненада хтела да свој пут уденеш међу ове
вулканитске плохе
У узајамно неслућеном рандевуу
Међу тим простим женама са перјем у шеширима
и ореолима
Ишчезлих велова
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И тим ћелавим тридесетогодишњим Енглезима
чија усијана
Чела су гробнице успешних распродаја;
Где алкохол, инћуни и уњихане уличне лампе
Куцају у глупи календар кличући,
Где разум се дави и чула
Пене, букте, звекећу и праве лупинге.
И кресајући црвене или зелене шибице да запалим
ове млохаве
Цигарете од црног дувана требам те погрешно –
Времешну жену склону свим злоупотребама
Чија душа нема сликовит опис.
Како уживам у овом нападу циничног угађања
самом себи,
У блистању и хладнокрвној илузорности;
Циник је створење претеривања
Али претеривањем се нешто постиже.
И како (с опрезом) уживам у мржњи
Света коме заувек припадам,
Овој злоби, овом бекству, исто тако лажним –
Пролазној песми.
Јер не могу да останем у Паризу
И, да сам могао, без сумње ускоро би ми
било досадно
Јер оно што видим није присан град
Већ крхки плес светала на Тргу Конкорд.
Толико о Божићу: морам да идем даље на југ
Нову Годину да видим на гладним лицима
Али где гладна уста
Одбијају да ускрате оданост срца.
Гле: пут вијуга између боцкавих винограда
И оголелог зимског дрвећа;
Са друге стране су бол и понос изван
светлуцавог снега
Бритке објаве Пиринеја.
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XXIII
ДРУМ је хрлио низбрдо у Шпанију,
Ветар је освежавајуће дувао по пољима бамбусa,
Бели платани били су голи костури
И исходи јасни;
Дошли смо до места у простору где ускоро
Свако од нас може да буде приморан
на логор у времену:
Витки рефлектори успињу се,
Наши греси ће да нас разоткрију, заправо наши
грешни пропусти.
Кад сам стигао у град била је тама,
Без осветљења на улицама али са два и по милиона
Људи у покрету
Осуђених попут животиња у Нојевој барци
Без ичега уокружени водом:
Хоће ли икада да буде зелене траве ил’ стене
која је сува?
Дућани су пусти и у Барселоници очне
Дупље кућа су празне.
Па ипак људи се довијају смеху
Иако немају јаја, млеко, рибу, воће, дуван, путер,
Иако се прехрањују сочивом и спавају у Метроу,
Иако је стари поредак пропао а златно теле
Каталонске индустрије разорено;
Људске вредности остају, прочишћене у огњу,
И то казује да свака људска жудња
Пре је за животом него за јелом.
Живот је више, чини се, него само голо
Допуштење да се остане жив и поредак подноси,
Човекољубље је више него механизам
Да се буде науљен и подмазан и заувек несвестан
Обуставе рада, зашто се и даље окрећу точкови;
Овде је коначно душа нашла свој глас
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Иако свакако не по избору;
Цена је била огромна.
Удише се ваздух рата и штавише напетост
Допушта, упркос паролама које је зазивају,
Интересовање за филателију или пелоту
Или приватне шале.
И сирене завијају у тами јутра
И светиљке се гасе и град је тих
И небо је бременито зловољом
И гранате подмукло стижу суђеној жртви
Готово као Гаја Фоукса представа –
Сребрнаста прашина и трагови метака –
И у паузама разарања
Усред града петлови кукуричу.
Петлови кукуричу у Барселони
Где мало је часовника да избијају сате;
Је л’ то буђење срчаности или једак
Прекор Симона Петра?
Година је стигла на крај,
Време је за одлуке, за свођење рачуна;
Felice Nuevo Año!
Мој Боже, ако си једини, дај
Толико храбрости опет и узвишенију визију
И противречја уклони у којима живимо
Где човек мора да буде или безбедан јер је негативац
Или слободан на оштрици бријача.
Онима који су нежни подари снагу,
Онима који су снажни великодушну подари машту,
И њихове полуистине учини истинитим и допусти
да кривудавом
Стазом свој родитељски пут коначно нађу.
Признајем да не могу себи да ограничим
Преостало луталачко трагање
Које тако неуједначено сеже натраг
У градове који горе и похаране ружичњаке
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И могиле и опустела имања
Где нико не живи, не заљубљује се и не рађа децу,
Све моје наслеђе и моје васпитање
Које имам довели су ме само у наручје
Садашњости –
Наручје не љубавнице већ рвача,
Бога који се раскречио преко ноћног неба;
Није чудо што се Јаков зауставио пред његовим
бедром –
Цена изнуђене победе.
Јер никад да започне
Ишта ново пошто знамо да нема ништа
Ново, и то је академско разглабање –
Првобитни грех.
Већ сам имао пријатеље
Међу стварима и тренуцима и људима
Али стицајући их једног по једног – случајне
тренутке и успутне људе;
Сад морам да се искупим
И покушам догађај са инстинктом да ускладим
И себе са тобом или вама и вас са свим,
Више не мислим о времену као водопаду
Издвојеном из реке.
Волео сам пораз и лењост,
Упадљив ореол залудног паћеника;
Разбацивао сам корење воље и савести
Сад морам на обоје да мотрим,
Не више на чин међу јастуцима
Гал на Самрти;
Пре или касније сладости самосажаљења морају
да обљутаве
И задовољство од проклињања безбожног
Света у коме смо рођени
И цинично признавање разочарања
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(„Наше љубави нису довољно мерило,
Постоје разарања и вране у житу”).
Радије за свако мерило до сада дато
Будимо срећни
И не чекајмо намерно да будемо мудро тужни
Кад ништа не иде ми налазимо да ништа
нисмо стекли.
Јер овде и сада нове валкире језде
Сазвежђима Шпаније
Док над Тргом Cataluña
Орион на рубу му виси;
Са Мајорке бруји
Да се осакате или ослепе или побију
Носиоци животне воље,
Постојани наследници слободе
Чија стварна вера и храброст посрамљују
Наша ускогруда околишања –
Нама који се коцкамо на сигурно,
Сигурно само је име.
А ови људи истину поседују, без обзира на
Њихово назочно прочеље.
Ослушни: лепет крила, зов, јутарњу серенаду –
То у Барселони кукуриче петао.

XXIV
СПАВАЈ, тело моје, спавај, духу мој,
Спавајте, родитељи моји и пра-родитељи,
И сви ви које сам волео највише:
Мртвачки сандук једног човека колевка је другом.
Спавајте, моја прошлости и сви моји греси,
У далеком снегу или сахлим ружама
Испод месеца јер чаура ноћи отвориће се
Кад дан започне.

____
66

Спавајте, преци моји, у гробовима својим
На висоравни у мочвари испод вреса;
Што ветар развеје ветар и спаси,
Младица у новом пределу ниче.
Време је предео, садашњи тренутак
Светло рефлектора што по сцени лута;
Не треба да јурцамо за светлом рефлектора,
Будућност је невеста оног што је било.
Спавајте, моје маштарије и моје жудње,
Спавајте мале и пробудите се моћне,
Исте али и друкчије и примите мој благослов –
Успаванку.
И спавајте, моја различита и противречна
Бића која сам тако дуго подносио,
Спавајте у Асклепијусовом храму
И пробудите се излечена.
И ви са којима сам идилу делио
Пет година дуго,
Спавајте с оне стране Атлантика
И пробудите се уз светлуцање росе и птичји пој.
И ви плавих очију, чији путеви морска су пена,
Спавајте спокојно и осмехујући се
И не жудите
За савршенством које никада неће доћи.
И ви чији минути пљуште
Испуњујући сате дружељубља,
Склупчајте се безбрижно у миран угао
И дозволите својим мислима да се
као цветови затворе.
И ви, који за Христа радите, и ви, тако похлепни
За животом бољим, хуманисти, атеисти,
И ви, једном принципу одани, ил’ породици,
Спавајте и нека ваша уверења и ревност трају.
Спавајте мирно, Марксу и Фројде,
Прамчане фигуре наше транзиције.
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Кегни, Ломбарде, Бингу, Гарбо,
Спавајте у вашем целулоидном свету.
Спавајте сада исто тако монаху и сатиру
Одустаните од ваше препирке ноћас.
Спавај, уму мој, и спавајте, моја чула,
Спавајте, моја глади и пркосу мој.
Спавајте, регрути војске зла
Који сте, тако дуго несхватани,
Машили се пушке да убијете свој јад;
Спавајте проклeти и пробудите се добри.
Док спавамо шта ћемо снити?
Тир нан Ог или острва Јужног мора,
Земљу где све је млеко и мед
И све девојке су вољне?
Или ће сан наш бити залог стварне
Будућности кад се пробудимо,
Нацрт куће, фабрике, тврђаве
Који, иако с напором, можемо остварити?
Шта стварно желимо?
Чему и како?
Ако је то нешто остварљиво, досежно,
Дајте одмах да снујемо,
И молимо се за могућу земљу
Не месечара, не зловољних марионета,
Већ ону где срце и ум могу разумети
Побуде наших ближњих;
Где живот је избор инструмената и ником
Његова природна музика није ускраћена,
Где воде живота ослобођене су ледене блокаде глади
И мисао је слободна као сунце,
Где олтари чисте силе и пуког профита
Срушени су до неупотребљивости,
Где нико не види сврху
Куповања новца и крви по цену крви и новца,

____
68

Где појединац, више не расипан
У самоистицању, ради без напора, обдарен
Раслојеном визијом жонглера и жустрим затварањем
таксија,
Где људи нешто су више него гомила.
Стога спавајте с надом – ал’ само закратко;
Ваша нада мора да се пробуди
Док је избор на вама,
И залог није пропао, и понуда је отворена.
Спавајте безбрижно, клоните се погледа
Унатраг; идите напред, снови, и немојте стати
(Иза вас у пустињи знак стоји
Сумње – стуб соли).
Спавај, прошлости, и пробуди се, будућности.
И без одлагања кроз отворена врата изађи;
Ал’ ви, моје кукавичке сумње, можете и даље
да спавате,
Не треба да се будите опет – никада више.
Нова Година долази с бомбама, прекасно је
Часним намерама мртви да се искупе:
Вишак части ако имате, употребите је за живе;
Мртви су мртви као Деветсто-тридесет-осма.
Спавајте уз клокот водене бујице
Која сутра, ма како била дубока, биће пређена;
Ово није река мртвих нити Лета,
Ноћас спавамо
На обалама Рубикона – коцка је бачена;
Биће времена за свођење
Рачуна касније, сунчеве светлости биће и касније
И једначина успоставиће се на крају.

						 1938.
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ОБЈАШЊЕЊА

XVIII (стр. 46–50)
– Ниоба – кћи Тантала и Дионе, жена тебанског краља Амфиона; у материнској гордости што је имала седам синова
и седам кћери, дрзнула се да се пореди са Летом која је
имала само двоје деце, Аполона и Артемиду, који јој пред
очима стрелама поубијају сву децу; бол и очај, вољом
Зевсовом, претворе је у стену.
– Шропшаирски Момак (Shropshire Lad) – збирка песама енглеског песника А. Е. Хаусмана (1839–1936), објављена
1896. године.
– laissez-faire – нек свако ради шта хоће (француски); девиза
економског либерализма која означава неограничену слободу конкуренције и немешање државе у економска питања.

XIX (стр. 51–53)
– Tam cari capitis – тако драгу главу; део Хорацијевог стиха
који гласи: Guis desicterio dit pudor aut modus tam cari
capitis? – Која срамота ил’ граница може да постоји у
жалости за тако драгом главом?
– Крез – краљ Лидије (дaнашња Анадолија); владао од 560. до
547. пре Христа, када су га поразили Персијанци.

XXI (стр. 56–59)
– Sine qua non – „без чега не“ (латински)
– Кекропс – син Гее и Хефеста, краљ Атике и оснивач града
Атине; приказиван је као човек до струка са змијским
репом уместо ногу.
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XXII (стр. 59–62)
– вулканит – редак минерал бакра; вулканска стена

XXIII (стр. 63–66)
– пелота – баскијска игра лоптом слична тенису.
– Гај Фоукс – 1065. године намеравао је да дигне у ваздух зграду
енглеског парламента, али завера је откривена.
– Felice Nuovo Año! – Срећна Нова година! (шпански).
– Симон Петар – галилејски рибар, први апостол Исуса Христа
који га је назвао Стена (Petrus); проповедао је хришћанство у Источном римском царству и у самом Риму, у коме је разапет за време владавине цара Нерона.
– валкире – у нордијској митологији: божанске девице, виле, богиње битака и суђаје ратника које одлучују ко ће да погине у борби; оне су, као веснице, у служби бога Одина.

XXIV (стр. 66–69)			
– Тир нан Ог – у ирској митологији: легендарна земља вечне
младости.
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ЛУИС МЕКНИС: ЈЕСЕЊИ ДНЕВНИК
ИЛИ ПЕСМА КАО КЉУЧАОНИЦА ВРЕМЕНА

Просто слагање поезије у стихове има исту сврху као
офсајд у рагбију и правило које забрањује директне пасове;
уместо да се значење преноси уздужно низ терен
какав је случај са прозом, сваки стих када дође до краја,
враћа се на почетак следећег (и не мислим притом само
типографски). Овај метод, као у рагбију, даје замах,
ствара утисак контролисане брзине и снаге – утисак који је
побољшан коришћењем препознатљиве ритмичке схеме.
									
				
Луис Мекнис

Када је, 30. октобра 1938, у касним вечерњим сатима, (беше недеља), њујоршким етром прострујао на
радио-таласима пренос „Рата светова“ Херберта Џорџа
Велса у адаптацији Орсона Велса, и бесмислен саобраћајни хаос изазвао на улицама, Мекнис је увелико
писао свој Јесењи дневник (који ће бити објављен тек
у пролеће 1939) и, у том часу, појма није имао шта се
заправо збива. Велс је тад упловио у историју медија.
Судба књижевног дела је ванвремена. И, уместо фактографске чињенице, много је дубља.
У својој минијатурној песничкој посланици, коју
ће написати петнаестак година после Јесењег дневника, а
насловљеној Потомству, Мекнис овлаш и проницљиво
стрепи и брине о будућности свог начина доживљавања
и промишљања света, не одолевајући несебичној слутњи
оног што се као сабласт пола века надвија над светом и
остварује последњих деценија:
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КАД све што је у књигама буде вазнесено као у записима
на гробљима
И читање и говор чак замењени буду
Другим, мање мучним, средствима, питамo се
Хоћете ли у цвећу и воћу налазити исту боју и укус
Које су за нас имали и за које су у речи били уобличени,
И ваша трава хоће ли зелена бити, ваше небо плаво,
Ил’ ваше птице увек ће бити птице без крила?
Ова песничка опсервација, готово узгредна, иако
не без патоса завршног питања, разоткрива Мекнисов
истанчан однос према појавном свету, очитованом у
речима, који се узвратно оделотворује као однос према
песничком чину. Свет је садржан у језику, исказ је бесмислен изван света. Постоји и траје само оно што је записано, јер увек се може прештампати, преписати, очитати, све остало склоно је трошности и пахне. Оно што
се испише постоји и кад нема више оног о чему се пише,
или оно о чему се писало још једино у писаном облику
постоји. Слутећи сиротињање језика, Мекнис слути сиротињање визуелног и тактилног доживљавања и разумевања материје уобличене у свет који нас уокружује на
нивоу људске димензије. Код Мекниса тактилно и трансцендентно преплићу се, стапају у опсервацију преточену у магију речи, која никад не закључује већ освешћује,
раздањује.
Зашто овом песничком посланицом отпочињем
овај летимични коментар о Јесењем дневнику објављеном у пролеће 1939. године? Одговор се налази у Мекнисовој напомени са почетка ове дуге песме која представља својеврстан колаж дескриптивних пасажа, аутобиографских рефлексија, политичке реторике, социјалне сатире, историјских реминисценција, филозофема и
дневничких записа, сачињен од двадесет четири певања
исписана готово у даху, у неправилној метрици стиха и
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са променљивом и необавезном схемом рима, у освит
Другог светског рата кад свет се, по ко зна који пут, разламао од неизвесности, ратних поклича и омаловажавања древних дисциплина.
У белешци Мекнис напомиње: ... не покушавам да
нудим оно што данас тако много људи од песника тражи
– коначну пресуду или одмерен суд... Ова узгредна констатација о томе шта се очекује од песника, иако у насртају исказа свесно одбачена као обавезујућа тежња, не
умањује, већ потврђује, песников осећај одговорности
пред читаоцима, пред светом коме и сам припада, осведочујући управо властито понирање у свет материјалног релативизма огледаног у моћи перцепције детаља и
различитости доживљавања дематеријализованих слика
минулих времена, сазданих од исказа.
Данас, нуди нам се увелико само слика са екрана
која је увек туђа перцепција и није материја (не може се
ни оњушити ни опипати). Она је само инсконструисана
представа у којој учествујемо на нивоу очног живца.
Зато Јесењи дневник, испеван призорима опипљивог
света у чијим универзалијама се препознајемо, и јесте
сведочење о скептицизму, радикализму, заљубљености у
живот и о времену у коме песма настаје преломљеном
кроз призму цивилизацијских вредности и историјског
искуства, а не пуко онеобичавање времена и материје
којим би читаоцу био надокнађен недостатак песникове
одговорности и спознаје. Читалац тражи коначну пресуду или одмерен суд, којих никада нема у жељеном облику
а најчешће се оваплоћују у нуђењу магле или језичких
каламбура који јесу исказ, али нит указују, нит поручују.
Пре градње, кућа се смишља, и смишљена најпре
срачунава и то од крова до темеља, уз уважавање сваколиких природних утицаја, а гради се од темеља. Песнички поступак је обрнут: пева се о материји, а разоткрива
њено нематеријално уходиште и стишњење.

____
74

Јесењи дневник својом уводном напоменом побуђује неизбежно питање: шта данас многи људи од песника траже? Седамдесет девет година дели нас од настанка
ове песме. Изменило се све: људи, амбијенти, могућности, идеали, представе, циљеви.
Па ипак, по свему судећи, бар кад је реч о нашем
ужем окружењу, само однос према песнику није: песник
је богомдана замлата која је далеко од сваког суда а посебно одмереног. Мекнисова опаска, може се рећи, на
нашим просторима звучи готово као гротеска, као фантазмагорија. И томе нису кривци само песници, својим
делима, илити опсервацијама на могућу стварност преломљену кроз призму субјективног осећаја, већ и традиционалан недостатак читалачке културе која се, ако
је уопште има, задовољава, ако има и трун потребе за
писаном речи, кафанским аршином који ускраћује сваку смисленост речи и уживљава се у празан каламбур
трица и кучина које се успутно пабирче. Стога овај превод Јесењег дневника нема за циљ да информише, нити
писца да открије, касно је за обоје, већ да угости песниково право на одмерен суд, ма колико био личан и необавезујући, да подсети на ону танку линију, увек друкчију,
између живота и смрти, по којој заправо пузимо разазнавајући себе и друге, за собом остављајући евентуалне
писане и неписане трагове, али увек трагове.
***
Луис Мекнис рођен је 1907. године у Белфасту.
Родитељи су му били пореклом из Конемаре у западној Ирској. Његов отац Џон Фредерик Мекнис (који је
био бискуп англиканске цркве у Ирској) био је ирски
националиста. Млади Луис сматрао је да води порекло
од древног краља Ирске Канхубора Мекнеса (Conchubar
MacNessa) и био је поносан на своје ирско наслеђе. Похађао је приватну школу Марлборо и касније Мертон
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колеџ у Оксфорду где је упознао Стивена Спендера,
Вистана Хју Одна, Сесила Деј Луиса, у којима ће, убрзо потом, енглеска књижевна критика открити једну од
најкарактеристичнијих појава англосаксонске поезије
XX века – Оксфордску групу песника. Као члан групе,
у Енглеској је био најмање познати члан, а у Ирској
је увек важио за маргиналну фигуру. Био је познат по
„кицошком“ одевању и привржености Ничеу што га је
пратило целог живота: као естету нахереног шешира са
цигаретом у углу усана и чашом вискија у руци. Више
је ценио Аристотела него Платона. После студија на
Оксфорду, био је професор класичних језика и књижевности, прво на универзитету у Бирмингему, а касније на
Бедфорд колеџу у Лондону. Рат га је затекао као предавача на универзитету Корнел, у Америци. Године 1940.
враћа се у Енглеску. Године 1941. почео је да ради за
BBC у коме је провео наредних двадесет година, све до
смрти. За собом је уз збирке песама оставио велики број
радио-драма. „Мекнисово присуство је трајно и расте и
блиста све јаче, како године пролазе. Његов допринос и
његов значај су у све већој мери признати кроз критичко
и креативно стваралаштво његових поетских наследника.“ (Шејмaс Хини)
***
Мекнис је био Однов пријатељ. Године 1936. су
објавили заједничку књигу Писма са Исланда. Владајућу
класу у Британији сматрао је бескорисном и вредном
презира. Са ужасом и гађењем пратио је успон нацизма.
Одбацивао је сваки кредо који је уздизао бирократску
хијерархију на рачун индивидуе. Сматрао је академски живот и музеје примамљивим али помало нечасним бекством из стварности... Па ипак, свој лични став
о друштвеној средини и свету у којима је живео можда
је најпотпуније исказао у песми-посланици Јавности,
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којом завршавам ову узгредну белешку о њему и његовом Јесењем дневнику:
ЗАШТО се сматра да су песници тако осетљиви?
Ви који неосетљив и грамзив усуд поткрадате
и ослушкујете,
Који се сами радујете расходима других људи,
Који, законодавци или не, сами се изнад закона
постављате,
Ми не тражимо ваш опрост, вашу самилост још мање;
Без сумње, заједништво осећамо сигурно више
Од вашег Просечног Човека, и свакако више имамо слободе,
Са нашим провалничким и револверашким прстима,
нашим неискусним прстима
Тако, иако опори, ми освајамо времена и просторе
И, чинећи ваше присуство или одсуство сувишним,
наставићемо
Снове наше и садржаје људима да бацамо у лице.

Са енглеског превео
и додатна објашњења
и биљешку сачинио:
Зоран М. Бундало
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Лав Данилкин
ЕТИОПИКА

Године 1983. Грејем Хенкок, специјални дописник
The Economist-а у Источној Африци, отишао је у биоскоп.
Било је то у Најробију, у сали су приказивали премијеру Спилберговог филма о Индијани Џонсу – „Индијана
Џонс: У потрази за изгубљеним ковчегом“. Лик у тумачењу Харисона Форда, археолог и авантуриста, лови
неку светињу старих Јудејаца. Изненада, Хенкоку се
учини да је тема занимљива, па одлучи да сазна шта се
заиста десило са тим ковчегом. За дивно чудо, испоставило се да заветни ковчег – баш онај са таблицама које
је Јахве дао Мојсију у подножју Синаја – заиста постоји
и, штавише, чува се сасвим близу, у суседној Етиопији.
Тако тврди црква, а то никад нико није оспоравао. Хенкок је неколико наредних година посветио новинарском
истраживању – и, по свој прилици, успео; у сваком случају, на задњој корици Хенкокове књиге о пустоловинама ковчега у Етиопији, пише: „Харисоне Форде, пукни
од зависти“ – цитат из Times-а, или из Guardian-а.
На њу сам случајно налетео у Сринагару, где се,
узгред буди речено, налази гробница Исуса Христа; орман газде једног тамошњег хотела проламао се од књига
које су детаљно описивале Христов боравак у Кашмиру;
усред тих најозбиљнијих радова нашао се и Хенкоков
том који се, очигледно, обрео овде због тога што у етиопској Лалибели – изненађење – такође постоји Христов
гроб; вероватно је неко боравио тамо, затим је сазнао
за сринагарски Розабал па књигу донео овамо. Очигледно настаје мистичка веза између необичних места, која
званична наука одбацује; та места, светионици у мраку
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„општепознатих истина“, упућују једно на друго и формирају нешто попут пута – ако, наравно, реагујете на јеретичке књиге. Ја – не реагујем, али Sign and Seal ми је
најзанимљивије новинарско истраживање, занимљивије
од свих које сам имао прилике да прочитам; то је прича
о човеку, по природи скептику, опседнутом чудноватом
(али невероватно веродостојном) идејом. У тренутку када сам прочитао прву главу Знака и печата, више нисам
био ни у каквом Сринагару већ у Лалибели.
У мрклом мраку се будим од осећаја позоришта –
ваздух који вибрира испуњен је звуцима… и шушкања,
и шапутања, и певања; они су притајени, не шкоде… као
да ми у ушима одзвањају стотине инструмената… Тај
необични аудио-коридор доводи ме прво до подножја
планине Абуни Јозеф, а затим до северне групе лалибелских цркава; тамо, у сумраку пред праскозорје затичем
потпуно дантеовску слику: дубоким каменим јендецима
крећу се авети у белим одорама, на десетине, можда и
на стотине њих клизе степеништем, усеченим у литицу,
укоче се на припратама, тискају се у нишама, облепљују
ивице јама. То су душе, које су слетеле или на Страшни суд, или на загробну гозбу. Створења се моле и певају, појединачно и у хоровима, по књигама и напамет,
на сребрном вилинском језику; узлазне бујице ваздуха
разносе чудесне звуке по округу, и илузија да се музицирањем оглашавају саме цркве – камене Еолове харфе
– уопште не изгледа као обмана чула. Сува трава, којом
су покривени купасти кровови округлих колиба-тукула, букти златом – из најдубљег бунара, као флиперска
куглица, искаче сунце.
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***
Етиопију треба увртети себи у главу – идеја да се
просто оде тамо, грлом у јагоде, као у било коју другу
егзотичну земљу, обично наилази на ментални блок:
осамдесетих година у вестима су се све време вртели
кадрови упалих дечјих стомака, инсеката који се роје по
усахлим очним јабучицама, шатора ОУН-а усред марсовског пејзажа… Управо таква Етиопија – икона глади –
остала је у колективној свести Запада, и кога боли брига
што тамо већ двадесет година није било ни грађанских
ратова, ни суша. Тешко да би се и сад нашла боља – за
Европејца мање шокантна – врата у Африку; осим тога,
Етиопија је ретко место у Црној Африци где се ти, и кад
си једини белац у читавом граду, не осећаш као пас који
је утрчао у кореански ресторан; староседеоци, наравно,
реагују на појаву инородног објекта, али више уздржано него агресивно, сервилно или егзалтирано; Етиопљани доживљавају себе као изабрани народ, зато им је
својствена и одређена уображеност, чак презир према
странцима, па и према белцима. По свој прилици, за
њих можемо рећи да се понашају као људи који, без обзира на то што им сада послови не иду превише бајно, и
даље поседују нешто што други нису никад имали нити
ће икад имати.
Нико не доспева у Етиопију тек онако. Хенкока је
тамо довео Индијана Џонс. Великом руском етиописти
Болотову у младости су, уместо наручене књиге у библиотеци, дали граматику која је садржала амхарски1 фонт.
Гумиљов се обрео тамо зато што је знао да је туда отпутовао Артур Рембо. Вавилов се упутио туда да тражи
светски центар за ширење културних биљака. Шкотски
путник Брус – изворе Нила. Енглез Тахир Шах – рудАмхарски језик је званични државни језик у Етиопији. – Прим.
прев.
1
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нике цара Соломона. Португалци су тамо слали амбасаде како би нашли хришћанско царство Светог Јована, о
коме су се шириле гласине које су узбуђивале средњовековну Европу. Сами Етиопљани ни прстом не мрдају да
би привукли странце, иако је савршено очигледно: само
једна рекламна кампања – фотографија Имет Гогоа на
Пикадилију и Бете Георгиса на огради московског парка „Зарјађе“ – и овде би се сјатило више туриста него
у свим афричким државама, заједно узетим. Половина
туриста би сутрадан побегла, зато што у Етиопији харају
буве, али половина ће да остане. Ма какве буве? А Давид
је говорио Саулу: „Кога гониш? Мртва пса, буву једну“
(Прва књига Самуилова, 24 : 15).
Према библијској историји Етиопљани се односе
озбиљно (до те мере да је до 1974. године у државном
уставу писало да власт у држави мора да припада представнику династије, чији је оснивач био син цара Соломона и царице Савске), па свесно овековечују старозаветне и новозаветне догађаје на својој земљи. Теоретски, градић Лалибела је пројекција Јерусалима – мада
у пракси веома личи на оригинални Јерусалим, много
више од онога што показују у Израелу. Гондар изгледа
иреално, у Аксуму постоји нешто злокобно, али ето, Лалибела зрачи милином. Калуђери – по својим свеже намотаним турбанима подсећају на факире – метлицама
скидају непостојеће трунчице са ћилимчића и мокрим
крпицама бришу литице; маторе вештице са нарамцима
грања веру се планинским стазама – баш као на снимцима „Дванаест месеци“ у филму „Хансел и Гретел“;
ученице са молитвеницима позирају за насловне стране
часописа „Побожна шипарица“. Око цркава је таква чистоћа, као да си доспео чак... не у Холандију већ у саму
икону; тај необични осећај се продубљује тиме што пејзаж копира „иконске стрмине“, а ходочасници изгледају
као васкрсли Лазари.
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Архитектонске фантазмагорије – подземни партенони и петре под цирадним наткриљем УНЕСКО-а –
могле би да прођу и као Иродови дворци, и као одаје
царице Савске, и као палате митског Јована (да је овај
истински постојао, заиста би морао да сагради себи резиденцију у Лалибели). Овде је и река Јордан, имају и
своју Голготу, свој Гроб Господњи, постоји Адамов гроб
(таблице су на два језика, нећете их побркати), имају чак
и свој „пакао“ – дуги тунел који спаја један део лавиринта са другим: мркли мрак, осветљавање мобилним телефоном је забрањено. Масовно распрострањена, најверодостојнија легенда – у недостатку боље – описује пројекат изградње ансамбла цркава, а подсећа на класичне
приче о отмицама које чине ванземаљци: некада давно
живео је цар по имену Лалибела, кога су једном одвели
на небо, где су му показали неке овакве грађевине, после чега се и он лично латио посла – за двадесет три године је обавио задатак који му је био постављен „горе“;
без икаквог прилога о конкретном опису технологија.
Постоји теорија да су све староставне грађевине,
направљене од џиновских камених блокова – Балбек,
пирамиде у Гизи, Карнак – реално саграђене од геополимерског бетона; у Аксуму водичи понекад причају
верзије о „технологији топљења камења“, али, чак и да
је заиста постојала та технологија, Лалибела је ипак
изузетак. Ровови и јендеци су огромни, 50 са 50 метара,
дубина им је негде по пет, а негде и по читавих десет
човекових висина – просечени су у правим правцатим
литицама, које се протежу многобројним километрима
унаоколо; ма, не, позадински пејзаж не би нико градио
од бетона. Па хајде да је то само сама вртача: усред ње
оставља се парцела, коју затим обрађују одозго наниже,
тако да добија неки унапред задати облик, на пример
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трометарског крста; према томе, најпре настаје кров, па
тек после се појављује темељ – на тај начин археолози
ископавају своје Троје. Затим те монолитне вишестраничне облике – кубове, призме, паралелепипеде – дубе
изнутра, како би могли да их користе као било које друге
грађевине; при чему је од те исте литице исклесано ама
баш све – до олтарског узвишења и прозорских симсова.
Таквих „вртача“ са монолитним црквама у Лалибели има тринаест, једна је засебно, шест и још шест – северна и јужна група цркава су подељене реком Јордан;
оне су међусобно повезане системом пролаза, пећина,
канала и спојница. Осим видљивог, мора да постоји још
и невидљиви део лавиринта – одводне усеклине, да не
би кишница продирала у темеље. Или су ходочасници,
или монаси, или душе које су стекле видљивост обличја,
миле по свим тим шупљинама у литици, на све стране,
у свим правцима, од чега настаје осећај вртоглавице.
План овог микрограда је немогућно запамтити отпрве,
а поготову објаснити на који начин су становници Етиопије у XII веку могли да усеку у литицама те цркве.
Људи у XII веку, каквима их представља историјска
наука, нису могли имати ни технологије, ни алате да би
тако обрађивали камене громаде. Хајде, покушајте без
челичног длета да направите, не дупљу у комаду стене него барем да само располутите једну коцку калдрме. Бајковито објашњење – цару Лалибели су помагали
анђели у грађењу – изгледа да је једина ваљана верзија.
Ау, па ми још нисмо поставили ни питање а зашто су они
уопште изабрали баш тај, катастрофички тежак начин
грађевинарства? Зашто нису могли да граде као сав остали свет – одоздо навише, зашто је требало да усецају
у литици јаму одозго надоле, као раку и атомско склониште, па тек после да јој дубе унутрашњости? Зашто?
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Заветни ковчег је величином и тежином подсећао
на машину за прање веша – то јест, могли су да га подигну и удвоје, ипак, ако су намеравали да га тегле на велику даљину, на пример са Блиског истока у Централну
Африку, тада им још који пар руку уопште не би био вишак. Међутим, радикална разлика између заветног ковчега и стандардне кабасте беле технике, која нама олакшава живот, јесте у томе што је он, сагласно јудејским
легендама, имао моћ – с времена на време дизао је изнад земље и људе који су га носили, и самог себе. То је
био проблем за Менелика, сина царице Савске и цара
Соломона, јер је од оца у Израелу украо ковчег и донео га мајци у Етиопију; како је решен проблем, извори
прећуткују. За нас је битно да је тај, у суштини сандук,
био у стању да ради као уређај који генерише укидање
гравитације; својеврстан рутер, чије се укључивање и
искључивање, ипак, одвијало потпуно несистематично;
нико, осим фирме-произвођача (и данашње Етиопске
православне цркве), није се могао похвалити да је постао
газда тог „вундервафа“2. Рад оваквог „апарата за бестежинско стање“ је описан у формално „дечјој“ књизи Николаја Носова Незналица на Месецу – уосталом, и Библију су прогласили и недуго сврставали у књиге за децу;
јунаци, суочени с потребом да буду тамо где је престала
да делује Земљина тежа, прибијају каљаче уз под, како
би се кретали у простору без ризика да одлете. Да нису
лалибелски монолити, пада ми на памет, аналогони тих
сурогата за гравитацију – својеврсне камене „каљаче“
које у условима бестежинског стања гарантовано неће
да одлете, за разлику од „обичних“ грађевина – јер оне
сваког тренутка могу да се вину над земљом. Зашто им је
још, поставља се питање, требало да грађевине удубљаВундерваф, од нем. Wunderwaffe – «чудо оружие» Хитлерове
пропаганде (ракетни системи «фау-1» и «фау-2»). – Прим. прев.
2
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вају „надоле“, чему трошење џиновских напора за то да
би и они сами били „земља“, ако нема некакве опасности за уобичајени начин живота, али зато постоји заветни
ковчег, који у сваком тренутку може да проради, и тада
– држите се за држаче.
Замислите да је Етиопија – поље за флипер. Адис
Абеба – гнездо, одакле катапулт испаљује куглицу која
затим скаче горе на север. Циљ – убацити куглицу у основне бушотине: Аксум, Гондар, Лалибелу, језеро Тана,
Симијенске планине. Северни прстен се протеже на отприлике три и по хиљаде километара. Сасвим недавно
за савладавање те раздаљине могла је да вам затреба
година, сад авиони „Етиопиан ејрлајнса“ скачу с једне
тачке на другу, попут скакаваца. Још се двоумите шта
боље стоји Етиопљанкама, столњак или униформа за
стјуардесе, а већ је време да се опет вежете: слећемо.
На етиопски флипер може да се потроши и година, има
доста знаменитости, међутим, наградне поене за рупице
првог реда лако је накупити и за десет дана.
Цар Лалибела се бавио не само подизањем цркава – претпостављено поседовање заветног ковчега му
је омогућавало да остварује и још веће пројекте. Он
је, изгледа, наредио да се ископа мрежа канала, која је
испројектована тако да вода одлази из Плавог Нила и остаје у Етиопији (а не да тече у душмански муслимански
Египат, потпуно зависан од реке). Трагове тих радова –
стене које су испропињале непознате силе – видели су
тобоже Португалци у XVII веку. Етиопија је и сада – bête
noire3 за Египат: управо на територији Етиопске висоравни Нил добија 90% воде и хранљивих материја, а Етиопљани сваког тренутка могу да изграде брану, аналогну
3

Овде: bête noire (фр.) – баук. – Прим. прев.
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Асуанској, с акумулационим језером, да би регулисали
преливање воде, користили енергију реке за своје циљеве – и уцењивали Египћане. У том смислу Етиопљанима је ишла наруку тахрирска револуција4 – Египат, чију
армију бије глас најбоље у Африци, сада је ослабљен;
међутим, ако Етиопија заиста одлучи да сагради брану, нема сумње да ће на континенту почети велики рат
за Нил; то је омиљена тема чапраз-дивана одртавелих
„свезналица“ у Адис Абеби и у Каиру.
Нил извире из етиопског унутрашњег мора – огромног језера Тана. У целини узев, на Северном етиопском
путу пре ће бити да је хладно него врућина: загубљени
свет, као што му то и доликује, налази се на планинском
платоу. Тана је изузетак – ако је просечна висина Етиопске висоравни 3 000 метара надморске висине, језеро се
налази на „свега“ 1 830 метара, и теоретски тамо може
да се поткачи маларија – клима је сасвим „афричка“.
У Бахир Дару, градићу на обали језера, ја, као и
Грејем Хенкок пре двадесет година, договарам се о
најму кутера, да бих стигао до острва. Чамџија ме гледа
уздржавајући иронију: очигледно, ја нисам ни први, ни
последњи ловац на заветни ковчег. Овде је четрдесетак
острва, нека су ближа, на сат пловидбе, нека су даља – до
њих се стиже малтене за дан, али готово на сваком парченцету копна је подигнут мали манастир: Ура Кидане
Михирет, Дега Естефанос, Кебрана Габријел…
Са воде ми острва изгледају као зелени мехурови
– оџунглавиле полулопте. На обалама су шибљаци папируса, правог, каквог одавно нема у Египту; управо овде
су га секли за Хејердалове5 сплавове „Ра“ и „Ра II“; скеРеволуција која је 2011. године почела побуном на тргу Тахрири
у Каиру. – Прим. прев.
5
Тор Хејердал (1914–2002), норвешки археолог, путник и писац,
који је 1969. и 1970. године сплавовима од папируса испловио
из Марока покушавајући да преплови Атлантски океан како би
доказао да су стари морепловци могли то да раде. – Прим. прев.
4
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ле-сплавови од папируса и сада обављају кратке каботажне навигације.
Пут до централног дела острва пролази кроз џунглу – мада култивисану. У „вртовима“ – бамбус, бањан6;
масна земља, са дебелим слојем хумуса; биљке шапућу
заверенички. Путељцима, шумарцима и просецима
гмижу: или су џиновски гундељи, или чланови Савеза
циркуских радника: ретке брадице, паметне фасетоване
очи. Монаси-пустињаци, замотани у отровножуте, сатенскољубичасте и дизнијевски плаве мантије, изгледају
попут ликова из цртаних филмова, као „Етиопљани“
каквима су их сматрали у Европи током средњег века,
када је Етиопија била на гласу као земља чуда и тајни,
настањена вештицама и змајевима.
Реч „манастир“ даје искривљену представу о томе
шта је то у ствари. Црква – округло здање, покривено
„кинеским шеширом“ од суве траве – изгледа веома афрички. Са стране личи на клопку – мину, увећану до величине приземне куће. Зидови су јој обично камени, а
понегде се набасава и на примерке од стабала и грана,
облепљених глином. Равне површине су осликане живописним фрескама: цар зарива скиптар у стопало човека
који стоји поред њега; многоруки Исус трансформише
рибе, а херувими су свуда белопути, међутим, њихове
усне и носеви су црначки; доминантна обележја постају
рецесивна, и обратно; капа коврџаве косе недвосмислено замењује ореол. Ове фреске су дивљачка мешавина
Мунка и бурјатског будизма; срцепарајући примитивизам у коме се вера, иронија, лицемерје, богохулство,
јерес и ортодоксија мешају у свакаквим пропорцијама.

Бањан (лат. Fícus benghalénsis) – дрво-шума, једно стабло бањана
има више стотина ваздушних коренова и највећу површину круне на свету, због чега и носи тај назив. – Прим. прев.
6
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Управо овде (овде негде, тврди Хенкок), током неколико векова налазио се заветни ковчег, можда зато у
манастирима постоји нешто језиво. Свештеници показују крстове, рукописне књиге од козје коже и гандалфовске7 ритуалне штапове са бубњевима; без нарочите
радости и за велики бакшиш, само да се клијенти не би
прерано престравили.
Да би се острво прочешљало озбиљно, завирујући
испод сваког камена, у трагању за материјалима који
сведоче о боравку ковчега, потребни су многобројни
сати; да би се посетила сва острва у Тани, потребно је
неколико дана; скупо – и у смислу времена, и у смислу
новца, међутим, ово су места са најаутентичнијом „атмосфером“ у Етиопији. Сви тански манастири остављају
утисак да су, ваљда, „непроветрени“ – не у хигијенском
значењу већ у смислу да је тамо остао дух историје:
осећа се да су овде убијали много људи, водили много
важних преговора, сакривали много кога – и чега. Као
што је рекао Едвард Гибон, „окружени са свих страна
својим верским противницима, Етиопљани су спавали готово хиљаду година заборављајући на остали свет,
који је такође заборављао да они постоје“. Изолација,
дуготрајна изолација је и довела до тога да се ту развила
цивилизација која није научно-техничког типа, као на
Западу, већ једног другачијег, мистичког типа, при чему
етиопска цивилизација уопште није заостала него има
своје алтернативне – кључна реч за Етиопију – технологије. Ова држава је налик на човека који нема, нити ће
икада имати потребу за општењем са још неким људима
– само зато што је он потпуно уверен у сопствену искључивост; њему је занимљиво и са самим собом. Монаси с
ових острва у језеру Тана изгледају као ендемске врсте
7

Гандалф – један од главних ликова неколиких романа енглеског
писца Џ. Р. Р. Толкина. – Прим. прев.
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које уопште не пате од вековне изолације – чак напротив, из ње су извукли мноштво предности. На растанку,
сви се веома чудно осмехују – нечему што знају једино
они, и нико више; осмехну нам се – па одмиле стазицама натраг, у џунглу.
Аксум – градић средње величине, уз мало напора
може уздуж и попреко да се препешачи за дан – чувен
је као верска престоница Етиопије. Управо овде је царица Савска сакупљала злато и драго камење, које је после
одвезла Соломону; управо овде, наводно, Етиопљани
су се досетили да канонизују Понтија Пилата, управо
овде (ако то није виц, измишљотина, бува коју је пустио
Ивлин Во) новохиротонисаним епископима приликом
рукоположења у чин пљују на главу. Управо овде, најзад – нико то и не крије – у капелици уз Цион Маријам,
цркву која сумњиво личи на џамију, чува се Мојсијев заветни ковчег.
До ограде ове капеле – у каквој би могла да живи
веверица из „Бајке о цару Салтану“ – може да се приђе,
међутим, даље ни макац: око види и душа жуди. У најбољем случају успећеш да угледаш чувара: човека који
од тренутка ступања на дужност до саме смрти нема
право да се одмакне од светиње. Пре неколико година
двоје Европљана, нагледаних „Индијане Џонса“, одлучили су да на јуриш заузму капелу – прескочили су ограду и покушали да упадну унутра, али, или је чувар био
спретан, или их је обезбеђење избацило, тек, они нису
видели никакву веверицу.
Сасвим близу ризнице са ковчегом, буквално на
пола километра постоји нешто што једноставно може
да се протумачи као очигледан доказ, ако не данашњег,
онда барем некадашњег присуства заветног ковчега.
„Поље стела“ подсећа на декорацију за игру „Ангри
бирдс“: на малој пољани је нешто попут каменог иверја
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неједнаке величине – препреке за пуцање по свињама.
Битка је очигледно завршена – неке „иверке“ су већ пале
и леже, неке су остале да стоје. Овде их је на десетине.
Све су врло старе, врло велике и врло високе. Има их величине отприлике као меморијал „Москва – град-херој“
на Тргу дорогомиловска застава, а има и много већих
– као осмоспратница. Има и мало скромнијих, дебљине
стуба лампиона.
Велике стеле Аксума – монолитне базалтне стенчуге обрађених површина, понекад су крунисане наопаким полумесецима, то јест са роговима окренутим надоле. Теоретски, то би се могло дешифровати као обележје
припадности муслиманској култури, међутим, јасно је
да су стеле сувише старе да би имале икакве везе са муслиманима; зато што тада једноставно није могло ни бити
муслимана, зар не?
„Наука“ датира стеле у VII век пре нове ере – једино на основу тога што оне тобоже „нису могле“ да се
појаве касније. При чему нико не покушава да објасни
на који начин је пре 27 векова могла бити исклесана
тридесетометарска махина од базалта. Изглед створења
која џабалебаре унаоколо (па и сам облик суседне цркве Цион Маријам), говори ако не о сродству с исламом,
онда барем о познавању његовог стила.
Озбиљно ископавање аксумског Менхетна археолози су започели средином педесетих година XX века –
и открили су како само изгледа да стеле стоје на земљи:
оне су заиста – на пиједесталу од огромних отесаних базалтних плоча. У доњем делу неких стела уклесана су
лажна врата, затим следе „спратови“. Аксум је, можемо
рећи, у дослуху са Лалибелом: у њој су шупље куће, усечене у стени, а овде – монолитне куле-куће, али имитационе, без шупљина; све је исто, само обратно. Ипак, о
Лалибели нам је макар јасно шта су тамошње „кирије“:
богомоље, култне грађевине. О Аксуму – не знамо ни тек
толико.

____
90

Под стелама се налазе, поред осталог, и уметничке катакомбе са дворцима, то јест управо оно што чини
врхове ледених брегова. Разуме се, ти ледени брегови –
санте историје – постепено се топе; језик не може да ми
изусти „у океану времена“, у Етиопији нема никаквих
океана. Многе стеле леже на земљи, има и разбијених.
Највећа, која је тобоже припадала царици Савској, налази се код фронталне ограде поља – огромна је, џиновска.
Замислите развучене мехове дивовске камене хармонике. Она не мора чак ни да свира – музика се чује; она
емитује нешто недокучиво, па зато и свечано.
Зашто је требало клесати од базалта куле, које нису
погодне за станишта? Зашто избоцкати центар града џиновским каменим „иверјем“? Можда су те грађевине –
меморијали неким императорима који су сматрали за
потребно да оставе потомцима успомену на себе? „Места за боравак њиховог духа“? Светионици? Камене антене? Репетитори енергије? Поље експеримената? Зашто
их је оволико?
У Аксуму постоји још једно „поље стела“, један и
по пута веће од овог. „Како год било – пише један од
посетилаца – она представљају историјски доказ о архитектонским технологијама, савршенијим од било које
представе о њима.“
Очигледно је једино да је постојала нека сила, концентрација воље, до те мере моћна да је била у стању
да убеди обичне људе да уложе колосалне напоре, године, деценије рада у производњу и распоред ових дивовских стела. У правом смислу, ево на шта ми личе – на
џиновске динамометре. Тучеш чекићем по пиједесталу
– и сензор се диже до одређеног подеока. Нема никакве
сумње да у Етиопији дрема НЕШТО, па, кад је већ тако,
мерење те силе захтева посебне апарате.
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Оставимо на миру способности старих Аксумљана да ваде и обрађују камен, запитајмо се само – како
ли су подизали те стеле? Овде, на далекој периферији
поља, у музеју виси слика: стеле превозе на слоновима.
Посетиоци се лупају по челу – него шта, слонови! Како
се нисмо досетили! Мене занима само једно: колико је
слонова потребно да би се помакла с места стела од 520
тона? Петсто двадесет? Покушајте да у једну запрегу
упрегнете макар десет слонова, ако их, наравно, нађете
овде, на Етиопској висоравни. Грејем Хенкок претпоставља (а сад покушајте да ту верзију прогласите за невероватну) да ни овде није прошло без заветног ковчега са
способношћу да уништава гравитацију.
Етиопија није ни по чему људски зоолошки врт,
ипак, егзотика је егзотика, становништво се разликује
од нашег, па покушавам да докучим – постоји ли могућност да се етиопске главоломке објасне посебним способностима становништва, антропологијом.
Ево, они су овде – скитају око аксумских стела,
плове на папирусним сплавовима по језеру Тана, цеде
сок авокада поред зида тврђаве Гондера, пеку зрневље
кафе на пијаци у Бахр Дарску. Етиопљани много више
личе на „Старе себе“ него, на пример, Египћани, Грци
или Италијани. Види се да су они – староставна, конзервисана нација, раса. За успостављање контакта са њима
постоји идеалан начин (барем човеку који није склон да
се упознаје на улици) – одлазак на тродневни, рецимо,
поход у Симијенске планине: оне се протежу између Аксума и Гондера. Да би се извео продор у срж планинског
масива, треба унајмити читаву експедицију – водича,
извиђача, гонича мазге, кувара и куварског помоћника.
Извиђач теоретски обавља посао чувара – у планинама
вршљају чопори мајмуна гелада (локална ендемска врста), па ако нас нападну, онда… Лаћа се посла сељак, којег
вам је одредила локална администрација, тај не влада
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страним језицима али зато има пушку или „калашњикова“ на раменима. Оружје носи баш као што пастир, по
навици, држи чобански штап; поставља га за врат, попреко, истура лактове и ручним зглобовима се ослања о
крајеве штапа – овде сви ходају тако, као осуђеници.
Таква дивота, као што је у Симијенским планинама,
могућна је само у толкиновском Средоземљу, међутим,
када изнад петстотинаметарског амбиса стоји наоружан
извиђач – брадоња с турбаном, у пижама-панталонама,
офуцаном сакоу и пластичним папучама на босу ногу
– не фотографишеш пејзаж већ њега – невиђено живописног, као са Верешчагинових слика. Овде нема говора ни о каквој хармонији између пејзажа и човека – диспропорције су сувише велике, заиста нема ни најмањег
склада.
Ходање правим планинама, на 4 000 метара висине,
за ненавикнутог човека је мучење, међутим, идемо само
са мазгом; уосталом, мазга нам носи плински решо, шаторе, храну и вреће за спавање. Никад да се уморе ни
извиђач, ни водич, ни гонич мазге, ни кувар, па чак ни
куварски помоћник. Геологија – стрми врхови, рецкасти
рељеф, пејзаж устремљен ка вертикалним линијама – од
Етиопљана одгаја добре маратонце, даје им јаке, дуге,
мршаве, чворнате удове, оспособљене за пешачење, те
срца и плућа који су у стању да раде у најекстремнијем
режиму. Клима такође провоцира човека на ходање, на
стално кретање – овде су Африканци принуђени да се
боре против хладноће. Просечна годишња температура
на Северном прстену може да буде плус 18, међутим,
то значи да је већ на 3 000 метара ноћу ВЕОМА хладно.
Управо на Симијенским планинама видео сам смртно
смрзнутог човека: иако то није било на самом екватору
него врло близу њега. Човек је лежао у шортсу и столњаку (то је заправо – етшама, огртач), у одећи какву носе
сви овде.
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Још једна црта Етиопије: природа се понаша прилично сурово и оштро, како би створењима која се нађу
у овом простору утувила у главу како морају да се концентришу, створе неку културу, а не само да се излежавају на сунцу и животаре; овде и нехотице поверујеш у
теорију географског детерминизма Џареда Дајмонда –
ширина и дужина неизбежно предодређују судбину.
Свако ко се нашао овде има осећај огромне неправде – јер ово је најпотцењенија земља на свету. Таква староставност, таква природа, таква историја, таква
антропологија – афричка држава трећа по броју становника, па шта? Индијана Џонс није овде тражио чак ни
заветни ковчег. Џејмс Бонд није навраћао овамо чак ни
за викенд – мада су сцене из бондијане снимане у свим
иоле занимљивијим земљама, укључујући Хаити, Руску
Федерацију и Азербејџан. Етиопија, запажају иронично
аутори бедекера по држави, тврдо асоцира само на једно – да је тамо глад; менаџери „Етиопских авио-линија“
принуђени су да регуларно одговарају на питања потенцијалних путника треба ли понети са собом храну, јер
„тешко да је дају на њиховим летовима“.
Гондер изгледа као рад ифрита из Хиљаду и једне
ноћи – од оних што су умели да за ноћ преносе дворце с
места на место; овога пута, по свој прилици, однекуд из
Енглеске. Иза зидина тврђаве, на огромној ливади, налази се шест-седам огромних камених замкова, који изгледају као да у сваком од њих може да се сними барем
„Ајванхо“, барем „Парцифал“, барем „Јенки на двору
краља Артура“.
У основи геометрије су правоугаоници и квадрати; по ободима троспратних и четвороспратних грађевина, потпуно некарактеристичних за овдашња места,
на угловима – округле, купасте куле (налик на тврђаве
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у Џајпуру). Разуме се, постоје „званична“ објашњења.
Гондерским се назива читав период у историји Етиопије – од 1636. до 1885. године овде је била престоница. Цар Тасилидас је користио услуге иностраних, па и
португалских архитеката, који су му и саградили први
замак, а затим су локални становници брзо освојили
технологије и већ сами завршили подизање комплекса.
Они тамо, у Гондери, заиста јесу мајстори свих заната;
Шкотланђанин Брус, који је овде скитао тражећи извор
Нила или један старински сандук, казује о сцени која га
је запањила. Тројица Гондераца су, пред његовим очима,
ухватили краву, оборили је на земљу и одсекли јој комад меса, затим су они ту рупу затворили кожом, одозго
је намазали глином и снажно ударили животињу, па су
везали салвете и прионули на рад вилицама. Све се то
дешавало готово на самом травњаку замка.
Као да и није ништа нарочито – па шта, замкови,
али кад гледаш својим очима сав тај „афрички Камелот“, имаш осећај да те обмањују. Може се поверовати у
то да су Италијани сазидали неколико цркава у Кремљу,
али ако видите дрворед баобаба у Москви или у Перму
– римски Колизеј, оваква „објашњења“ ће престати да
изгледају стопроцентно веродостојна. Усред Африке,
малтене на екватору, на истој географској ширини на
којој су југ Судана, Чад и Централноафричка Република
– комадић средњовековне Европе? А, не.
Данашња Етиопија је скроз континентална држава:
излаз на Индијски океан затварају јој Еритреја, Џибути
и Сомалија. Нил из разних разлога такође није постао
артерија која отвара Етиопији излаз у Средоземно море
– и у одговарајућу културу. Резултат је изолација; у суштини, ова држава представља једну џиновску шерпу која
се вековима загрева на сунцу – и у којој се, у бујону од
локалних традиција, вековима динстају стилови, идеје и
идеологије који су једном доспели тамо.
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Теоретски, Етиопија је била одувек православна; у
пракси, ове две последње речи требало би писати под
врло великим наводницима. Мера истинске сличности
руског и етиопског канона православља остаје под огромним знаком питања, међутим, није лако доводити у
сумњу и саму чињеницу да Етиопљани исповедају управо хришћанску религију. Свакоме, ко год дозволи себи
да слегне раменима, биће показан крст – много крстова.
Етиопљани су опседнути украсним, церемонијалним крстовима. Углови међу крацима крста испуњавају се разноврсним фрцоклама и декоративним геометријским
фигурама. Свештеници у белим одеждама и турбанима
– извезени су крстовима – регуларно излазе из некаквих
пећиница, или ћелијица, или киоска да се фотографишу с огромним крстовима. Изгледа да се то свиђа лично
њима. Сваки трећеразредни етиопски поп у пуној одежди изгледа као господар-цар – само што су, уместо скиптра и државе: крст и књига, наравно, ВРЛО староставни.
Књигама и крстовима у Етиопији се потврђује све: ево
цара, ево чиме се он бавио, ево његовог крста, ево његове круне – затим други цар, ево, овде је о њему, ево
његовог крста – и тако даље. Крст аксумски, крст лалибелски, крст гондерски. Та шизофренична увереност у
очигледност сопствене историје, пре свега, заснива се на
логици која је у корену погрешна, али доследна.
Тешко да нека друга држава може збунити посматрача, као Етиопија. Тај ко гледа појаве места на којима
се могао налазити заветни ковчег (чудна ми чуда), нађе
се у положају човека којем је понуђено да реши неки
задатак из интеракције геометријских објеката који су
структурно крајње удаљени један од другог, при чему су
они у стварности смештени близу један другом, сваки
има своју динамику, за сваким се вуче свој историјски
инверзиони, и то обично сумњив траг: зато што је везивање за датуме, прихваћене у Европи, прилично условно.
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Да би се разумела Етиопија, не треба бити ни лингвиста, ни историчар, ни антрополог него математичар.
Ко би још могао да схвати како узајамно делују све те
аксумске стеле, лалибелски ровови, фреске из танских
манастира, гондерске цитаделе? Никакав заједнички
именилац, стилски или идеолошки, није откривен. Нема
никакве основе – осим географске близине – за тврдњу
да су то артефакти међусобно сродних култура. Стилови овде не напредују, метаморфозе – нису објашњиве,
праћење појачавања цивилизацијских карактеристика
је немогућно. Једно се просто замењује нечим потпуно
другим – коме је могло пасти на памет да оно замени
управо овим? Представа о историјском континуитету
пада у воду (на позоришни начин, као да се прашњаве
декорације одједном руше). Артефакти, којима је крцата Етиопија, крше историјски јасну слику света: најпре
је Египат, после Грчка, затим Рим, потом средњи век…
Него шта, а сад покушајте да у ту познату стрелу времена интегришете Етиопију. Она не координише ни с Египтом. Како су Египћани могли да се не пењу Нилом, а
Етиопљани – не спуштају? Да из тачке „А“ нико не изађе
у тачку „Б“ и обратно, при чему је на том терену једини
реални пут – река, која спаја „А“ и „Б“! Међутим, података о контактима Луксора с Аксумом, у суштини, нема.
Да би се човек пробио на територију Симијенских
планина потребна му је званично оверена дозвола; чим
сам на контролно-пропусном пункту прелистао књигу
посетилаца, закључих да сам овде први Рус за неколико месеци, а можда и дуже: нисам имао стрпљења да
превлачим прстом преко редова. А још сасвим недавно
Етиопија је врвела од Руса. Почетком XX века у Русији
је Абисинија постала нешто попут „модне лудости“, декадентске легенде. Саткан је мит о „нашим црнцима
исте вере“, изнесена су на видело истраживања о етиоп-
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ским кореновима националног генија – Пушкина, сетили су се да је тобоже Ломоносов добио звање академика
за свој конкретан рад – граматику амхарског језика коју
је сачинио, вођени су разговори о обележјима духовног
сродства (ортодоксија, империја, месијанске амбиције,
комплекс изабраности, претензије на Небески Јерусалим); обележја су налазили у свему и свачему – настала
је чак и ексцентрична теорија о сличности амхарске азбуке са глагољицом. За афричку енклаву православља су
се заинтересовали најпре појединци, а затим и држава.
О руским експедицијама у Етиопију много је бележака,
и тако су разноврсне да можемо помислити како су Руси
упућивани овамо по неком распореду – застрашујуће
регуларно. Долазили су Руси, све неки ексцентрици, не
зна се који је од кога ексцентричнији, пресељавали се у
Етиопију и постајали још већи Етиопљани од овдашњих.
Етиопија је почела да се доживљава као својеврсна друга Русија, резервни излаз, нека наша савезница од памтивека – и, ко зна, потенцијални мостобран у Африци.
Руси су овде сакупљали етнографске колекције, помагали им у борби против Италијана, градили универзитете и предузећа за прераду нафте. Чињеница је: ниједна
егзотична држава на свету није магнетисала Русе онако
као Етиопија, и ниједна нација (укључујући Португалце,
Енглезе и Италијане) није се тако уско интересовала за
Етиопију као Руси. Руси никад нису претендовали на то
да колонизују тај део Африке, али овде су све време тражили нешто.
Покушајте да одете у Етиопију – неизоставно ћете
осетити да тамо постоји нешто што вам је магловито познато – осећај déjà vu, већ виђеног; као да вам се овде
активира историјско памћење. Као да откривате извор
неке неурозе, потиснуто сећање на трауму која вам је
била нанесена – и која може бити исцељена, кад нађете
тамо нешто. Али шта? Прави гроб Господњи? Можда заветни ковчег?
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Одакле, одакле су га они донели тамо? Из Израела?
Тачно?
Код Грејема Хенкока, истраживање „случаја ковчег“ завршава се тако што се аутор пробија у Аксум, где
пламти грађански рат, да би присуствовао јануарској
церемонији Тимкат: врхунац празновања Богојављења
је изношење „табота“ – тако се на староетиопском језику гез назива заветни ковчег (или његова копија). Чувари
нису дозволили Хенкоку ни да крочи ципелом до прага
врата – међутим, овај ни сам више нарочито не хрли:
већ му је било јасно да тврдње Етиопије да поседује изгубљени ковчег јесу истините. Више и није важно шта се
заиста налази у сандучићу под кључем; па чак и да је то,
што се тамо чува, изгубило своју способност да престрављује непријатеље, цепа камену громаду и диже терете;
чак и да је тако, његово својство – да диже и развејава
традиционалне, тешке представе о историји, али и друге научне „истине“ – несумњиво је. Заветни ковчег јесте
симбол, материјални знак неке идеје.
Ствар, заиста, није чак ни у заветном ковчегу; у сваком случају, Етиопија је више од обичног места где се
чува неки значајан сандук, украден на другом месту.
Као што је Дарвин на Галапагоским острвима открио нешто што му је омогућило да формулише идеју
о еволуцији, тако и у Етиопији постоји нека нарочита
атмосфера, па кад се загњуриш у њу, постанеш свестан
да постојећа слика света може бити преиспитана. То је
држава – џиновско позориште, у коме се сваки дан даје
представа која наводи гледаоца на значајне идеје, и то
противречне идејама које циркулишу као општепознате.
У Етиопији се посебно добро види да се историја
уметности не јавља као потврда (очигледан визуелни
приручник) за уобичајени модел хронологије, просто
зато што једно никако не произлази из другог. Никакве
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натегнуте паралеле са западном историјом нису у стању
да објасне те џиновске експлозије енергије – ни њихово
смењивање вишевековним помрачењима: руднички мркли мрак.
Било како било, херметичност је постала извор,
ако не процвата онда барем оригиналности. Овде видимо како задивљујуће ендемске врсте – културне, политичке и биолошке – настају захваљујући изолацији. Ово
је држава у којој расту и жбунови отровног парадајза,
и кактусно патуљасто дрвеће, а испод њега се шеткају
мајмуни, непознати осталом свету – на грудима су им
црвени троуглови, као да су робијаши концентрационог
логора. Држава којом је владао цар, који је у младости
стезао руку Гумиљову, у старости се љубио са Брежњевом, а после смрти је постао икона читаве религије –
растафаријанства8. Држава која никад – једина од свих
у Африци – није била колонизована. Држава где се у
црквама, налик на колибе људождера, испод фресака на
којима је приказан пророк Мухамед како гори у огњу
пакла, тискају православни попови који изгледају као
саудијске вехабије. Држава у којој 2012. године сви живе
у 2004. години – само зато што је код њих усвојена друга тачка рачунања времена; кажу да се сваке године у
Етиопију упућују контејнери са непродатим календарима, који се затим у посебним складиштима конзервишу
на седам година и осам месеци, па се после тога поново
шаљу у продају. Формално, Етиопљани не живе по грегоријанском него по јулијанском календару, у ствари, та
огромна држава јесте џиновска машинерија за уништаНазив растафари потиче од имена последњег цара Етиопије
Хајла Селасија, које је носио пре крунисања – Рас (принц) Тафари
Маконен; растафари сматрају да је Хајле Селасије I отеловљење
Бога, а основа растафаријанства је љубав према ближњему и одбацивање начина живота западног друштва. – Прим. прев.
8
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вање времена – она крши све представе о хронологији,
прихваћене на Западу. Држава која се изгубила у туђој
хронологији и није нашла себи место у светској историји – без обзира на изобиље староставности и географску близину са традиционалним центрима. Држава, коју
су вештачки изоловали, али она је од тога била само на
добитку.
Овде увиђаш да у изолацији (не само географској већ и историјској) могу да се развијају најневероватније културне особености и способности; то нису
само „конзервација древних традиција“, репликација
егзотичне примитивности него искључиво оригиналне
технологије за обраду камена, стилови у сликарству и
архитектури. Да запањујућа достигнућа дају изолација,
затворено друштво, вишевековно гушење демократије
и непостојање инфраструктуре, а не глобализација, ни
колаборација, ни учешће у друштвеним мрежама, нити
отворена конкуренција, нити „слободни избори“.
Лав Данилкин (1974) — руски писац, водећи књижевни критичар и новинар. Дипломирао и магистрирао на Филолошком факултету МГУ. Радио као главни уредник часописа Playboy, књижевни критичар листа Ведомости, водио
књижевне рубрике у часопису Афиша. Аутор је седам књига
о савременој руској књижевности, збирке прича „Клуџ“ и
биографских књига (о Гагарину, Проханову, Лењину). Цењено име, објављивао је у: The Prime Russian Magazine, Vogue,
CondeNast Traveler, Men’s Health, Elle, Harpers Bazaar, Esquire,
GQ, Jalouse, Афиша-Мир, Караван Историй, Playboy – Russia,
Итоги, Новый мир, Русский Телеграф, Коммерсантъ, Ведомости, Время новостей, Известия.

Са руског превела
и биљешку сачинила:
Радмила Мечанин
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Јусеф Идрис
УЛЕГНУЋЕ НА ДУШЕКУ

Током прве брачне ноћи душек беше нов, повисок
и испупчен. Испружио је дуго, замашно тело преко њега
и опустио се на раскошној мекоћи. Тада рече жени која
у том тренутку стајаше крај прозора:
– Погледај... Да ли се свет променио?
Жена погледа кроз прозор, па рече:
– Не, није се променио.
– Онда ћу одспавати још један дан.
И спаваo је недељу дана, а када се пробуди, тело му
беше малко улегло у душек.
Он погледа у жену и рече:
– Погледај... Да ли се свет променио?
Жена погледа кроз прозор, па рече:
– Не, није се променио.
– Онда ћу одспавати још недељу дана.
И спавао је годину дана, а када се пробуди, удубљење
што његово тело начини у душеку беше још дубље, па
рече жени:
– Погледај... Да ли се свет променио?
Жена баци поглед кроз прозор, па рече:
– Не... Није се променио.
– Онда ћу одспавати још месец дана.
И спавао је пет година, а када се пробуди, тело му
беше још више уронило у душек, па као обично рече
својој жени:
– Погледај... Да ли се свет променио?
Жена погледа кроз прозор, па му рече:
– Не... Није се променио.
– Онда ћу одспавати још годину дана.
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И спавао је десет година. Душек је до тада начинио
дубоку јаму за његово тело, и он се упокоји. Прекрише
га чаршавом чија површина беше равна, без иједног набора. Узеше га, заједно са душеком који му постаде гроб,
и бацише кроз прозор на тврдо тло улице.
Тада, пошто виде како душек-гроб пада на коначно
боравиште, жена погледа кроз прозор, подиже поглед
према небу и рече:
– О Боже! Свет се променио!

ЈУСЕФ ИДРИС – критичар египатске нарави

Прича „Улегнуће на душеку“ нуди, у надреалној слици,
збијен портрет египатског друштва представљен кроз основну
заједницу – породицу. Главни актери су човек и жена током
брачне ноћи, које писац ставља у огољено окружење – соба и
душек – и од тога прави једноставну сцену која траје: човек
спава док жена пажљиво посматра. У причи нема радње. Човек који тоне у душек и жена поред прозора осликавају апатију и пасивност. Њихово заједничко очекивање обележено је
потпуном учмалошћу: нема иницијативе да изазову промене.
Њихово битисање је у чекању – то је постао начин живљења.
Док се муж лагано упокојава, жена мирно стоји и посматра.
Они једва да комуницирају, а неколико сажетих речи које
размењују одају отуђење у породичним односима. Пошто је
породица умањена слика друштва, последица је друштво са
маном – дисфункционално друштво. Идрисова визија у овој
причи је туробна и критичка. Бежање у спавање и очекивање
чуда које ће променити свет, резултира човековом смрћу, а
не спасењем. Тај пут не води у нови почетак, већ у прави крај.
Кроз тај опис Идрис исказује огорченост према нарави својих
сународника и забринутост за њихову будућност. Фаталис-

____
103

тички поглед и склоност ка препуштању судбини, чести су у
Идрисовом описивању египатског човека и жене.*
***
Јусеф Идрис (1927–1991), убраја се међу најбоље писце кратке приче у савременој египатској књижевности. Дипломирао је медицину и радио је као лекар и психијатар што
му је омогућило да изблиза посматра друштво и стекне дубок
увид у људску природу. Објавио више романа, драма, збирки кратких прича и критичких есеја. Прича Улегнуће у душеку
објављена је 1969. у збирци Сирена.

Са арапског превео
и биљешку сачинио:
Мирослав Б. Митровић

_______________________
* Преузето из: Далија Коен-Мор, „Концепт судбине у савременој
арапској књижевности“, Oxford University Press, Inc. 2001.
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ПОЕЗИЈА c

Данило Јокановић
ПУТ

Млад и витак као Бог
и све мање пута свестан
ко да идем босоног...
Од гледања у небеса
постао ми поглед плав.
Без сигурног другог знака
којим слутим да је сав
живот саздан из корака
не знам да ли укруг ходим
нити да ли идем сам
ил ме можда неко води,
а да ја то и не знам.
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СТРАХ

Преплашена препелица
прхне преко твога лица
и пронесе сенку страха
надлећућ нас без предаха...
Као да су сама крила
страх од смрти наткрилила.
Лет је спас од заборава –
бег који нас заварава
а све што се брзо вине
брже неста у висине.
Само страх од заборава
с лица ти се очитава.
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Боривој Везмар
ИСПРАЋАМ ЖДРАЛОВЕ

Не могнеш ли избећи упливе предака, њихова дозивања
						
и покору,
а ти их прихвати, привиј, премрежен од прапочетака, 		
					
исповезан жицама
и жилицама кроз ко зна колико колена унатраг,
препусти крви.
Многолика ваша хтења и тежње, разочарaња и страдања,
неиспуњени завети, пропале љубави, мртворођенчад, 		
				
родоскврнућа из снова,
мириси спаљених олтара и похараних барутана,
обликовали су ме на начин
на који ради преса са отпада
– но без обзира
чија све лица вире
из згужваног лима,
одговорност је, знам, једино на мени,
а ја сам непоуздана инвестиција,
проводник свачијих шапата,
чак и шкрипе ствари што се у мраку распадају
Ипак, дозвољено ми је да учествујем
на слављу разбокорених кајсија,
и да са дворишта
испраћам ждралове,
као да ми је све то икада припадало.
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О поноћи 17. фебруара
за Ј.

Понешто из Фридриха,
о десонанци, о абнормалности,
неће ми помоћи да дочарам
твоју руку
(никаква слоновача, ни лазур)
замишљајући Маестру и цуре
како шарају ноћ, и у твоју раскриљену ризницу
ципелама уносе плодове уличних љубави
док натапаш воском огледало,
скидајући луткама главе
пресвлачиш се
из боја земаљских
у боје неземаљске
Никакав Фридрих
(слоновача, ни лазур)
неће ми помоћи да дочарам
твоју руку
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***
Решен
да елиминишем
сваку потенцијалну сметњу до које могу досећи –
закључавам се по изолованим собама,
скривам по ћошковима подрума које ни духови
						
не поседају,
чамећи, пијем до бесвести.
Тако умртвљујући и себе и своје могуће непријатеље,
достижем тренутке
апсолутног блаженства.
Није ме брига за свет, а још мање за самога себе,
не треба ми ничија услуга ни за шта,
и не очекујем од људи да буду то што нису,
нити то што су заправо,
терам их од себе, што даље, то боље.
Створио сам неки облик
наопаког Махатме,
све што он јесте, ја нисам,
и то ме одређује – негација, и узалудно
опирање
флуидним представама које правим
од непостојећих међуодноса.
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Александра Мариловић
ИГРА СВЈЕТЛОСТИ

Јутро дозива из авлије,
Ваљало би отворити
Капије кочијама сунца.
У бунилу, с осматрачнице
Прозора опажам:
Нови је дан!
Игра свјетлости
Растјерала је све
Авети ноћи.
Не желим више да знам
Шта је јуче било.
Дарована врсто,
Радуј се!
Господ је с тобом.
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ЗАВЈЕШТАЊЕ ДАРА

Отварам бокоре дланова да
Угостим кишу Твоју на
Радост рађања.
Успијем ли преживјети
данашњи дан и
сачувати златно јаје – Твој дар,
то небо које бојиш
изнад мене, можда,
имаће смисла.
А јутром, умивена бокалом
Сунца, наду твоју примам
За уздарје и радујем се ко
Златном новцу што
Чудом лудим испод јастука
Благословена нађох...
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БОДЕЖНИ КРЕВЕТ
(Молебан за немирне духом – умјетнике)

Починка немам,
О драги, у бодежном кревету
Жудње своје.
Главобоља ми тешка
Твоју ријеч тражи.
И сада осјећам:
Ако се окренем само
Срешћу Твоје груди.
Дах је Твој, осјећам
Тако близу,
А, ипак, нигдје те нема.
Успавај ме у Твојој
Вјечитој правди,
О Господе, мио...!
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ДРАМА c

Никола Теофиловић
ПОВРАТАК ВОДОЗЕМЦА
ДРАМА О ЖАБИ
Сцена 1
Ентеријер. Кафана не баш примерног изгледа. За столом
седе Раде и Ана и ћуте. Разговор је прекинут из неког разлога. Раде гледа у једну тачку, дубоко размишљајући. Ана
нервозно пуши цигарету, спрема се да устане и оде. Повремено презриво погледа у Радета, није још одлучила да ли
да оде или остане. У позадини The Clash, „Should I stay or
should I go“.
РАДЕ: Као што сам мислио... (Уздахне)... Ко би још могао
да верује у чуда.
АНА: Ја сам се наслушала глупости у животу, али ова
твоја је просто невероватна. Је л‘ ти мене сматраш за
будалу?
РАДЕ: Не. Себе сматрам за будалу. Будала сам што сам
ти уопште било шта помињао... зајебô сам се...
АНА: Очекивала сам нешто друго а не ове баљезгарије...
Што се уопште замајавам с тобом! (Хоће да устане и оде)
РАДЕ: (Хвата је за руку) Стани, немој да идеш... Причај
ми шта ради мајка...
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АНА: Моја мајка? Ти стварно тераш до краја... (Иронично се смешка) У реду! Шта те интересује? (Спремна да се
шегачи, заузима исту позу као он и имитира његов тон)
Стани, немој да идеш... Причај ми шта ради мајка...
РАДЕ: Ако. Зајебавај ме, само ми реци шта ради она.
(Обара поглед)
АНА: Зајебавај ме само ми реци шта ради она. (Имитира)
РАДЕ: Буди озбиљна, молим те...
АНА: Буди озбиљна, молим те...
РАДЕ: (Тихо) Буди озбиљна, молим те...
АНА: (Ћути, гледа у страну)
РАДЕ: (Хвата је за руку) Ана, молим те. Ја немам коме
да идем. Једва сам те нашао. И кад сам те нашао једва
сам ти пришао... (Гласно и озлојеђено) И мислиш да ми је
лако да се појавим пред тобом са овом причом!??
АНА: Колико дуго си овде?
РАДЕ: Одувек сам и био ту...
АНА: Али колико си дуго овде као... човек...
РАДЕ: ... Око годину дана...
АНА: Годину дана ти је требало храбрости да ми приђеш...
РАДЕ: Ана, ја сам двадесет година живео као жаба. Јео
сам муве, крекетао по потоку, изгубио сам људске навике, заборавио сам да ходам.
АНА: И сад помажеш сељацима, служиш код њих...
РАДЕ: Срећом, деда код којег живим нема наследнике
а ја сам изузетно физички јак. Радим све уместо њега и
он то цени...
АНА: Али мама је рекла да си отишао у иностранство, да
се не јављаш, да си нестао кад је била у шестом месецу
трудноће, да си већ имао један пропали брак иза себе,
дете из тог брака...
РАДЕ: Мама није могла да погоди да сам се претворио
у жабу...
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АНА: Ко те је претворио у жабу?
РАДЕ: Не знам Ана, не сећам се. Изашао сам у парк да
трчим и одједном сам почео да скакућем. Ништа нисам приметио, чак сам кренуо кући. Прву раскрсницу
сам једва преживео... тад сам видео да људи вичу: „Види
жаба!“ Заиста, био сам жаба. Отишао сам у поток...
АНА: И какав је осећај бити жаба?
РАДЕ: Хмм... ту си а ниси ту. Неспособан си да се досетиш било чега, дремаш, гледаш нешто, чекаш нешто... а
ништа се не деси...
АНА: Као кад дуго гледаш телевизију?
РАДЕ: Вероватно. Никад нисам дуго гледао телевизију.
АНА: Ја јесам... (Ћуте обоје. Ана гледа на страну као да
хоће нечег да се досети, Раде забринуто гледа у њу)
РАДЕ: Верујеш ли ми?
АНА: Човече, како да ти верујем. Како да верујем да је
мој отац све време био жаба. Реци ти мени, како да ти
верујем! Реци ми! Могу да поверујем у свашта, у разне
глупости... у теорију завере, у ванземаљце али ово... ово
је много... Како да ти верујем? Реци ми како да ти верујем!!!
РАДЕ: Пре можеш да поверујеш да сам побегао из луднице...
АНА: Вала баш!!!
РАДЕ: Пре можеш да поверујеш да је у питању скривена
камера...
АНА: Па зар није? (Гледа зачуђено)
РАДЕ: Није.
АНА: Како то да ниси остарио? Као да смо исто годиште...
РАДЕ: Не знам, Ана. Не знам...
АНА: (Гледа у њега извесно време, сузе јој крену низ лице)
Драго ми је што смо се упознали, господине... (Брзо устаје од стола и још брже излази напоље. Раде дубоко уздахне, у позадини и даље The Clash)
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Сцена 2
Екстеријер. Дан. Старији господин у оделу са краватом
око врата и младић Јован у тексас јакни шетају периферијом.
ЈОВАН: Али господине Трошићу, ми смо дали све од
себе. Вероватно ће филм проћи непримећено. Па не можемо на силу да терамо људе да нас гледају...
ГОСПОДИН: Ћути! Шта ти знаш! Је л‘ сте тражили средства? Јесте. Јесте ли добили средства? Јесте.
ЈОВАН: Господине Трошићу, то није довољно. Потребна
је реклама, потребна је финансијска подршка. Потребно
је навући људе, скренути им пажњу...
ГОСПОДИН: Ма немој! А када си ми тражио паре говорио си да праве ствари увек испливају на површину.
Говорио си да је много људи којима је стало до истинске
уметности, је л‘ тако било?
ЈОВАН: Јесте.
ГОСПОДИН: И шта сад хоћеш? Немаш крај за филм. Уплео си се у филозофију, у критику друштвеног система,
насрао си се као грлица...
ЈОВАН: Али то су све истински проблеми!
ГОСПОДИН: Једини проблем, младићу, је у томе што си
срао с мојим парама. Кога боли курац за то твоје... шта
си већ хтео... Рекао сам ти одмах, сними комедију! Комедију, било какву! Народ хоће да се смеје, да му мозак
ландара слободно. Снимај глупости, рекао сам, зарадићемо обојица. А ти? Покрећеш озбиљне теме а немаш
крај!
ЈОВАН: Како немам крај?
ГОСПОДИН: Оно је теби крај, Јоване? Она беда, она наводно, симболичка слика о пропадању младих људи...
оно је теби крај...
ЈОВАН: То је једино што је могло да се деси једном едиповцу...
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ГОСПОДИН: Ко је едиповац?
ЈОВАН: Па мој главни јунак.
ГОСПОДИН: А што онда ниси снимио сцену у којој он
онако сочно (Покретима симулира карање) кара своју
кеву?
ЈОВАН: Додуше, имао сам сцену у којој кара своју сестру...
ГОСПОДИН: (Одушевљен) Па то! То ми дај! А не некакве
небулозе, не некакве рефлексије!!! То ми дај! Карање,
карање, карање!!! (Опет симулира карање, дахће)
ЈОВАН: Нисмо је снимили, господине Трошићу!
ГОСПОДИН: Шта, бре, нисте снимили!??
ЈОВАН: Па ту сцену!
ГОСПОДИН: Под хитно да сте то убацили у филм!
ЈОВАН: То је било у првобитном сценарију, господине!
Али сам морао да избацим.
ГОСПОДИН: Морао си да избациш?
ЈОВАН: Знате, они ту и не знају да су брат и сестра. Касније ће то да сазнају...
ГОСПОДИН: Под хитно да сте то убацили у филм! Чујеш
ли ме, Јоване? Под хитно!
ЈОВАН: Али ту имамо озбиљан проблем, господине Трошићу.
ГОСПОДИН: (Хвата га за крагну и уноси му се у лице, говори промуклим гласом, режи) Пусти ме да погађам!
ЈОВАН: (Уплашено) Шта, господине Трошићу? Шта да
погађате?
ГОСПОДИН: (Режи) Пусти ме да погађам у чему је проблем!
ЈОВАН: Али, господине Трошићу...
ГОСПОДИН: (Театрално жмури, и даље му се уноси у
лице, претвара се да има визију) Проблем је финансијске
природе, је л‘? Хоћеш још пара? Још пара?!! (Баца младића на земљу, потом наставља да корача истим темпом
као малопре)
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ЈОВАН: (Устаје и трчи за Трошићем) Није! Није, господине Трошићу! Не ради се о томе!
ГОСПОДИН: (Љутито) Ма није ваљда...
ЈОВАН: (Задихан) Није то проблем. Ви сте дали много
пара...
ГОСПОДИН: И превише...
ЈОВАН: И превише, господине Трошићу! Али није то
проблем...
ГОСПОДИН: (Намерно отеже док изговара) Нееегооо?
ЈОВАН: Проблем је што главна глумица неће да се свлачи. Неће да снима такве еротске сцене...
ГОСПОДИН: (Стаје у месту) Шта рече?
ЈОВАН: Главна глумица неће да снима еротске сцене...
ГОСПОДИН: Главна глумица хоће да игра карактерне
улоге, хоће да буде Офелија?
ЈОВАН: Не господине Трошићу, она само неће да снима
еротске сцене!
ГОСПОДИН: Слушај ме... сероња! Ако хоћеш кол‘ко
тол‘ко да извучеш ово твоје говно од филма, снимићеш
бар две сцене карања, капираш?
ЈОВАН: Господине, ја бих...
ГОСПОДИН: Ако то не снимиш, вратићеш ми сваки динар који сам дао за твој филм. Јасно?
ЈОВАН: (Клима главом)
ГОСПОДИН: И то нека буде тешка јебачина! Тешка!
(Одлази симулирајући карање)
Сцена 3
Ентеријер. Спаваћа соба, слабо осветљена. Ана и Јован леже на кревету и пуше.
ЈОВАН: Не вреди, Анчи! Навалио је као мутав. Сцена
мора да се сними или неће бити филма, неће бити ничега.
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АНА: Онда неће бити ничега...
ЈОВАН: Али то сам ја Анчи, није нико други. Ја ћу бити
с тобом. Ту сцену ионако стално вежбамо...
АНА: Јоване, ја нећу да снимам порнић!
ЈОВАН: То није порнић.
АНА: Она сцена на фотељи је чиста порнографија, зар
није?
ЈОВАН: Али Анчи, то ћемо бити ја и ти...
АНА: ... И камера, и цела екипа, сниматељи, расвета...
ЈОВАН: Нема их пуно. Ја сам и глумац и сценариста и
редитељ и продуцент, све сам ја...
АНА: Кад је тако, онда избаци ту сцену као што смо рекли...
ЈОВАН: Избацио сам, али господин Трошић хоће ту сцену назад.
АНА: А ти немој да прихватиш!
ЈОВАН: Како да не прихватим кад се избацио са толиким парама. Он тражи две такве сцене или неће учествовати у филму...
АНА: Како то одједном?
ЈОВАН: Не знам.
АНА: То је требало да буде уметност а не јебање...
ЈОВАН: Ана, то је јебање зарад уметности...
АНА: (Мало поћути) Питање је колико ту заиста има
уметности.
ЈОВАН: Где?
АНА: У твом филму.
ЈОВАН: Што?
АНА: Ако и има уметности, онда је само ти разумеш, ја
ништа не капирам...
ЈОВАН: Шта ти није јасно?
АНА: Шта ће ти инцест?
ЈОВАН: Како шта ће ми?
АНА: Зашто је главни јунак морао да кара сестру?
ЈОВАН: Забога Ана, али он није знао да му је то сестра...
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АНА: И где ти је ту поента?
ЈОВАН: Поента је у огољеној кривици људској. Кривица без кривице. Они нису криви што су починили такав
грех а са друге стране тај грех је неопростив...
АНА: Поента?
ЈОВАН: Ето је! Сви смо ми криви а ништа нисмо урадили... Грех је суштина човека.
АНА: Сереш као камила! Хоћеш да ти кажем шта је поента?
ЈОВАН: Шта?
АНА: Поента је у томе што хоћеш да се снимамо кад се
крешемо, то је поента! Хоћеш да гледаш како изгледамо
са стране, то је!
ЈОВАН: Е није!
АНА: Е јесте!
ЈОВАН: Али господин Трошић...
АНА: Јебô те господин Трошић! Изађи му из дупета, човече! Ако нешто каже господин Трошић, то је одма‘ за
тебе Свето писмо.
ЈОВАН: Ана, молим те...
АНА: Ја нисам пристала да се снимамо ни овако, за нас...
ЈОВАН: Ниси...
АНА: Иако си ти то хтео...
ЈОВАН: Јесам.
АНА: Ето! Сад би ти дозволио да на твоју девојку дрка
господин Трошић, сниматељи, цела филмска екипа и
евентуална публика...
ЈОВАН: Ја то тако нисам видео...
АНА: Јоване, деведесет пет посто мушкараца дрка!
Ана устаје, облачи се. Јован остаје да лежи, гледа у плафон. Ана седа на столицу и гледа кроз прозор.
АНА: Верујеш ли у магију?
ЈОВАН: Молим?
АНА: Верујеш ли у чуда?
ЈОВАН: Ја верујем у себе...
АНА: (Иронично)... И у господина Трошића...
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ЈОВАН: (Љутито) Једи говна! Мислиш да је мени лако
да му лижем буљу.
АНА: Не, стварно те питам. Верујеш ли у чуда? На пример да човек може да се претвори у неку животињу, да га
неко претвори у животињу...
ЈОВАН: Стари народи су веровали да се после смрти
душе умрлих селе у животиње...
АНА: (Замишљено) Стари народи?
ЈОВАН: Да. Што ме то питаш?
АНА: (Ћути прилично дуго)
ЈОВАН: Ана, шта ти је?
АНА: Ништа. (Спрема се да иде)
ЈОВАН: Куда ћеш?
АНА: Кући, ваљда.
ЈОВАН: Ништа се нисмо договорили...
АНА: Шта се нисмо договорили?
ЈОВАН: У вези са филмом...
АНА: Тачније, ниси успео да ме наговориш. Слушај ме.
Ја сам ти рекла шта сам имала. Нећу да се крешем пред
камерама a ти уради оно што мислиш да треба... (Одлази, снажно залупи врата за собом)
ЈОВАН: (Леже на кревет и дубоко удахне ваздух)

Сцена 4
Ентеријер. Пространа соба, прилично пристојан намештај. Јован сада носи кравату и држи се отмено. У собу
улази Раде, и пажљиво разгледа намештај. Јован га знатижељно посматра.
ЈОВАН: Значи, ви сте тај господин који ме је тако дуго
тражио.
РАДЕ: Јес‘ вала. Могу ли да седнем?
ЈОВАН: Наравно.
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РАДЕ: Хвала лепо. Ја сам хтео само накратко да се видимо.
ЈОВАН: О чему се ради?
РАДЕ: Из појединих разлога ме интересује ваш рад. Нарочито филм који сте недавно снимили...
ЈОВАН: Новинар, је л‘?
РАДЕ: Рецимо... тако нешто.
ЈОВАН: У реду, али немамо пуно времена...
РАДЕ: Кратко ћемо.
ЈОВАН: Шта вас интересује?
РАДЕ: Неколико детаља. Знате, и ја бих се окушао у кинематографији...
ЈОВАН: Иако сте новинар?
РАДЕ: Да. Какве жртве захтева бављење филмом?
ЈОВАН: Велике. Много труда, борбе за средства, емотивне отупелости. Ево, због овог филма, на пример, ја сам
изгубио своју девојку коју сам много волео.
РАДЕ: Зашто? Нисте имали довољно времена...
ЈОВАН: Не. Финансијер је захтевао да се убаце еротске сцене, моја девојка је у првобитном договору била
главна глумица али није хтела да се свлачи. На крају је
поставила услов, или она или филм. Одлучио сам се за
филм и изгубио жену свог живота.
РАДЕ: Тужно.
ЈОВАН: Врло тужно. Али реците ми, зашто сте толико
дуго тражили да се сретнете са мном?
РАДЕ: Хмм... рекох, можда бих могао да учествујем у
неком следећем филму.
ЈОВАН: Као?
РАДЕ: Као неко ко је доживео невероватне ствари. Можда бих могао да дам неку идеју...
ЈОВАН: Напишите сценарио.
РАДЕ: Ах, то не знам да радим.
ЈОВАН: Није проблем. Казаћете ми нешто о својој идеји
и ја ћу да саставим сценарио.
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РАДЕ: (Ћути) Можемо ли да пређемо на Ти? (Уздах) Видиш ли да смо истих година.
ЈОВАН: Госпoдине, ја немам пуно времена...
РАДЕ: Нећу још дуго да те задржавам, Јоване! Реци ми,
шта ти ради мајка?
ЈОВАН: Моја мајка?
РАДЕ: Твоја.
ЈОВАН: Ви познајете моју мајку?
РАДЕ: Без персирања.
ЈОВАН: Пардон.
РАДЕ: Дакле, шта ти ради мајка?
ЈОВАН: Прилично је болесна. Али ко си ти?
РАДЕ: (Уздахне) Од чега болује?
ЈОВАН: Јетра. Шта је ово?
РАДЕ: А отац?
ЈОВАН: Шта отац?
РАДЕ: Шта је с њим?
ЈОВАН: Не знам, нисам га никад видео.
РАДЕ: (Сузе му очи) Рецимо да ти преносим поздраве од
твог оца.
ЈОВАН: Од мог оца? Из иностранства?
РАДЕ: Небитно. Рецимо да те је отац једном видео у животу, да се претварао да је потпуни странац и да је потом
нестао.
ЈОВАН: (Иронично) А зашто ми се не би представио?
РАДЕ: Зато што му не би веровао ни реч. Твој отац је био
одсутан из толико глупог разлога да је то срамота и помињати. У такву глупост се не може веровати и због тога
је одлучио да о томе ћути.
ЈОВАН: Ако је ово нека шала...
РАДЕ: Није шала, Јоване. Даћу ти и тему за филм, увод
у причу: Једног дана човек изађе на рекреацију да мало
потрчи по парку и онда се из чиста мира претвори у
жабу.
ЈОВАН: Каква је то глупост?
РАДЕ: То је тема...
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ЈОВАН: Па шта да радим с том темом. То је бесмислица.
Је л‘ си ти при себи, пријатељу?
РАДЕ: Ваљда јесам...
ЈОВАН: Слушај ме, морам да идем. Имам пуно посла...
РАДЕ: Разуме се....
ЈОВАН: А ти ми не делујеш баш читав. Ако ми преносиш
поздраве од оца, реци ми где је, да могу да га потражим.
Што се тиче жабе, реци ми како да дресирам жабу да ми
глуми у филму. Жаба није куче, жаба је одвратни водоземац... (Звони му мобилни, јавља се. Господин Трошић га
прозива преко телефона. Јован муца.) Да, господине Трошићу!... Знам да касним... није то проблем... Ви сте дали
много пара... Шта да погађате, господине Трошићу?...
Да запишем... (Узима папир и оловку)... Записаћу... реците (Записује)... карање... карање... и... карање... јасно
ми је.... долазим за пет минута... (Прекида везу, окреће се
Радету) Много сам заузет, пријатељу...
РАДЕ: У реду, онда ја идем...
ЈОВАН: Слушај. Она идеја са жабом није тако лоша.
РАДЕ: Имаш ли нешто да поручиш оцу...
ЈОВАН: Нека се појави, шта друго. Не знам што је тебе
послао...
РАДЕ: Још нешто?
ЈОВАН: Ништа више, морам да идем...
РАДЕ: Само тренутак. (Вади из џепа слику)... Ако икад
сретнеш ову особу знај да ти је она сестра...
ЈОВАН: (Не гледа у слику) У реду, у реду...
РАДЕ: Запамти. Због овога ме је твој отац послао...
ЈОВАН: У реду је. До виђења!
Раде излази покушавајући да скрије сузе. Врата се затварају. Јован тражи нешто по фиокама. Слику и даље не
гледа, узима паре, ставља их у џеп, гледа на сат. Седа да
се обује, слика му испадне. На слици угледа Ану. Зачуђено
гледа у фотографију. Следећег тренутка болно заурла из
све снаге...
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КРИТИКА c

Душан Стојковић
БИБЛИЈА ВОЈНЕ КРАЈИНЕ
(Анђелко Анушић, Гласови са границе, Завод за
уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2016)

Анђелко Анушић је познати песник, прозаиста,
антологичар, есејиста и новинар. Ако смо доскора мислили како је он, пре свега и изнад свега, песник, сада,
после појаве романа о којем пишемо, морамо прихватити како је и једнако значајан романсијер. Претпрошле
године обрадовао нас је сјајном приповедачком књигом Писмо Петру Кочићу и још понекоме, а прошле, поред романа Гласови са границе, и ванредном песничком
збирком Жив си, кажеш.
Гласовима са границе претходила су три романа: Силазак Сина у сан (2001; године 2003. преведен је
на енглески), који се први код нас бави последњим нашим грађанско-верским ратом, Адресар изгубљених душа
(2006), који сведочи о тешком животу Срба у Хрватској
пре последњег рата, и Прозор отворен на висибабу и кукурек (2010), који говори о паду Републике Српске Крајине. Последњи је добио награду „Светозар Ћоровић“. Сви
они били су припрема за овај који је пред нама.
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Гласови са границе добили су књижевну награду за
најбољи необјављени роман „Златна сова“. Сви романи
Анђелка Анушића посвећени су страдању нашег народа
у последњим годинама прошлог, несрећног по нас, века
када су они за које смо погрешно мислили како нам
браћа јесу, наумили да нам отму душу и укину животе.
Ако им је друго полазило за руком, душа се није дала. Романи Анушићеви као да установљују нови поджанр, или
чак жанр, романа-трагедије. Ова два књижевна жанра у
њима су толико међусобно срасла (Анушићеви јунаци
као да долазе из оних давних времена када су трагедије
биле најомиљеније и најуметничкије штиво, легендарно
и митско иде у њима руку под руку са стварним и животно трагичним, не зато што се писац у традицију укопава
већ стога што је време које се у романима описује такво
да се са античким временима побратимити може) – да се
пред нашим очима врши и романсијерска и историјска
вивисекција наших промашаја, пропуштених прилика,
изневерених очекивања, изгубљених илузија, сломљених живота. Анушићеви романи нам показују како смо
и у временима злим успели да, злу упркос, очувамо људско у нама. Ако смо изгнани са простора који смо вековима настањивали, отишли смо са њих сачувавши морал
и душу. Једино тако, и једино такви, можемо се надати
да ће доћи време у којем ћемо се моћи вратити и изнова
бити своји на своме.
Гласови са границе први су од четири замишљена
романа о Српској крајини кроз векове. Пред нашим очима почиње да нараста роман-река које одавно, после Ћосићевих, нисмо имали или, ако смо их имали, они нису
били добри романи, или нису били романи уопште. Анушић је свој роман који има неколика мота (цитирани су
Јеванђеље, Стефан Немања, Исидора Секулић и Херман Хесе, а ту је и пишчева посвета: „За сећање на Војне Граничаре и њихове наследнике што на балканском
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размеђу векова и цивилизација страже над Ријечју која
бјеше у Почетку“), тридесет три (нимало случајно, то су
године Христова земна живота) главе, односно тридесет
и једно казивање (свака глава има, на први поглед старински, сремчевски, наслов са обавезним или) – отпочео „давном сликом“, „приступом у заборав и сећање“,
једанаестогодишњег дечака Прибана Сужњевића (млађа
сестра зове му се Нагорка; имена и презиме предодредили су им симболички животну судбину), који се нашао на трактору у вијугавој избегличкој колони која је
бежала од смрти у нади да ће се докопати живота. Он
који полаже најтежи животни испит, не одваја се од торбе са књигама за шести разред. Завршава најпре животну школу, да би наставио да учи у оној која подразумева
наставнике и школске клупе.
А онда писац, после будућносног скока у другој глави до Чикага (претходно је његов главни јунак посетио
свој родни крај а порушене, изгореле куће подсетиле су
га на Радисава који је издахнуо на коцу у Андрићевом
роману-хроници На Дрини ћуприја, и заклeo се да ће написати роман о страдању свога народа – овај који је сада
пред нама), дубоко урања у временски бездан и спушта
се до оног времена у којем су Срби пристизали у Крајину да би били живи бедем пред турском алом. Потом,
веома често, допушта временској казаљци да затрепери.
Време у овом роману је, једнако као и простор који је
постао наш и који смо животима бранили да би нас са
њега изгнали, јунак сасвим равноправан „правим“ јунацима који се у роману находе. Писац вели: „Што је сада
– то је већ било, и што није било – биће. Или би могло да
се деси!“ (163). Време је, дакле, овде прави уробор.
Иако нам овај Анушићев роман, на први поглед,
поприлично традиционално изгледа, он нипошто није
такав. Привид традиционалности стичемо стога што писац не жели да се игра озбиљним стварима. Бол се може
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само болом казивати, трагика захтева озбиљност и снагу
класичних трагедија. Очекујемо да ће модернији поступци полако „пристизати“ у овај роман како он буде „одмицао“ на временској равни током приповедања. Треба
сачекати наредне романе па видети јесмо ли били у праву.
Комбинују се прво и треће лице. Унутрашњи монолог и нарација.
Читава је серија (потенцијалних) неологизама, у
сваком случају лепих речи: бежаник; бесњегован; бувољати; вашоњати; грбадева; грленисати; грлесати; грлоња;
двоножаљ; двотелни; доброхљебни; жеђоутажни; женоумилник; загледник; заименчити; закућник; заџамијан;
збеганац; збеганити се; згромисати; згудаљен; земљичати; злодес; изалеђице; изалеђни; избеганити; изненадник; истокрвац; исторазумник; истосудбеник; књигован;
корачак; крвопадија; кретке; кућитељка; људачествен;
људећи; љућан; маленац; масимице; међати се; млијекодаватељица; мргодарити; нападник; насовурити; недођ;
нешушке; обданичити; овдашњик; оглиничен; падоземни;
поднебасати; поримити се; прекосавити; прекоунити;
прихвалиштанац; разбарјачити; раскалаусање; самолишити се; саноберје; силовољац; силовољно; словчати; србомрзни; судбуљак; сулудњак; старинац; старчад(ија);
страшке; тротелни; троумножити; тужбенотражни;
убрзице; убројичити; уверчити; угусенчити; удичити
(= пецати); умодрумасти; уповорчен; упрезименити; фрцуљати; црнослутни; чељадећи; четвороножити; четворотелни; човечић; чојкан; чучоња; шапатуша; шапутарити. Многе од ових речи сасвим се лепо уклапају у
наш језик и суштински су му потребне. Писца је мука,
његова и народна, натерала да скује праву прегршт речи
којима се покрива присилна бежанија.
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Анушић не заборавља да је песник и његовим романом „вијугају“ и лирске слике (пошто се остаје без дома,
природно је да оне често буду персонификација природе
и њених феномена; тако се и природа сели, путује и пати
с јунацима): „Ја сам лежао на леђима. Једна оката звезда
пиљила је у ме кроз рупу на циради. Њена светлост која
бејаше боје жганаца, силазила је и враћала се назад у небеску зделу“ (стр. 17); „Мрак већ одавно беше потопио
земаљску посуду и нашу продрту колону у своје црно
млеко. Таму у утробама возила и колонашких душа гранични људи секли су батеријским лампама. Са удаљених
бандера сијалице су шкрто лиле на нас своју жуту кишу“
(18); „труднички лешкаре њиве и ливаде“ (25); „Ватра је
смртно изуједала нашу бившу кућу на неколико места,
као вук кад упадне у незаштићени тор међу овце. Кров,
прозори и врата били су изгризени црним зубима“ (33);
„Село је било велико, али пусто, запарложено. Седело је
подвијених ногу, попут каквог праисторијског чељадета
дивовске фигуре, и бројало своје јадне дане, уназад и
унапредак, у котлини, коју су окруживала удаљена брда.
Та брда личила су на накострешене обрве“ (76); „Селиште је било голема, нетакнута вагина од снега, а ноћ
њена родница у коју је и зекан момачки закуцао своје
шило“ (83); „А на Граници је, с обе стране њене вилице, висио тмасти облак времена као суза о трепавици“
(147); „У соби је било тихо, као у срцу пахуље“ (243).
Сам роман је „притокаста, рачваста прича“ (177).
Пун је размењених писама. Поред ових, епистоларних, деоница, крцат је и архивске грађе и дневничких
белешки (Мис Ирби, Мис Мекензи, Симанов „Дневник
приученог чобанина који је погубио своје стадо“). Ту је
(најмодернији је то део романа, најудаљенији од традиционалне технике) „Писмо једнога никога, никоме и
свакоме“ у којем Нико, у лазарету, покушава да се досети ко је, „прелазећи“ преко речи сложених азбучним
редом (спомињу се и сам Анушић и његова породица).
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Као јунаци појављују се и многи стварни људи попут Божидара Петрановића, Чедомиља Мијатовића, фра
Грге Мартића, Николе Боројевића, Петра Кочића, Јована Дучића, Надежде Петровић и многих других.
Имамо неколико скокова у будућност чији је циљ
да покажу како време није само једнодимензионално:
не креће се оно искључиво ка будућности већ нешто што
је за будућност везано може незнаним каналима да се и
у прошлости обрете. Тако се чувене Прустове мадлене
јављају пре него што је он свој роман написао, Лотреамон се у дневнику Мис Ирби спомиње када нико за
овог песника не зна, као и Данил Хармс у једном писму
написаном током Првог светског рата.
Упечатљиви су портрети ликова (они су флуидно
психолошки изнијансирани), вешто су вођене, често
веома драматичне, сцене, симболички је набој појединих епизода. Мађарски генерал Јован Дамјанић, на пример, приказан је као вијач свега рацског/српског. После
људи и домаћих животиња, повијао је чак и наше свилене бубе (в. 166–167). Писац је мајстор када је о хумористичким сценама реч. Довољно је сетити се чучоње Тоде
Трбуховића. Но, на делу је и хумор синтаксички, језички игрив: „О моји Крајишници, с краја накрај Крајине! С
краја накрај срца! О моји Крајишници, Окрајинци, Окрајци, Крајници...!“ (230). Писац критички пише о томе
како су нас Илири „превеслали“, а то, нажалост, није
била једина заблуда коју су Срби током историје платили. Постоје јасне, цитатне алузије на оно што су Анушићеви претходници, посебно Иво Андрић, створили.
Тако је, на пример, Машановић налик на Карађоза. Но,
наш писац у „тумачењу“ његова лика иде корак даље,
дубље: „Играо се са субјектима и објектима своје омразе и презира на свој начин, до сада непознат. Ако се та
игра замисли као нешто стварно и опипљиво, као свилен
гајтан, на пример, онда је на једном крају те омче било
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уживање, на другом самомучење.“ (145). Резултат који
добијамо: роман који се „осликава“ као фреска.
Оно што овај роман чини модерним, удвајање је
приповедачких гласова. Осим наратора појављује се и
Непознати Хроничар који умеће „мимо пишчеве воље и
знања, свој глас међу Гласове са Границе“ (116). Он никоме не верује: „све проверава. Из дубине, Искошено.“
(171). Тврди: „Свеједно је кад се то и где, у збиљу или
санку дешава...“ (355). Тако се збива су-коб нараторове
и његове приче, те
„Аутор је у дилеми. Као и увек.
Не зна коме да верује.
Препушта читаоцу да то разреши.“ (353).
Пита се: „Хоће ли се икад наћи неко ко ће написати
Библију о Војној Крајини?“ (539).
Вратимо се на мото романа, онај најдужи, који је
преузет од Хермана Хесеа. Овај, између осталог, пише
и: „Али моја повест је мени важнија неголи неком песнику његова; јер је то моја властита, а она је повест човека – не неког измишљеног, немогућег, неког идеалног или иначе нестварног, него једног истинског, живог
човека који је једном постојао.“ Швајцарски нобеловац
закључује: „Мало њих данас знају шта је човек. Многи
то осећају, и стога умиру лакше, као што ћу и ја умрети
лакше кад будем до краја написао ову причу...“ Анђелко
Анушић зна шта је човек, он је почео да пише причу истинског, живог човека. И он ће ту причу испричати на
добробит српске књижевности јер је добар, расан српски
прозаист. Већ је почео да одговара на питање које је поставио и самом себи. Нашао се онај ко ће написати Библију Војне Крајине. Када се појаве сва четири Анушићева романа, имаћемо њена четири Јеванђеља.
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Марија Кнежевић
ПРИПОВЕДАЧ ЈЕ ПЕСНИК КОЈИ КАЗУЈЕ
(Енес Халиловић, „Ако дуго гледаш у понор“,
ИП „Албатрос плус“, Београд, 2016)

Драги Филипе,
Не могу да се сетим ко је то први рекао да нема
прозе без поезије, можда си и ти, Вишњићу, а да то није
имао ко да забележи, елем, ко год то каже – зналац је.
Ти и ја смо се последњи пут срели поводом моје
„Екатерини“, иако никада нисмо престали да пишемо
једно другом. У мислима, наравно, у тој врховној радионици речи. Ипак, једна књига ме је понукала да ти се јавим писмом. Не могу да одолим. Морам да ти напишем
неколико речи о твом новом приповедачком бисеру – о
роману „Ако дуго гледаш у понор“, Енеса Халиловића.
Какав је то замајац! Само ретки, Филипе, знају колико је труда потребно да писац, наравно онај који је то
у стању, постигне тај ефекат „проточности“. Што каже
народ – не можеш да испустиш књигу из руке док је не
дочиташ. Дар је то, без икакве сумње, али и рад. Уосталом, шта имам теби да причам, који си тесао своје песме, а да би народ уживао говорећи – Чуј га како пева,
сам Бог му се у гуслама настанио!
Највећи успех правог уметника јесу његови настављачи. Будући слеп, ти ћеш чути много боље од свих нас,
које вид и штошта још замајава, све те нити које Енес
вешто укршта наднесен над понор са Ничеом и Сапфом
и уверењем да мора постојати дно, односно други крај.
Одважио се да ослободи жишка – у роману је то професор Сипац – и доказао да срећа прати храбре. Уместо да лагано нагриза конструкцију, тај Сипак све време
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подупире драматургију штива. Тај исмејани филозоф
(јер какав је то филозоф којем се народ не смеје зато
што му је кућа бачва, зато што сам себи раку копа за живота и томе слично?), та само наизглед замлата, попут
вештог луткара барата свим нитима на чијим крајевима
живе јунаци романа. Уместо да поткопава попут правог
жишка, он све време вредно гради нарацију.
А глас који прича причу Енес је назвао Нејра. Њено
име значи блистава или светла, како је то објаснио професор Сипац. Ко је Нејра? Она је јунакиња нашега доба.
Мада, морам самој себи да ускочим у реч и да ти кажем
да је за мене јунак сваки писац који се усуди да пише
у женском роду. Сетих се Куцијевог романа „У срцу
земље“, није чудо, омађијана сам тим делом трајно.
Сетих се, кад већ помињем имена, Нагиба Махфуза и
„Деце наше улице“, тог чаробног штива које се, рекла
бих попут Енесовог, наслања на традицију „Хиљаду и
једне ноћи“, дакле, на умешност наводно непознатог
приповедача из чајџинице који наизглед до у бескрај
може причати причу, док заправо и те како следи своју
замисао и јасно види тај други крај понора, да парафразирам Ничеа.
Нећу ти препричавати, одслушај ову причу сам.
Нећу ти покварити угођај ако ти кажем да скоро нисам
прочитала бољи приказ времена у којем живимо – у насељу Ерозија – али и људских нарави које су такве какве
јесу од памтивека. Зашто је зло тако моћно? Зашто је
фатум несавладиви победник? И зашто нема ваљаног
дела ако у њему не постоји хумор? Јер свака права прича
је драма, а смех, тачније духовитост, насушни је ровац
који нам помаже да се кроз те силне наносе пробијемо,
да јасно сагледамо слојеве уместо да хипнотисани понором останемо паралисани на првим страницама књиге.
Свега ту има, мој Филипе, свега што се слило у
нашу Ерозију, само нема ничега превише. Ту су и враџ-
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бине и ударници и прачовек без руку који се заљубљује
у жену тешкога хода, ту су, потом, мафијаши, нарко-дилери, јавне куће у којима се гости друштвена врхушка.
Ту су и љубав и насиље и честитост и корупција. И све
то умотано у ролне тексас платна које стижу из недођија
пакистанских, турских, ко зна којим све караванима путују, те ролне са америчким именом.
Нећу ти препричавати ни бело робље ни остала
„јата“, већ желим само да те заинтересујем да сам крочиш у тај, како се то данас каже (а и чини!), добро организовани хаос. Рука Енесова ће те водити, не брини,
стићи ћеш до другог краја понора без обзира што не можеш да га видиш. До права на самоћу које свако биће
заслужује једнако као и одлуку о сопственом крају. Оно
што ћеш успут чути доживећеш као довршену причу о
нашем постојању. Ти врло добро знаш, као и ми, твоји
наследници, да ниједна прича нема крај. Као и што ти је
познато да је равнотежа основ књижевне и сваке друге
архитектуре. Те да само дело чији градитељ њом овлада
уистину постоји. И као такво, оно може да опстане на тој
древној клацкалици између у суштини увек отвореног
дела и онога за шта смо убеђени да је поентирани крај
приче.
				Искрено твоја,
				Марија Кнежевић
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Јана Алексић
СВЕТОСТ СВЕТУ У ОСКУДНА ВРЕМЕНА ИЛИ
НОВЕЛОМ ЗА ЛЕПОТУ И ИСТИНУ
(Славко Стаменић, Подари ми лепу смрт:
послебиблијске легенде, Библиотека „Влада
Аксентијевић“, Обреновац, 2016)

Може ли савремени писац да сведочи о лепоти
унутрашњег преображаја у оскудна времена? Славко
Стаменић књигом новела Подари ми лепу смрт показује
да може и мора. Заправо, тим имплицитним естетичким
ставом назначује два сушта аспекта модерне уметничке егзистенције: аутономну духовност књижевног дела
и литерарни напор ресакрализације стварности. Његове новеле опомињу на одговорност стваралаштва у ширем духовном хоризонту времена, јер контрапунктирају
преовлађујућем интелектуалном и егзистенцијалном
отпору сваком облику религиозне духовности, чија је
најпогубнија последица обесмишљавање битних питања, самим тим и питања смисла смрти.
Тим поводом би се, наравно, могла изнова проблематизовати рехабилитација традиционаних тема, културних и естетичких образаца, које је савремени начин
мишљења и живљења увелико превазишао или оспорио.
Јер, наша модерним духом контаминирана свест могла
би се запитати која је сврха поновног посветовњавања
света, а потом и зашто би оно било могуће искључиво
посредством хришћанског учења и симбола, зашто тај
процес или пројекат не могу реализовати нови сензибилитети, медијуми, облици или идентитети секуларне (дехристијанизоване) духовности? У Стаменићевим
причама, међутим, откривамо да су историјски иза-
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зови хришћанске вере, човеков покушај да се према
унутрашњем позиву угледа на Христа, као и етос сваког хришћанина аутентични и увек актуелни домени
постојања, истовремено и изрази слободног стваралачког избора. Циклично поимање времена, насупрот историјском линеарном, не познаје застаревање, ни у домену религиозности, ни на плану ритуала. Човека живот и смрт стално искушавају, а тиме и питања слободе,
смисла и стваралаштва. Нови сензибилитет и видови
духовности се природно и спонтано уливају у хришћански духовни ток, који их све препознаје и подразумева.
Модерним естетичким средствима оплемењени, традиционални модели нуде могућност откривања човековог
положаја у свету и један вид превазилажења искушења
стварности, а тиме и себе као отуђеног, отпаднутог бића,
односно, повратак себи као Божјем бићу, којем је дата
слобода избора и лепота трагања за својом христоликом
природом. Искуство препознавања или откривања човекове боголикости, изведено на раван уметничке истине,
предочава нам Стаменић у својој приповедној прози.
Индикативно је његово поетичко усмерење ка рефигурацији сижеа о људској вољи, слабости, моралу
или врлини у граничним околностима. Велики број његових ранијих остварења у свом приповедном нуклеусу
садржи легендарне приче, чији хипотекст представљају
различити мотиви и наративи из Библије. Међутим, аутор их начином књижевног обликовања преиспитује и
семантички преиначује, јер му циљ није само да забави,
како је случај у овом жанру, већ и да поучи. И у причама, својеврсним хипертекстовима, обједињеним у књизи Подари ми лепу смрт, преузети хипотекст (пролошка
житија, анегдоте) бива огољен, што је назнака постмодернистичког односа према предлошку, како је то увиде-
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ла и Ана Гвозденовић.1 Премда пореклом из различитих
културних фундуса, иницијални сижеи су архетипски,
засновани на предањима, легендама и анегдотама, насталим након Библије, који у овој збирци новела представљају страдање хришћана најчешће у нехришћанском
или дехристијанизованом окружењу. Искушења јунака
су различита, али им је вера иста. Јунаци се духовно и
телесно преображавају снагом и лепотом своје вере.
У дванаест новела се описује дуг временски распон,
од времена првих хришћана, пре него што је хришћанство постало званична вера Римског царства, до средине XX века, и, премда је радња локализована у свакој
појединачној причи, захвата широк географски простор, од древног Рима, Грчке, преко обале Црног мора,
Јерменије, Русије, Пољске до Равних Котара у северној
Далмацији, Црне Горе и Београда. Аутор комбинује неколико књижевних облика: народне приповетке реалистичке садржине, светачке легенде и модерну новелу.
Приче садрже мотиве из усмене традиције и симболе из
хришћанске. У њима је генерисан фолклорни и предачки аспект легенде. Поред тога, присутни су елементи легенде као узорне приче. Светачка аура протагониста, као
индикатор натприродног, заправо происходи из њихове
врлине и посвећености Богу, потребе за усавршавањем и
усхођењем душе. Ефекат зачудног иницира њихово понашање и неочекивана дела у граничним ситуацијама.
Патос и екстаза два су кључна аспекта сижеа.
Често су елементи чудесног и необичног постављени у исту онтичку раван са свакодневним, што не
представља тек пуко рабљење наративних стратегија
магијског реализма. Аутор заправо настоји да у комплементаран однос доведе сакрално и профано, то јест да у
световни амбијент унесе свето, чији су медијуми и про9

1

Видети на: https://polja.rs/blog/ana-gvozdenovic-topla-ljudska-proza/
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носиоци његови необични јунаци, свештеномученици и
свеци, а не безлична трансцендентна сила. Међутим, чудотворство је дубоко религиозно мотивисано. Оно није
тек пуки новелистички поступак, манир у конфигурацији заплета, већ спонтани и оправдани израз јунакове
природе и битија које је обожено.
Поред религиозне духовности, изузетност ових јунака и њихову чудотворну природу омогућава и подстиче реакција околине. Првобитна осуда изузетности јунака у трпљењу, ревности и вери и напад непријатељског
окружења на њихов унутрашњи свет карактеристика је
модерне новеле. Овде се суочавамо са тихом, егзистенцијалном побуном верујућег, оног који одскаче, јер се
његова истина дубоко сучељује са истинама света у којем
се обрео. Одабрани је приморан на индивидуализацију.
Иако значајно за духовну добробит целе заједнице, деловање јунака – врлих изабраника најпре бива проказано
или подвргнуто подсмеху, неретко осуђено на најгрубљи
начин, што на наративном нивоу исходи ефекат трагичког, али и узвишеног. Преносећи радикално искуство
одабраних индивидуа – истрајност и трпељивост у најгорим мукама, као и одлучну спремност да се жртвује
ради вишег добра и спасења, не само своје, већ и душе
других, па и самих џелата – аутор заправо описује на
који начин, посредством врлине, они надилазе и сáмо
трагичко. Изводећи га у домен трансцендентног, Стаменић страдање својих јунака, како на теоријском, тако и
на поетичком плану, еманципује од Аристотеловог иманентног концепта, умногоме интегрисаног у модерне
приповедне форме.
Критика духа модерности огледа се и у томе што
Стаменићев приповедач, насупрот раситњавању и пролиферацији истине у модерном добу, инсистира на једној истини. Отуда, у складу са врлином, он поларизује
свој приповедни космос. С једне стране, приказује нам
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симболе лепоте, доброте, благодатности, жртве, посвећености, доследности, а са друге, ружноћу, зло, опскурност, хипокризију, опортунизам, површност, сујеверје. Тиме, имплицитно, постулира одређене обрасце
понашања. Они, међутим, у реалној ситуацији могу бити
с неизвесним исходом, али смрт као најнеизвеснија од
свих последица индивидуалне неприлагођености, спасносна је. Отуда је у овим новелама присутна моралнодидактична интонација.
У Стаменићевим јунацима читалац може пронаћи
узорне примере оних који су, преображени и нађени, открили или развили унутрашње чуло за лепоту умирања,
за спознање смисла смрти. Према ауторовом увиду, са
смрћу се живот не завршава. Отуда наслов и један од
мота: „Подари ми лепу смрт; дај да срећно пређем с овога света на онај други.“ Смрт је само онтички облик иницијације за нови живот, у којем ће преображење бити
заокружено. Аутор похрањује Хајдегерово становиште,
према којем је смрт могућност човекове егзистенције,
битка тубитка (нем. Dasein), јер све време живи у стању
ишчекивања смрти, што његову егзистенцију и личност
чини пунијом и саморазумљивијом. Тако је смрт, духовно подложена учењем Томе Кемпијског, услов постојања
већине Стаменићевих јунака, њихов пожељни онтички исход. Јер, ако су бића-за-смрт и бића-при-смрти,
како Хајдегер дефинише човека, они могу да живе и у
овостраности, штавише, могу се надживети у свету Стаменићевог књижевног универзума. Свест о смртности
доприноси лепоти и узвишености саме смрти, а тај квалитет судбину јунака чини књижевно, тачније естетички
релевантном.
Оксиморон „лепа смрт“ отуда је ознака благодати,
награде за настојање да се иде Христовим путем, за надрастање и превазилажење искушења, за напор очувања
чврстих упоришта, коначно, за радост богоспознања као
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самоспознања. Лепа смрт представља осмишљавање
жртве зарад вере. Јунаци су у смрти задобили подобије
које их је обасјало, а друге засенило својом лепотом. Истинит је у овом случају увид Николаја Берђајева: „Лепота је продор, она се осваја духовном борбом, али то
није продор ка вечном, непокретном свету идеја, него
ка свету преображеном, који се осваја људским стваралаштвом, ка свету који није постојао, не ка бићу, него
ка слободи. У свету се збива борба хаоса и космоса, свет
није дат као диван, хармоничан космос. Лепота људског
лица, тог врхунца космичког процеса, није непокретна
датост, она се мења и исто тако је активна борба. Лепота
претпоставља постојање хаоса и победу над хаосом. Лепота је пројава Истине спремном духу.“
Стаменић негује естетични концепт морала, односно етичку димензију лепоте, што је Платон у дијалогу Федар формулисао као калокагатија. Ова концепција
врхуни у личној човековој симбиози лепоте и добра –
у остварењу унутрашње лепоте, која је мера остварене
личности. Тај став затичемо у Сократовој екскламацији
или молби на крају дијалога: „О драги Пане и ви и други
богови који сте овде, дајте ми да будем леп унутра, и
да се сва моја спољашњост слаже с мојим унутрашњим
особинама.“ У књизи Подари ми лепу смрт реч је о лепоти душе, њеном складу и хармонији, о врлини, која
је лепота to kalon јер главни квалификатив и врлине и
лепоте јесте хармонија која изводи из мрака, понора
дисхармоније и хаоса. Лепота, како Стаменић поручује,
мора бити унутрашња, неизоставна особина хришћанског етоса који је посведочен тек у смрти. Он указује на
лепоту саме смрти, а самим тим и на насушну потребу
лепе душе да се у смрти преобрази и афирмише. Његови
јунаци испољавају жудњу за лепом смрти, као огледалом духовно лепог живота. Смрт не негира њихов животни самопрегор, већ њиховом трпељивом животу даје
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оправдање. Лепа смрт тако значи потврду да је живот
био смислен, самим тим и духовно окрепљење и онтичко
олакшање, јер лепом смрћу, а не лепим, што значи материјално изобилним и технолошки олакшаним животом,
човек-искушеник бива награђен. Та награда потврђује
његову човечност. И ту Стаменић помера парадигматско
тежиште са хришћанског на универзални хуманистички
постулат. Јер императив више није „бити добар хришћанин“, већ сходно духу нашег времена „бити човек“. А ту
унутрашњу заповест најједноставније је испунити у оквирима хришћанске религиозности. Јер добар човек у
себи садржи клицу доброг хришћанина као најбољег од
свих људи, у сваком времену.
На концу, индикативна је недоумица смерног јунака Евстратија у причи „Евстратије песник“, недоумица
која се односи на модерног ствараоца: „[...] остају ли
игда у свету речи свету казане гласно, као што и душа
чиста у свет једном изнедрена заувек и пребива негде у
бескрају, или се речи развеју као магла која у времену
и простору ишчили“. Судећи према приповедним остварењима у књизи Подари ми лепу смрт, остају у лепоти стваралаштва, зато што је доживљај лепоте у свету и
у смрти, како Берђајев увиђа, увек стваралаштво. Јер у
уметничком деловању, у књижевној речи, већ се ствара
тај други, бескрајни, спокојни, надасве слободни свет у
којем је бивствовање чисте и лепе душе могуће. Тачна је
отуда Евстратијева претпоставка да богонадахнуте речи,
као птице које непрестано лете морају једном да слете
и оставе трагове своје на земљи, „па се и све казано свету и Духом Светим Духу Светоме мора негде угнездити,
као текст у хартију, као душа у тело“. Графички изливак речи у телу текста представља снажан отисак слободног стваралачког духа, инспирисаног узвишеношћу
умирања, у материјалном свету. Ипак, онтолошка природа уметничког стварања превладава узусе простора и
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времена. Зато ће и Стаменићеве новеле, исприповедане
и забележене тихо, али довољно гласно, због своје теургијске димензије остати да значе и (пост (пост))модерном и сваком будућем читаоцу, заинтересованом за
лепоту (уметничке) Истине.
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Ива Тешић
УСКЛИК САМОЋИ
(Немања Јовановић Мања, ECCE SOLITAS,
Удружење књижевника Србије, Београд, 2016)

Књига која је пред нама сведочи о преиспитивању,
тражењу смисла, брањењу права на сопствено становиште, али, такође, означава недвосмислен отклон од
популарног, друштвено прихваћеног и прихватљивог
модуса живљења, понашања, размишљања.
Контемплативност представља кључно својство дела. Међутим, повремена питања упућена читаоцу указују на чињеницу да је аутор, поред уроњености у сопствена промишљања, у потрази за сродном душом која
ће саосећати и разумети његов, како сам казује, „крик,
патњу преточену у речи, повест идеја, исповест песника”.
Окосницу рефлексија чине проблеми који се тичу
егзистенцијалног безнађа, неслободе и понижености савременог човека. Полемишући са узусима и прокламованим вредностима савременог доба, писац се разрачунава са системом заснованим на наметнутим оквирима
и сервираним, фабрикованим илузијама. Истовремено,
модерни субјекат који подлеже императивима тренутка,
пристајући на лаж, лицемерје, површност и инструментализацију, прераста у трагикомичну фигуру која је једновремено предмет и исмевања и сажаљења.
У атмосфери свеопште обесмишљености, млади аутор се, попут Ничеовог Заратустре, „напаја самоћом”,
проналазећи у њој спас од субверзивности и насртања
бесмисла. Не би ли остао у дослуху са собом, свесно бира самоћу, откривајући у њој заклон, уточиште. При-
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том, самоћа се не појављује као слабост. Управо супротно – у њој се крије највиталнији, најразигранији дух,
искра чисте, дечје енергије. Самоћа је доживљена као
стваралачка и продуктивна, одраз богатства унутарњег
света, исходиште радости и душевног мира. Из ње се
рађа потиснути и занемарени дух детета, неспутана снага генија. Јер, како је Шопенхауер тврдио, „Свако је дете
геније и сваки је геније дете”.
Самоћа нема негативног предзнака, није посреди
туробно осећање усамљености, напуштености, већ напротив, реч је о стању које доноси специфичан полет.
Пригрлити самоћу значи вратити се себи, издржати изазов подухвата који подразумева да наспрам себе имамо
своје „ја” за најтежег непријатеља и највећег пријатеља.
У оваквом ставу препознајемо опредељеност за Ничеов концепт вечите борбе, у којој је највеће постигнуће
издржати терет сопственог бића. Замислити се над собом, довести у питање спољашње препреке, као и границе на које смо добровољно пристали, односно које смо
самима себи опцртали, данас је, испоставља се, реткост.
Како аутор на једном месту каже, „Бити независан значи само једно – припадати самом себи”. Гајити микрокосмос и бранити легитимност самоће представља храброст, доказ величине. Урањање у самоћу као неизбежну
последицу има неразумевање и неодобравање околине.
Што смо ближи себи, то се више удаљавамо од других.
Дакле, сукоб је неминован, само је питање шта нам је
претежније, до чега нам је више стало – да ли до испуњавања сопствених потреба, односно до живота у сагласју
са собом, или до тога да будемо прихваћени. Једна
опција искључује другу – или смо самоотуђени, то јест
странци самима себи, или се осећамо отуђено наспрам
других.
Иако је појам отуђености од раније присутан у историји религије, филозофије и књижевности, чини се
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да искуство отуђења постаје посебно изражено у постмодерном поретку. Нагли развој технологија, пренаглашавање важности материјалног, рапидна урбанизација, затим ширење идеја да је све досегљиво, доступно
и могуће, да границе не постоје и да сви можемо све,
на необичан начин се на психолошком плану одразило на човека. Доказ постојања данас се огледа у нашој
присутности на друштвеним мрежама, где одржавамо
комуникацију са стотинама виртуелних пријатеља, а
некадашњи разговор уживо замењен је једним најобичнијим кликом. Размишљање као привилегија хомо
сапијенса, односно доказ да заиста постојимо, што је
сажето у славној Декартовој мисли „cogito ergo sum”,
човеку данашњице прилично је непозната категорија.
Затрпан површностима, туђим очекивањима, морањима, оптерећен страхом од одбачености, данашњи човек
тежи да се уклопи, тачније, утопи у гомилу, бежећи од
себе. Бивање у ма каквом друштву постаје мање тегобно
од издржавања самоће. Доба симулација и симулакрума, хиперреалности, робовања модерним трендовима,
слеђење социјалних/идеолошких императива, жеља
за асимилацијом и унификацијом по сваку цену, занесеност обманом слободе једино код малобројних рађа
упитаност и негодовање.
Наш аутор приклања се тој неколицини, остајући
доследан крајње непопуларном становишту, са циљем
да очува људско у апсолутно дехуманизујућем поретку.
Стога ову књигу можемо схватити као тихи револт побуњеног индивидуалца, који примарни циљ препознаје у
очувању личног интегритета. У контексту садашњег тренутка, самоћа је, испоставља се, једини начин да сачувамо себе и испунимо древно делфско упутство које гласи:
Спознај самог себе. Управо из тог разлога, упућеност на
самоћу искрсава као једина опција да спроведемо тај задатак.
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Важност и неопходност самоће сугерисана је самим насловом. Ничеов утицај, осим на идејном плану,
препознатљив је и у избору управо оваквог наслова. Једно од последњих Ничеових дела јесте књига Еcce hommo.
Уколико се присетимо порекла ове латинске крилатице,
постаће нам јасно да је и на овај начин исказано необично усхићење, одушевљење услед сусрета са самоћом.
Помало анахроно, чини се, самоћа се препоручује као
спас и прибежиште, али и велики изазов за који је неопходно припремити се. Или, као што је Шопенхауер говорио, „Младима би главни предмет учења морао бити тај
да науче подносити самоћу: она је наиме извор среће и
душевног мира“.
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Анђелко Анушић
ПУТОВАЊЕ У БОГОЧОВЕЧАНСКУ РЕАЛНОСТ
(Љиљана Лукић: У трагању за оцем,
„Свет књиге“, Београд, 2016)

Говорило се некада, у временима ренесансних умова, морепловаца духа, авантуриста са дубљим и другачијим предзнаком који је у сродству са превечним, оних
који су трагали за својим унутрашњим континентима и
земљама: „Путовати се мора, живети се не мора“.
И путовало се стварно, физички, а путовало се (понајчешће) и метафизички, из места бивка никуда не
ходећи, држећи се оне Лаоцеове: из дворишта се свет
може видети. У путовању, путујући временскопросторном пругом (Кантова једначина са једном непознаницом!) и путујући најдуже и најтеже путеве – ка себи, у
себе, кроз себе – писало се. Стварало, дакле. Дневници,
писма, путописи, мемоари, романи. Путовање и књижевност биваху на истом путу, река и ушће. Пут на путу.
Пут у путнику.
Да је књижевност (понекад) већа и дубља од живота, виша истина од оне стварно-нестварне, оно калдероновско начело и путоказ самог живота, сан на путу,
у ствари – посведочује, на сасвим известан начин, и
роман У трагању за оцем, који се тематски и идејно-стилски „наслања“ на трокњижје Љиљане Лукић о Јелени Златоносовић (одрасла на двору угарског краља
Жигмунда), супрузи великаша Вукмира Златоносовића
из средњовековног босанског града Зво(р)ника. У романескном тролисту (Јелена Златоносовић, Доктор Николо, Звијезда падалица, који се, како каже ауторка, могу
читати и засебно, што и јесте императив правог читања),

____
149

ова списатељка истрајно се бави средњовековним топосом Босне (али и Дубровачке републике, „у којој живе
и Срби“, како каже један јунак предметног романа), неистраженом темом коју Лукићева, у наше време, прва
отвара на литерарно оригиналан, упечатљив начин.
Осим путовања, као универзалне човекове страсти којој
нису одолели ни богови, окосница њеног романескног
света, њене вишеслојне теме јесте жена, њена (дворска)
судбина, љубав и брачна верност са етичким императивом владарског трона, скривени мушко-женски односи
под тамним колобаром коленовићке круне. Кроз ову
суптилну призму прелама се и сенчи друштвена, и шира
геостратешка слика-представа ономашњег светског атласа.
Ауторка врхуни једну спектралну емотивну, моралну и спиритуалну истину у њеном универзалном озрачју,
сецирајући драму простора и времена, ономашње прилике и мњења, фокусирајући људско позориште закривено дворском ложом, где у пуном замаху закрабуљене,
наизменично замењују своје роле власт, сплетке, грамзивост, љубав и мржња, страст и завист. Једино је књижевности дато то повлашћење, обредни приступ у тај
забран, моћ да види оно што рационалној диоптрији, по
Промисли, измиче.
Главни јунак, истовремено и (претежући) наратор
овог романа (или макар његов поуздан помагач), који
сплиће и расплиће прстен основног и споредних приповедних токова, складно их спрежући у један, јесте дубровачки медикус Николо Теодокис, читаоцима ранијих
романа Лукићеве (Доктор Николо, Звијезда падалица)
добро познат. На позив великаша Вукмира због његове
болести, лекар Николо (авантуриста, еротоман, страствени путник ренесансног образовања), борави једно време на двору овог владара, и заљубљује се у лепу Јелену,
жену зво(р)ничког властодршца. Због строгих морал-
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них скрупула тога времена, та љубав остаје примарно
у платонској сфери, што ће нашој списатељки пружити
(данас ретку) јединствену прилику за широк и успешан
литерарни замах – окњижевчење једне телесно неопорочене, чисте идеје и романтичарског заноса и патње као
њеног нераздвојног ореола, у који (за)пада виолентни
медикус. Због неостварене љубави, немогућности да се
ослободи своје жудње за идеалом своје друге половине
(располућеним идеалом свога алтер ега), доктор Николо
се отискује (што плански, што стицајем датих, животних
околности које нису детерминисане хиром „господина
случаја“ – напротив!) у путовање, морепловидбу, најпре
из Венеције у Дубровник, а потом на Блиски исток. Кад
се већ не може истински волети, оствари(ва)ти један од
пресудних атрибута своје људске есенцијалности – може
се путовати, не би ли она раздирућа близина – била што
удаљенија!
Наратору Николу који се читаоцу исповеда као
монашки подвижник уочи пострига (у коју позицију ће
наш главни јунак највероватније и доћи, свесно тежећи
томе), „помажу“ и још два лика овога романа – капетан
брода Грк Зурдос и шпански Јеврејин Давид Атијас, а
прикључиће им се – како пловидба, фабулирање и конфабулирање буду одмицали – и други актери са сопственим, тамним, и нимбусом окружења из којих потичу.
„Насукавши“ се на (опасном) босанском, али и на медитеранском копну (а што је исто, као насукати се, било
где и било кад, на остатку земног шара!) – морепловац
Николо Теодокис отискује се на водени пут, надајући се
да макар ту неће доживети истоветну судбину. Један од
мотива (онај свесни који припада земном, иницијалном
кругу) тога путовања јесте потрага за својим коренима,
за својим оцем о коме готово ништа не зна, макар сад
за његовим сродницима за које је чуо да постоје. Током
тог путовања (где ће на предлог оног шпанског Сефар-
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да, сасвим „непланирано“ отпловити на Блиски исток,
ка Јерусалиму, хододарје Христовом гробу), Николо
ће, путујући античким и библијским тачкама и котама,
светионицима и висијама, упознати и нека важна историјска, уметничка и научна прикљученија овоземног
постојања, као човек који се, сад и свесно, спрема за неку
другу врсту бескрајног путовања – сада ону унутрашњу.
Тако читалац јасно спознаје да је кључни мотив овог чудног морског свата (који је прешао у православље) одлазак на Свету Гору зарад замонашења. Закорачење у превечни Богородичин врт. Посвећење Богу који је врховна
сушт саме суштине. И почетак новог пута. Посвећење
Ономе који је одвајкада унутра, кад је већ човеку одузето право предавања земним сенкама.
Јер ће се Николо (од оца Грка и мајке Италијанке) јасно „поверити“ самоме себи, а потом и читаоцу, да
бежи у животну осаму „јер ми Бог није досудио да Јелена буде моја и ја немам право да се љутим на њега. Бог
хоће да ја будем његов и да нађем утјеху у њему“. Површан читалац, заробљеник плошног, у први мах неће
спознати да Николо, или наратор, свеједно, у ствари замећу помало трагове, и поигравају се са литерарним непосвећеницима. Повероваће овај, без остатка, да дубровачки Дон Жуан стварно бежи у даљине и раздаљине од
своје недосежне, недостижне драге! (Јелене, жене које
и заиста, дефинитивно нема, јер није свакоме досуђена
та визија, тај божански дарак!) Али ће таквога читаоца
убрзо демантовати медикусово узбудљиво путовање као
самообјава, самопредстава hibrisа (епитимије и епифаније у једноме) и оно ће, путовање, посве разоткрити
Николову подсвесну тежњу и намереније да он – бежећи
у свет зарад трагања за својим родитељем – трага заправо за небеским Оцем. А онај који трага за Оцем очева
својих неће остати без своје небеске плате.
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Тако ће овај кратки роман „У трагању за оцем“
постати прича у причи, Павићева кутија у кутији, и задобити двоструку семантичку конотацију, што је његова
прворазредна вредност. У исту категорију спадају и ауторкина складна инкорпорисања у поједине деонице романа комплементарних песничких и прозних фрагмената из Сапфо, Хомера, Дантеа, Сервантеса, Бодлера,
Јејтса, Црњанског, Андрића, Селимовића, Милутина Бојића и Бошка Ломовића. Тако ће се физичка, емотивна
и душевна стања, као и земне прилике и дешаје у које ће
доспевати (западати) Николо и његови сапутници – читаоцу „испостављати“ као нешто већ познато што је високо
литераризовано, као део светске књижевности – или ће
пак то исто бити сублимисано у будућим делима наших
и светских писаца и песника, а што доктор Николо и остали јунаци романа, нажалост, неће сазнати. Али хоће
неки други Николо и његова одабрана дружина! Овим
се књижевности одаје, а заправо потврђује стародавно
признање да је она почесто претходник (антиципатор)
живота, да Она гази стазама којима ће овај (заједно са
човеком!) тек гацати у своме земном блату. Или јој се,
сасвим непосредно, признаје рођаштво из првог колена
– што ће рећи да је књижевност старија сестра живота,
много више и чешће него његова даљња „рођака“, или
тек његов пуки (или луцидни!) пратилац!
У крајњем читалачком збиру, путовање медикуса
Никола Теодокиса доима се као путовање накрај себе, у
богочовечанску реалност, што је својеврсна катарза кроз
чије иглене уши(це) пролази неминовно и читалац.
Водећи рачуна о (златној) равномерности дескрипције и дијалога, епскога и лирскога, патоса и драмскога, служећи се махом кратком, згуснутом реченицом,
не предајући се претераним описи(вањи)ма, већ прилазећи своме основном послу духом и руком онога који
пише (бродски) дневник (или писма, путописне „сви-
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тке“) с морепловног путовања које јесте, сасвим циљано, метафора (неизвесне) „животне пловидбе“ – Љиљана
Лукић амалгамисала је заводљиву симфонију литературе и живота, егзистенцијалног и историјског, авантуре
духа и духовне авантуре, стапајући путовање и писање
(и обратно) у калдероновско гесло.
И написала свој досад најбољи роман са инсигнијама животног дела које је у своме пуном расцвату.
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БАШТИНА c

Горан Комар
Немања Миловановић
Војин Спасојевић
ЋИРИЛИЧНИ НАТПИСИ У СЕЛУ ПИПЕРИ
НА МАЈЕВИЦИ (ОПШТИНА ЛОПАРЕ)

Сажетак: Овим радом објављују се нoвопронађени стари ћирилички натписи на надгробним споменицима главног
средњовјековног гробља у селу Пипери (заселак Јаковљевићи) на Мајевици, а такође, доносе се исправке ранијих тумачења одређених натписа. Гробље се препознаје као родовско-братственичко. Гробље лежи у простору општине Лопаре
на Мајевици, на предјелима уз Саву, па тако илуструје снажан
епиграфски потенцијал простора у доњем току Дрине и припадајућих предјела око Саве, простора који представља сјеверну границу распростирања стећака. Гробље обилује натписима и у његовом главном дијелу готово да нема споменика
без натписа.
Кључне ријечи: ћирилица, натписи, средњи вијек, Мајевица, жупа, Висори

____
155

Покрај старог пута који разграничава мајевичка
села Пипере и Јабланицу, на локалитету Мраморје, налази се низ од неколико средњовјековних гробаља. Гробља
су распоређена са лијеве и десне стране пута, почевши
са сјеверне стране од брда Церићи (456 м нв.), гдје се данас налазе само фрагменти раније објављеног епитафа1,
све до 700 метара јужно (дио засеока Јаковљевићи), до
коте 462. Уз сами пут, 350 м од брда Церићи, са десне
стране пута (западне) налази се једно од најзначајнијих
гробаља начињених од стећака уопште. У њему постоји
девет епитафа (необјављених, дјелимично објављених и
погрешно објављених). Споменици су оријентисани по
правцу исток–запад.
Сви читљиви епитафи помињу племениту баштину на Висорима. Још је Ш. Бешлагић претпоставио постојање средњовјековне жупе Висори, на основу
тога што су „Турци своје нахије основали по затеченим
жупама“2. До 1528. године у Зворничком санџаку је основана нахија Висори. Између градова Сребреника и
Теочака у османско доба формиране су нахије Висори
и Заврш. Насеља ових нахија у средњем вијеку чинила
су економско залеђе ових градова3. Према сумарном попису Зворничког санџака из 1533. године, поред данас
непостојећих насеља, у нахији Висори пописана су села
Дријенча, Јабланица, Козјак, Пирковина (Приковци),
Доње и Горње Висоре (Висори), те Горњи и Доњи Хумци.
Данашње село Пипери вјероватно се под овим називом
M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tom
IV, Sarajevo, 1970, 106–108, br. 288; Š. Bešlagić, Naše starine – godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine
XII, Sarajevo, 1969, 137.
2
Š. Bešlagić, Naše starine – godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika
kulture Bosne i Hercegovine XII, Sarajevo, 1969, 140.
3
Ј. Мргић, Северна Босна 13−16. век, Историјски институт, Београд, 2008, 162.
1
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формирало у 18. вијеку4 и то засигурно у атару села Висори о чему свједоче поменути епитафи. Неколика села
у нахији Висори имала су статус дербенџијских насеља
још у првој половини 16. вијека5, тако да су имала улогу
обезбјеђивања дијела пута који је везивао Брчко и Тузлу.
Данашње село Висори је од поменутог старог
гробља удаљено преко 3,5 км ваздушне линије, а идући
путем, око 9 км. Према попису становништва из 1991.
године у Висорима је живјело нешто мање од 150 житеља. У претходном рату ово српско село је порушено,
тако да су по попису из 2013. године у њему живјеле
само двије особе.

НАТПИСИ
1. Натпис Милоша Братосалића је објављивао М. Валтровић у склопу чланка посвећеног трима ћириличким натписима из Босне – неуспјешно. Аутор је овако
растумачио натпис: Се (овде) лежи Милош (Р)ад(о)вић
на својој земљи на висорах а поставише си (овај) белег
синови Вишен и Радован и Радашин и с родом6. Шефик
Бешлагић се бавио написима у Пиперима. Објавио је
транслитерацију натписа Братосалића: Се лежи Милош
Братосаличь на свои земли (н)а Висорахь а по(ст)авише
M. S. Filipović, Majevica s osobitim obzirom na etničku prošlost i
etničke osobine majevičkih Srba, Akademija nauka i umjetnosti BiH,
Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 19, Sarajevo, 1969, 17.
5
A. Handžić, Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533.
godine), Akademija nauka i umjetnosti BiH – Srpska akademija
nauka i umetnosti, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 22, Sarajevo,
1986, 152–153.
6
М. Валтровић, Надгробни натписи из Босне, Старинар Српског
Археолошког Друштва, година V–VIII, у Београду, 1888, 85–86.
4
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си бѣлигь синовь Прибисавь и Прибиль и Радишь и ..(ли)
ша и Влькь и с р(од).. Oвај аутор пружио је и снимак натписа маркираног темпером на којем се види сачувано
слово Р као у томе часу посљедње сачувано слово натписа7. На тај начин може се вјеровати да је ово слово
означавало почетак ријечи: родомь. Једина погрешка у
интерпретацији уваженог Ш. Бешлагића састоји се у непрепознавању знака Ю у завршници осмог реда, што би
аутору омогућило препознавање имена Љубиша. Исти
аутор враћао се пиперским натписима и 1970. године,
када је спорно име прочитао као: Милиша8.

Š. Bešlagić, Naše starine – godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika
kulture Bosne i Hercegovine XII, Sarajevo, 1969, 139.
8
Ш. Бешлагић, Стећци Мајевице, у: Старинар XX, Археолошки
институт, Београд, 1970, 12, 17. Aутор писмо ових натписа
означава као босанчицу. Такође: Š. Bešlagić, Stećci. Kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 194.
7
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СЕ ЛЕЖН МН
Овдје лежи Милош Братосалић
ЛОШЬ БРАТОСА на својој земљи на Висорима, а поЛН;Ь NA СВОН ЗЕ
ставише овај биљег синови
МЬЛН NA ВНСОРА
Прибисав и Прибил и Радиш и
ХЬ А ПО(СТ)АВНШЕ
Љубиша и Вук и с (родом).
СН БYЛН(ГЬ) СНNO
ВЬ ПРНБНСАВЬ Н ПРН
БНЛЬ Н РАДНШЬ Н Л}
(БН)ША Н ВЛЬКЬ Н С(Ь РОДОМЬ)

2. Натпис Медоја Братомлића на ступу у главном средњовјековном гробљу у Пиперима.
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СЕ ЛЕЖН		
Овдје лежи Медоје Братомлић на
МЕДОЕ		 својој земљи на Висорима.
БРАТОМ
(Ь)ЛН;Ь N(A)
СВОН ЗЕ
МЬЛН (NA)
ВНСОРА
ХЬ
3. И овај натпис Младина Аничића (Јаничића) су покушавали читати М. Валтровић (1888), Љ. Стојановић
(1905) и Ш. Бешлагић који је о њему писао у листу
Ослобођење 1968, 7. јануар. Натпис је касније објављивао
Шефик Бешлагић који је уочио слова изнад почетног
дијела натписа: и био ди(Y), а који је натпис тумачио
на сљедећи начин: А сие лежи Младинь .ничићь на свои
зьмли на племенитои на Висорьхь9. Натпис је објавио
Марко Вего, с тим што ни овај аутор не доноси име
покојника10.

Š. Bešlagić, Naše starine XII, Sarajevo, 1969, 137. Aутор оцјењује
да се на дужој страни уочава само ријеч РОДОМ, затим СИН
и ријеч ПИСА. Пружа снимак маркираног натписа. Такође:
Ш. Бешлагић, Стећци Мајевице, Старинар XX, Зборник Ђурђа
Бошковића, Београд, 1970, 12.
10
M. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tom
IV, Sarajevo, 1970, 106, 107, br. 287.
9
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...БН...
А СНЕ ЛЕЖН
Овдје лежи Младин Јаничић на
МЛАДНNЬ		
својој земљи на племенитој на
]NН;НЋЬ
		
Висорима.
NA СВОН
(З)ЬMЛН NA
ПЛЕМЕNН
ТОН NA
ВНСОРЬХЬ

II ред: ...U РОДОМ...
IV ред: ...ПРНYТЕЛН МН ПНСАХ(U)

4. Натпис Богила Обрадовића је усјечен у једној ужој и
једној дужој страни споменика типа дугачког сандука,
на тјемену гребена на којем је ситуирано главно старо
гробље у Пиперима. Oбјављивао га је непотпуно Љуба
Стојановић према Starinaru V (1888), 86: Се лежиь Милошь адqвичь на свои земьли на Висорахь. А поставише
сьи бѣлигь синови Вишень и Радовань и Радашинь и
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сь родомь11. Овакво рјешење натписа који је потпуно
читљив је збуњујуће. Име је јасно: Богило, а не Милош.
Милош се налази на споменику у главном дијелу гробља,
али је ријеч о Братосалићу.

+ А СЕ ЛЕЖН БОГНЛО ꙌБР
АДЬВН;Ь NA СВОН ЗЕМ
ЬЛН NА ВНСОРАХЬ А ПО
СТАВНШЕ СЬН БЛYН
ГЬ Н

Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. III, СКА,
Београд, 1905, бр. 4755.
11
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СНNOВЬ ВНШЕNЬ
Н РАДОВАNЬ Н РА
ДАШНNЬ Н СЬ РОДОМЬ

5. Споменик типа дугачког масивног сандука димензија
2,16 х 1 х 0,81 м. Споменик је преваљен на бок. Натпис
се налази на обје уже стране. Читање првог дијела натписа, сада када је откривен, не представља тешкоће.

(+СЕ) ЛЕЖН ПРНБНСАВЬ
МНЛОШЕВН;Ь ДО
БРН БРАТЬ МЕ} РО
ДОМЬ БНЛЬ Н ꙊБН ГА
ЦYПЬ Н ХЬРЬNЬКОВ
Н;Ь Н ПЛАТН
Овдје лежи Прибисав Милошевић добри брат. Међу
родом бијаше. И уби га Цијеп и Хранковић и плати.
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+ СЕ ЛЕЖН ПРНБНСАВЬ (МН)
ЛОШЕВН;Ь NA СВОН ЗЕМЬ
ЛН NA ПЛЬМЕNНТОН NA
ВНСОРАХЬ А ПОСТАВИШЕ
NA NEMЬ Т(РОПА)РЬ Н СН БYЛНГЬ
(Г) (3) БРАТН Н .Е. (5) СНNОВЬ ПРН
(БНЛЬША) Н РАДНША
(Н Л}БНША) ... Н РАДЬМНЛЬ
(Н ТРН)ПОNЬ Н TЬЛЬЦЬ Н БРАN(Ь)
Овдје лежи Прибисав Милошевић на својој земљи на
Висорима, а поставише на њем тропар. И овај биљег
три брата и пет синова: Прибилша и Радиша и Љубиша и Радмил (и …) (и Три)пон и Талац и Бран.
Овакво тумачење натписа на другој ужој страни
споменика омогућено је присуством натписа означеног
бројем 1 у овом гробљу. Наиме, тим натписом на крупном сљемењаку помињу се браћа Прибисава, сина Милоша Братосалића: Прибил (Прибилша), Радиш (Ради-
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ша), Љубиша и Вук. Дакле, неспорно је да је под нашим
спомеником бр. 5 сахрањен син Милоша Братосалића
Прибисав, који је убијен. Но, споменик подижу тројица
браће. Прибилшу и Радишу одређујемо без већих тешкоћа, а Љубишу, а не Вука, придодајемо изгубљеном
дијелу натписа усљед процјене величине расположивог
простора када је споменик био израђен и неоштећен.
Вјероватно је, дакле, да Вук у вријеме подизања споменика није био међу живима.
Велике тешкоће доноси сачувани почетни дио посљедњег реда натписа: ...ПОNЬ, у којем смо могли препознати завршетак имена ТРНПОNЬ (лигатура: NЬ).
Веза два споменика означена бр. 1 и 5 у овом гробљу
индицира карактер цијелог гробља као родовског или
братственичког.
Посебно питање отвара присуство сегмента ТРЬ Н у
средини петог реда. Веома је тешко растумачити га као
број три и из разлога што се одмах потом означава број
браће покојника који учествују у градњи споменика, и
што се у натпису досљедно користи везник Н. Одмах потом слиједи помен надгробног споменика: биљег, па се
овдје отвара могућност да је над покојником „постављен
тропар и биљег“, дакле, пјеван тропар (Т(РОПА)РЬ), вјероватно на дан његовог светитеља заштитника или неког
другог светитеља. У том смислу упућујемо на садржину
натписа жупана Крње у Цркви Св. Архангела Михаила у
Аранђелову код Требиња, као и помене светитеља заштитника (кућна слава, крсно име) у повељи Санковића,
опоруци госта Радина Бутковића итд.
Анализа облика слова на пет пиперских натписа (а,
б, в, д, ж, к, л, м, х, т, ч), показује да су свих пет натписа
могли настати у двије генерације житеља мјеста које се
укопавало у овом гробљу. Онако како својим порукама
илуструју натписи са споменика бр. 1 и бр. 5. Ријетко
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се сусреће тако компактна цјелина унутар једног гробља
када говоримо о графијским карактеристикама, дакле,
утисак да је клесала једна рука (што свакако, највјероватније, није).
Слово А у облику знака са омчом, нагнуто улијево,
виђа се најчешће у 15. вијеку. Слово В оваквог облика
виђа се нпр. у натпису дивице Владисаве у Хумилишанима код Мостара; натпису војводе Масна и синова у
Дрежници и натпису Беоке код Калиновика12, генерално
од краја 12. до 15. вијека13. Слово Г које је заступљено у
нашим натписима јавља се нпр. у натпису Радоње Ратковића са Ћућенице код Гацка14. Слово Д је у нашим натписима изведено на два основна начина: са несиметричним ножицама које излазе изван габарита омче (натпис
Добрашиновића у Коњском код Требиња, натпис Радивојевића из Симиова код Билеће)15 и у виду великог
штампаног А (натпис Неспине из Малог Чајна, натпис
са цркве у Рогатици, натпис Оподиновића на Ченгића
Барама код Калиновика, натпис Брујнића са Бујаковине код Фоче, натпис Петоивића у Љусићима код Калиновика, натпис Радича Владисавића на Бољунима код
Стоца)16. Генерално, припада 15. вијеку17. Слово Ж које
је овдје усјечено без хоризонталне линије, виђа се у натписима Мајевице, нпр. Хотина Богосалића у Липовица-

Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи Старе Херцеговине (са прегледом Крстова), треће издање, Подгорица, 2016, 104, 113, 130.
13
Г. Томовић, Морфологија ћирилских натписа на Балкану, Београд, 1974, 17.
14
Г. Томовић, Морфологија..., 18.
15
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 178, 345.
16
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 67, 87, 115, 135, 141, 265.
17
Г. Томовић, Морфологија..., 18.
12
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ма, Брајковића у Пељавама и Весеока у Снијежници18.
Слово З које виђамо у нашим натписима са дугачким
и благо повијеним према унутра продужетку, припада
најчешће 15. вијеку19 (Стојсав Милошевић код Коњица,
Петоивић код Калиновика, Трипко Радојев у Брестицама код Билеће)20. Слово К из наших натписа своје аналогије налази нпр. у натпису Полихроније у Величанима
у Попову Пољу и натпису Петоивића код Калиновика21.
Слово Л, чији бисмо облик са украсним кратким покровом овдје издвојили, виђа се у натписима у Цркви Св.
Петра код Требиња датованим поменом кнеза Храмка,
натпису Каталине у Врањевом Селу код Неума и Гојсаве Санковић код Коњица22. Слово М са продужетком
од врха преломљене унутрашње линије виђа се у 14. и
15. вијеку23. У нашем материјалу, у натпису Земљића на
Клобуку код Требиња, Ратковића код Гацка, Радосалића
у Премиловом Пољу код Љубиња, Дучића у истој некрополи, Радосаве у Домашеву у Љубомиру, Загорца у Језеринама код Билеће, Радојевића у Убоску, Дубчевића у
Радмиловић Дубрави код Билеће – пренесен у Сарајево,
Грубача на Кртињу код Љубиња, Хреље у Д. Пресјеници
код Трнова24. Слово Т са краћим бочним ножицама виђа
се нпр. у натпису Радивоја Драшчића у Подградињу у

T. Dragićević, Viestnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, vol. X, No 1,
1888; Исти, Viestnik..., vol. IX, No. 1, 1887; Ćiro Truhelka, Glasnik
Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 1895.
19
Г. Томовић, Морфологија..., 20.
20
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 103, 141, 155.
21
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 95, 220.
22
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 59, 65, 100.
23
Г. Томовић, Морфологија..., 21.
24
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 118, 122, 224, 226, 271, 287,
309, 342, 360, и стражње корице књиге.
18
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Горњем Храсном код Љубиња25. Омега са вани извијеним десним краком виђа се у натписима Полихроније,
Вукмира у Крушеву код Стоца, Мрђића у Јасени код Невесиња, Вука у Подградињу у Г. Храсном, Радосалића у
Премиловом Пољу и војвода Трковића код Срђевића у
Гацку26. Слово Х са горњим украсним савијуцима-кукицама виђа се нпр. у напису Полихроније27. Слово Ч са
симетричним угластим пехаром виђа се у натписима у
Цркви Св. Петра код Требиња у којима се помиње кнез
Храмко, натпису Петка крстјанина у Шћепан Пољу код
Плужина28, генерално до средине 15. вијека29.
Натписи који су овдје приказани, припадали би, дакле, 15. вијеку.

Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 208.
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 95, 163, 195, 206, 234, 371.
27
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 96.
28
Г. Ж. Комар, Ћирилични натписи..., 59, 147.
29
Г. Томовић, Морфологија..., 24.
25
26
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ДУХОВНОСТ 

Лазар Нешић
МИШЕЛ ДЕ СЕРТО И МИСТИЧКА ФАБУЛА

Мишел Жан Емануел де ла Барж де Серто (Michel
Jean Emmanuel de La Barge de Certeau) рођен је 17. маја
1925. у Шамберију, у Француској. Одрастао у породици
католичких интелектуалаца, Серто је основно и средње
образовање окончао у школама Римокатоличке цркве
у Француској. Између 1943. и 1950. стиче две дипломе
на Универзитету у Греноблу: једну из класичних језика
(преферирао је грчки) и другу из философије. Затим
похађа курсеве из хришћанске мистике Жана Барузија
(Jean Baruzi) на реномираном Колеж де Франсу (Collège
de France) у Паризу. Студирајући на секуларном факултету, Серто се интензивно припремао за свештенички
позив. Тако 1950. ступа у Дружбу Исусову (Societatis
Iesu), пролази вишегодишњи курс студија међу језуитима у Лиону (где му је ментор био чувени Анри де Либак),
стиче неколико диплома из разних области, а 1956. je
коначно рукоположен за свештеника. Објавио је десетине књига и стотине радова, превода и предавања. Био
је професор неколико дисциплина на бројним универзитетима у Француској и иностранству. Од самог почетка интелектуалне каријере Мишел де Серто се истицаo
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запањујућом ерудицијом и стручношћу у различитим
областима људског мишљења: у теологији, историји,
социологији, психоанализи, философији, књижевности, уметности, лингвистици, политици, итд. Серто ће у
свим наведеним подручјима остварити значајне резултате и постати интелектуална икона париских и француских академских светова. Међутим, о себи је говорио
пре свега као о историчару. Нарочито као историчару и
хроничару хришћанске духовности. Умро је 9. јануара
1986. у Паризу.

1. Le désir
Наведена Сертоова ученост постаје нарочито очигледна у његовом проучавању хришћанског мистицизма. Проучавању оригиналног и контроверзног. Како у
време објављивања његових историјских и теолошких
радова, тако и данас, Сертоов приступ хришћанској мистици изазива немали број коментара и критика.1 Серто, као теолог и мислилац, још увек провоцира нелагоду
званичној и институционалној теологији и Цркви. Управо зато је и могуће сматрати његову теорију мистицизма
једним изузетним академским и неидеолошким оквиром који нам пружа могућност најдубљег истраживања
и разумевања хришћанске мистике. Убрзо ћемо видети
и зашто.

1

Значајне монографије посвећене животу и делу Мишела де
Сертоа: Geffré, Claude (ed.), Michel de Certeau ou la Différence Chrétienne, Les Éditions du Cerf, Paris, 1991; Giard, Luce (ed.), Michel
de Certeau, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 1987; Giard, Luce
(ed.), Le Voyage Mystique Michel de Certeau, Les Éditions du Cerf,
Paris, 1988.
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Серто је на првом месту био усмерен ка шпанском
и француском мистицизму у средњем веку, тј. на доба у
ком ће позиви на „повлачење у унутрашњост сопства“
постати све гласнији у хришћанској теологији и духовности.2 Такође, хришћанске писце тада обузима занимање за „искуство“ и његово „аутобиографско саопштавање“. Све заједно се изврсно поклопило са Сертоовим
занимањем за психоанализу, нарочито ону Жака Лакана. Не треба сметнути с ума да је Серто (с Лаканом
и другима) био један од оснивача фројдовске париске
школе психоанализе. Ипак, Сертоово разумевање значаја и улоге хришћанског мистицизма не може се свести
на пуку „субјективност“, „унутрашњост“ или усамљено
индивидуално „искуство“. Штавише, зато што је стварао
у контексту западне европске културе, која је изгубила
веру у трансцендентне субјекте и њихове људске пандане у свету – била то „душа“ хришћанства или „ум“ модерне епохе – такво нешто је за Сертоа било немогуће.
Истовремено, његово схватање мистицизма као друштвене праксе – а не само субјективног искуства – довело
је до ширег поимања мистике као начина живота.
За Сертоа мистицизам је изнад свега повезан са
„жељом“ (désir). Управо је „жеља“ једна од кључних
речи у његовом целокупном опусу. Није тајна да је разумевање наведеног појма Серто црпио из списа француских постмодерних философа и теоретичара, као што
су Мишел Фуко или Жак Дерида. Ту се могло наћи и
његово читање структуралиста, као и Лакановог шестог
семинара под насловом Жеља и њено тумачење (Le désir
et son interprétation). Међутим, друго – подједнако битно – извориште била је и необична језуитска духовност.
За постмодерне мислиоце и хришћанске мистичаре, поMichel de Certeau, Heterologies, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1995, 83.
2
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јам „жеље“ изражава извесну врсту неутољивог нагона,
интензитета и незаустављивог кретања које покреће
оно незнано, непоседовано или бесконачно. Оно нешто
на чему се (или где се) никада не можемо зауставити
или одморити. У свом поетски препознатљивом маниру
Серто – у контексту читања стихова мистичарке Хедвиге
из Антверпена – сриче:
Они су, каже, „опијени оним чега нису пили“:
опијеност без конзумирања, надахнуће дошло
незнано откуд, просветљење без спознаје. Опијени су оним чега немају. Опијени жељом. Сваки
може понети име дато делу Ангелуса Силезијуса:
Wandersmann, „ходочасник“. У мистици, мушкарац или жена који се не могу зауставити и који,
поуздано знајући шта им недостаје, знају за свако
место и сваки предмет да то није то, да се не могу
настанити ту, нити се задовољити тиме. Жеља
ствара сувишак. Они превазилазе, прелазе и губе
места. Треба ићи још даље, на друго место. Они се
не стане нигде.3

Жеља, исто тако, изражава и утеловљење у ком се
нестабилно, непотпуно и нецеловито „сопство“ непрестано конструише у покрету ка „споља“ (то јест у „екстази“), другим речима у сусретима с онима који су „други“ или у сусретима с оним што је „друго“. Мали други
и велики Други. Као што је већ речено, мистицизам је
према Сертоу у неодвојивој вези са светом, заједницама
људи и јавним животом, те представља форму „друштвене праксе“. Само се тако може разумети његова контроверзна и оригинална теза да хришћански мистицизам
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, превела
Александра Манчић, Службени гласник, Београд, 2009, 434.
3
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(онај јучерањи и овај овдашњи, али и сваки будући) јесте
радикално субверзиван, како наспрам друштва, тако и
наспрам самог хришћанства (као Цркве и религије).

2. „Мистичко предање“
У својим раним радовима и истраживањима о
хришћанском мистицизму и мистичарима, Серто износи
мишљење да термин „мистицизам“ (као посебна категорија и terminus technicus) има своје порекло у мистичким
списима из седамнаестог века, нарочито на тлу Француске.4 Иако признаје да се сам термин као такав јавља
много раније, већ негде у тринаестом веку код Мајстора
Екхарта и северноевропских бегина, кључни период за
његово формализовање обухвата време између шеснаестог и седамнаестог века.5 Овај парадигматски период
хришћанског мистицизма развијао се у контексту онога
што Серто често именује (психоаналитичким и лакановским) појмом „губитак“ или „недостатак“ (manque).
Са „заласком сунца“ – писаће Серто мислећи притом
на феномен ишчезавања Бога и свега божанског из хоризонта западног дела Европе, те постепеног опадања
хришћанског светоназора – долази до рађања многих
мистичких покрета и настанка многобројних мистичких списа.6 Тако Серто тврди да се „тамне ноћи“ – као
чувена метафора која се понавља у безброј мистичких
текстова и искустава – не односе само на унутрашња,
субјективна стања духовног губитка или одсуства Бога,
већ и на „општу ситуацију“ хришћанске вере у западној
Michel de Certeau, Heterologies, 80.
Michel de Certeau, Heterologies, 80–81.
6
Michel de Certeau, Heterologies, 81.
4
5
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култури.7 Другим речима, ишчезавајући са обала света и
културе, оно божанско ишчезава и са обала мистицизма
и мистичара. Све стране, у тамној ноћи светог и профаног, заједно потреса оно што им недостаје.
Већ је речено да је Серто био реномирани историчар. Сходно томе, он је у потпуности био свестан да је
ова промена у мистичким текстовима – с нагласком на
унутрашњем искуству које се одваја од званичне Цркве
и њених догмата – била заслужна за стварање самог концепта „мистичког предања“. Прецизније речено, појам
„мистичког предања“ – који сеже уназад од периода реформације и средњег века до раног хришћанства – јесте
вештачка, академска и теоријска творевина. Она се састојала од сакупљања ранијих духовних списа у један и
јединствени искуствени оквир. У оно што ће Серто именовати као „искуствено знање“.8 Конструкција „мистичког предања“ је даље (нарочито у деветнаестом веку код
Вилијема Џејмса и других) праћена психологизацијом
проучавања мистицизма, у ком главни критеријуми
за процену валидности саме ствари оног „мистичког“
постају крајње приватна (и често необична) искуства.9

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 7–45.
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 45.
9
Bernard McGinn, The foundations of mysticism, SCM Press, London,
1992, 310–313.
7
8
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3. Мистицизам као субверзија и друштвена пракса
Класични мистички текстови, сматра Серто, нису
имали за циљ да на место посусталих теолошких (и интелектуалних) система поставе неке нове „системе знања“
и фиксиране „системе моћи“. Напротив, мистицизам
управо подрива овакав начин мишљења и праксе, те отвара простор сасвим другачијем приступу хришћанском
предању. Мистички језик кретања („корачања“, „ходочашћа“, „перипатетике“) имплицира непрестано превазилажење утврђених тачака, места и простора. Овакав
приступ хришћанству као „путовању“, „делању“ и „пракси“ – с нагласком на разлици, варијацији и другости –
своје извориште има у Сертоовој припадности Дружби
Исусовој и њиховом мисионарском полету.10 У залеђу
оваквог виђења ствари роморе језик, праксе и идеје Игнасија Лојоле и његових следбеника, наиме језик који
се искуствено сусреће с апсолутним, трансцендентним,
неизрецивим. Изрицање које и само постаје неизрециво
и које – рећи ће Серто – „брише себе само“.11 Ако је објекат (али и субјект) мистичког текста оно „бесконачно“,
онда такав текст (као и сам пројекат мистицизма) никада не може бити нешто друго доли нестабилна метафора за оно што је недоступно.12 Тако, савремено проучавање мистицизма (некаква мистичка историографија
или историографска мистика) само сакупља и уређује
своје праксе у име нечега што не може учинити својим
објектом (осим ако није мистички), нечега чега нема на
располагању и за чим се јури и враћа празних руку:
John O'Malley, The first Jesuits, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 8.
11
Michel de Certeau, Heterologies, 81.
12
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 7.
10
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Ништа од свега тога, ипак, не значи поновно успостављање. Нешто је изгубљено и више се неће
вратити. Историографија је савремени начин
жаловања. Она се пише пошавши од одсуства и
производи само симулакра, ма колико она била
научна. Она на место одређеног раздвајања уводи
представљање. Истина, уопште није извесно да у
садашњости о томе знамо дуже него у прошлости,
нити да је у савременој комуникацији недоумица мања. У садашњости барем чувамо илузију да
ћемо превазићи оно што је прошлост претворила
у несавладиво. Историчар мистичара, такође, попут њих позван да говори другог, понавља њихово
искуство проучавајући га: искуство одсуства у
исти мах одређује захват помоћу којег он производи свој текст и захват помоћу којег су конструисани њихови текстови. Структура одражена у огледалу; попут Нарциса, глумац и историчар посматра свог двојника, који чини да кретање неког
другог елемента постане неухватљиво. Он трага
за ишчезлим који је трагао за ишчезлим, итд.13

За Сертоа, субверзивни карактер мистицизма изражен је темом „непрестаних одлазака“.14 Постоји блиска
веза између просветитељског нагласка на знању и питања моћи, тј. воље за моћ. Тако Серто сматра да су мистичари – као људи који су изрицали „другост“ скривеног
Бога – били суштински аутсајдери у пројекту модерног
друштва. Другим речима, они су представљали групу с
крајњих маргина света.

13
14

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 20.
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 36–37.
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Већ после XIII века, то јест од тренутка када се
теологија професионализовала, духовњаци и
мистичари истичу изазов речи. Тиме прелазе на
страну „фабуле“. Они се солидаришу са свим језицима који још говоре, чији је дискурс обележен блискошћу са дететом, женом, неписменима, лудилом, анђелима или телом. На све стране
наслућују нешто „неуобичајено“: то је навођење
гласова – гласова све даље од смисла који је освојило писмо, све ближе песми или крику. Њихова кретања прелазе, дакле, писмену економију и
гасе се, наоко, кад писање однесе победу. Такође,
пролазно обличје мистике и даље нас пита шта је
остало од речи.15

Сертоово интересовање за мистицизам везано је за
паралеле које се јављају у периоду између утврђивања
мистичког дискурса (XVI–XVII век) и његовог савременог доба (XX век), у ком се „реч“, посебно реч Светог
Писма, не може више говорити верницима на стари начин. Свет се све више сагледава и доживљава као непрозиран и нечитљив. Као одговор на ово разочарање (или
меланхолију) због утихле речи, мистичари су трагали за
инвенцијом друге врсте места, наиме места које ће бити
лишено целовитости, кохерентности и јасних темеља.
Места за које се може казати да представља неместо. У
том смислу, верује Серто, мистицизам представља „путопис“ који је распршен и који се опире сваком дефинитивном истраживању: „овладава њиме помоћу нечег
налик смеху“.16 Мистички списи нуде путање „ономе ко
тражи да га упуте како да се изгуби и пита се како да се
15
16

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 23.
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 24.

____
177

не врати. Тим стазама или путевима... пролази путник-ходач, Wandersmann“.17
Везане за истине које измичу, за ауторитете који
тамне, за подељене или болесне институције,
мистике дефинишу мање спознаја, мање топографија и накнадних инстанци него било који
други начин бављења хришћанском традицијом.
Оптужене (и то с правом) да су „новотарија“, да
су обузете тренутним околностима и „везане“
за њих, али засноване на вери у Почетак који се
мора десити у садашњости, оне уводе одређени
„стил“ што се артикулише у виду пракси које одређују modus loquendi и/или modus agendi (то су
два средишња израза око којих се организује та
производња). Суштину, дакле, не представља одређени корпус доктрина (он би пре био производ
тих пракси, и нарочито, производ каснијих теолошких интерпретација), него заснивање поља у
којем се одвијају специфични поступци: одређени простор и одређени диспозитиви.18

4. Мистицизам и друштво
На први поглед, чини се да Сертоови списи говоре једино у прилог маргинализације и приватизације
хришћанске мистике. Управо ће чин „повлачења из
света“ (као друштвеног „места“) родити и формирати
једну постојану мистику: „Верност пророчанству организује се као мањина у секуларизованој држави. Она се
17
18

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 24.
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 25.
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успоставља као Прибежиште.“19 Свака амбиција и сваки
покушај западног католичког предања након сабора у
Тренту да „обнови политички и духовни свет благодати“ – према Сертоовим речима – суочио се с крајњим
неуспехом.20 Међутим, иако Серто описује повлачење
духовности и мистике на маргине друштва и света, тј.
њихово прибежиште у мистичким групама које производе нов дискурс интериорности и индивидуалитета,
мистицизам ипак увек остаје контекстуална, посебна и
друштвена стварност. Штавише, Серто се разликује од
других коментатора и истраживача хришћанске духовности у двадесетом веку управо по својој наглашеној
обазривости према сваком „унутрашњем“ мистичком
искуству, наиме искуству у изолацији, приватности и
индивидуалности. Мистицизам је, другим речима, увек
и неизбежно активни друштвени феномен који утиче,
како на преображавање духовности, Цркве и религиозности, тако и на промену самог света живљења.
Док опште место или „положај“ мистичке књижевности не треба уопштавати, Серто говори о три привилегована „места“ мистичких теорија и пракси. На овим
местима ће људи с мало или нимало друштвене моћи
стварати нове форме друштвене нестабилности и лишавања. Тако успон мистицизма често одражава пропадање друштва заснованог на различитим моделима
стабилности политичких, економских и религиозних
институција смисла и моћи. Мистика се, дакле, јавља у:
... Друштвеним категоријама које бивају ослабљене економском рецесијом, непрестаним променама и прогресом или уништаване ратовима.
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 35.
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Editions du Seuil, Paris,
1987, 307–314.
19
20
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Осим неколицине мистика који су се нашли на
путу друштвеног успеха, огромна већина њих
је припадала друштвеним срединама или фракцијама у пуном повлачењу. Као да осека открива
обале на којима се појављује мистика.21

Многи мистици ће, дакле, бити људи са друштвених,
културних и религиозних маргина. Серто нарочито истиче шпанске мистичке покрете и њихове необичне осниваче који долазе из породица покрштених Јевреја или
из веома сиромашних слојева грађанства. Ради се о особама попут Терезе из Авиле, Луиса де Леона, те многих
других.22
Мистицизам је често повезан и са различитим
контекстима разумевања оног „ништа“ или „ништине“.
Биће то мистички одговор на околности радикалног „губитка“. О чему је реч? Серто помиње две главне одлике.
Као прво, неки мистичари остварују симболички гест
уласка у корумпиране религиозне заједнице (манастире и друга хришћанска друштва) како би трагали за „семеном“ (или кореном) новог почетка „ни из чега“ или
– како Серто каже – „унутар понављања утемељујућег
изненађења“. Тако Тереза из Авиле ступа у декадентни
монашки ред Кармелићана, а Игнасио Лојола се посвећује мисионарском животу луталице у свету све већег
опадања хришћанства. Као друго, неки припадници
друштвене и духовне елите (као на пример француски
духовњаци у седамнаестом веку) покушавају да остваре чврсту везу и поистовећење са сиромашнима, простима и неписменима. Према Сертоу, они су трагали за
21
22

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 38–39.
Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 37–41.
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напуштањем традиционалних извора ауторитета и институција смисла како би се заузврат посветили егзегези
„дивљих гласова“.23
5. Мистицизам и хришћанство у савременом свету
Сертоово интересовање за мистицизам, да поновим, било је повезано с опадањем хришћанства на Западу и слабљењем институција Цркве и духовности. Његова главна брига је била како данас говорити о стварима
које су готово сасвим изгубиле своје место и свој смисао
у свету живљења. Другим речима, како свету говорити о
Богу или говорити Бога? Чему теологија, чему уопште
веровање и вера? Серто је, после деценија бављења овим
проблемима и могућим моделима хришћанства у савременом свету, дошао до закључка да не постоји такав теоријски оквир који би био у стању да дефинитивно опише
хришћански идентитет. Оно што преостаје јесте само
древна, новозаветна и хришћанска, тензија између учеништва (наследовања Христу) и покајања (преумљења
и личне промене). Хришћански верник у доба постмодерне је позван на (усамљено и лично) верно следовање
Христу и непрестано мењање:
С обзиром на то да је црквено „тело смисла“ изгубило своју учинковитост, на самим је хришћанима да осигурају артикулацију овог „модела“ у
актуелним ситуацијама. Овај се „модел“ односи
на новозаветну комбинацију „следовања“ (Исусу)
и „покајања“ (...) Први појам указује на оно изнад
што име Исусово отвара, а други на одговарајуће
преображење савести и владања.24
23
24

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 23.
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, 287–288.
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Хришћанин (верник) је призван на живот лутања
(илити ходочашћа, како су говорили стари), на путовање без извесности и сигурности, осим фабуле (приче
и/или бајке?) о Христу која се мора практиковати, а не
само објективно (теолошки) износити. Другим речима,
савремено хришћанство је ствар практичног безразложног поверења у велика Христова обећања, а не декларативно исповедање вере и догмата. Вера није ослањање
ни на шта од доказивог. Таква пракса је, верује Серто,
дубоко субверзивна у односу на сваки систем, институцију и религију. Дакако, или можда пре свега, и на само
хришћанство. Тиме ће целокупно хришћанско предање,
а нарочито праксе мистичког повлачења, бити окарактерисане као „начин прелажења“ – не само институција,
већ путовања или ходочашћа преко свих фиксираних
„места“ и утврђених простора моћи. Хришћанска духовност (која жели да остане верна Христовим идеалима
учеништва и покајања), сматра Серто, мора одолети искушењу смештања, пребивања и улогоравања на ма ком
дефинитивном месту или простору. То је највеће искушење хришћанске вере. У свом разиграном, поетичном
и херметичном стилу, Серто пише:
„Духовно“ искушење овде има смисао конституисања чина разлике на једном месту и измене покајања у естаблишмент, те претпоставке да „поема“ (о Христу), која наглашава хиперболу, јесте
снага којом се прави историја или којом се бива
истина која заузима место историје; или, најзад,
као у јеванђељском преображењу (метафоричком
покрету), искушење значи узимати „виђење“ за
„сеницу“ и свет за нову земљу. У својим безбројним списима током многих различитих путања,
хришћанска духовност нуди огроман репертоар

____
182

разлике и неуморно критикује ову замку; она ће
нарочито инсистирати на немогућности верниковог заустављања на „тренутку“ раздора – било да
се ради о пракси, одлажењу, делању или екстази –
и потпуном поистовећењу вере с неким местом.25

Према Сертоу, посебност и непоновљивост догађаја Исуса Христа јесте мера свих аутентичних форми хришћанског учеништва, али само уколико оне не
представљају пуко понављање (или имитирање) наведеног догађаја. У том смислу, посебност догађаја Христа
„допушта“ историјску контекстуализацију и јединственост свих потоњих учеништава, наследовања и подражавања. Само на тај начин можемо (данас и сутра) постати приматељи Божијег вечног „да“, које нам се упућује
без „икаквог зашто“. Међутим, главни симбол овог учеништва у савременом свету, за Сертоа, јесте „празан
гроб“.26 Оно јеванђељско: „Није овде; јер устаде као што
је казао. Ходите да видите место где је лежао Господ. И
идите брзо и реците ученицима његовим да устаде из
мртвих; и гле, он ће пред вама отићи у Галилеју; тамо
ћете га видети. Ето казах вам“ (Мт. 28, 6–7). Бог у Исусу
Христу не може бити сведен ни на једно „овде“ и „тамо“
или „ово“ и „оно“. Ни на једно повлашћено место или
заједницу. Ни на један географски простор или време.
Ни на један народ или расу, пол или занимање. Место
Исуса Христа је место које увек изнова (и заувек) измиче.
Бити на месту Исусовом значи (буквално) бити на месту
ученика, наиме оних који „иду“, „прате“, и „корачају“ у
правцу непрестаног одлажења оног месијанског. Попут
Исуса, хришћани се непрестано повлаче са места које су
25
26

Michel de Certeau, La faiblesse de croire, 303.
Michel de Certeau, La faiblesse de croire, 300–302.
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једном освојили, јер ниједно место „није то“ и никада не
може бити. Потребно је увек ићи „изнад“, „даље“, тражити „више“ и пребивати „другде“:
Унутар хришћанског искуства, граница или
препрека јесте место за делање које обезбеђује
прелазак из посебне ситуације ка напредовању,
из онога „бити овде“ ка ономе „бити тамо“, из
једне етапе ка другој (...) Конкретно посебно место – место наше данашњице – неопходно је као
услов сваког будућег прекорачења места. Оба
елемента, место и прекорачење места – међусобно су повезана, будући да тек повлачење са места
омогућава препознавање затворености, имплицитне у почетној позицији; ово за последицу има
препознавање ограниченог поља које омогућава неко будуће истраживање. Границе су места
хришћанског делања и њихово измештање је последица управо овог делања. Да би се прешло са
једног места на друго, нешто мора бити учињено
(не само речено), наиме: praxis.27

Тако се, парадоксално, радикалне друштвене улоге
хришћанских и мистичких пракси одвијају у знаку неместа, те субверзивних чинова отпора свим системима,
као и покушајима коначног фиксирања и дефинисања
природе свеукупне стварности.

Michel de Certeau, „How is Christianity thinkable today?“, Graham Ward (ed.), The postmodern God, Blackwell, Oxford, 1997, 151.
27
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6. Мистичка фабула
Једна од најпознатијих и најконтроверзнијих Сертоових тврдњи тиче се квалификовања хришћанског мистицизма као „фабуле“ („la fable“). Амбивалентан појам.
Мистицизам је фабула, пре свега, јер не може никада потврдити статус дефинитивне истине. Мистички језик је
лишен очигледне воље за моћ. Ипак, то је само допола
истина, јер је ова немоћ његова (мистичка и парадоксална) снага. Или то тек може да буде. Језички потенцијал
мистике доводи у питање све стратешки дефинисане,
те очигледно фиксиране и коначне, системе смисла,
мишљења и пракси. Зато су хришћани данас, сматрао
је Серто, позвани на живот (веровање и праксу) лутања,
странствовања и корачања у сусрет позиву Исусовом,
тј. на живот лишен терета моћи, ауторитета прошлости,
па чак и извесности идентитета. Хришћанска заједница
може бити заиста хришћанска само ако светом и даље
(све даље и све неумољивије) проноси фабулу о Христу,
причу која подрива сва сигурна места, све утврђене
просторе и значења, преко географија страности и другости, све до оног неименованог којег називамо „Бог“.
Серто пише да се сваки могући дискурс, не само религиозни, налази у трајној опасности разбијености, распарчаности и неактуелности: „Вера пророчки приповеда о
Присуству које је истовремено овде и које тек треба да
дође, које не може бити одбачено без издајства целине
језика, али које такође не може бити непосредно ухваћено и држано у смислу било ког посебног језика“.28
Интелектуалне претпоставке савременог света стављају снажан нагласак на рационалност мишљења, а
томе не могу умаћи ни теологија, ни други религиозни
Michel de Certeau, „Culture and spiritual experience“, Concilium
19, 1966, 3–16.
28
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дискурси. Серто је ово добро знао и стога је оне људе
који су трагали (писали и говорили) о суштинској другости Бога, видео у светлу маргине и периферности у
односу на пројекат модерног друштва. Но, ништа мање
и хришћанске Цркве. Понављаће се стара и добро позната прича, много пута већ испричана, а у наше време нарочито у списима Мишела Фукоа, о лудилу на Западу.29
Могуће је, верујем, направити (најмање једну) чврсту
паралелу: мистичари су, попут лудака у доба класицизма, представљали (вероватно и данас представљају) неку
врсту крајње другости на социјалним окрајцима света
живљења. Ова другост, штавише, има активан квалитет:
она је место (капацитет) уздрмавања традиционалних
центара моћи и привилегија. Можда је управо из наведеног разлога сам Серто био толико фасциниран животом и списима опскурног Жана Жозефа Сирена (ког ће
називати „мој анђео чувар“). Припадник језуитског реда
(као и Серто), свештеник (као и Серто), писац и мистичар (као и Серто), Сирен је много година провео по установама за ментално оболеле, скрајнут, маргинализован,
заборављен. Ипак, некако се изборио са болешћу, наставио да пише, проповеда и духовно усмерава велики број
душа, те већ за живота достигао славу ретких хришћанских ликова прошлости.30 Између лудака и мистичара,
дакле, таји се некаква веза.

Уп. Мишел Фуко, Историја лудила у доба класицизма, Медитеран, Нови Сад, 2013.
30
Michel de Certeau, Correspondance de Jean-Joseph Surin, Desclée
de Brouwer, Paris, 1966.
29
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7. Закључак: Encore?!
Сертоова књига Мистичка фабула (La fable mystique)
је сасвим необичан спис. Ради се о магичној књизи.
Енигматичној књизи. На моменте, лудичкој књизи и
екстатичком приповедању. Лукавом мишљењу. Тешко
доступном и непрозирном. Тексту који лако може преварити непосвећеног тумача. О њој је много писано из
различитих углова. Распон мишљења варира од нове,
аутентичне хришћанске теологије до меланхоличног,
интелектуалистичког агностицизма, те од Сертоа теолога до Сертоа атеисте. Једни ће, наиме, у Сертоу видети
аутентичног теолога савременог доба, други ће чак видети човека који је изгубио веру. Један угао, верујем да
је ипак остао по страни, некако је измакао скоро свима.
То је угао посматрања Мишела де Сертоа као савременог хришћанског мистика. Писаће и други аутори ту
и тамо о овоме, али тек узгредно. Сам Серто је пружио
незаборавну исповест на првим страницама поменуте
књиге. Сазнајемо овде о његовој очараности мистиком,
мистичарима и њиховим списима, животима, праксама
и слично. Сазнајемо и да је више од четрдесет година
бдео над њиховим записима, описима и поемама. Добијамо једног поприлично огољеног Сертоа. Ипак, он ће
се у свему врло вешто сакрити, замаскирати и покушати
да – као аутор – ишчезне са страница текста. Позиваће
се на своју „некомпетентност“ у стварима мистике, на
своје кафкијанско чучање пред вратима „саме ствари“,
на немогућност и неспособност захвата у другост Другог.
Многи су пропустили ове његове језичке игре и варијације, намерне странпутице које треба да заварају трагове путања и преваре читаоце. Међутим, то не треба
да чуди. Још је стари, већ напола луди и уморни, али
мудри Ниче записао у својој књизи С оне стране добра
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и зла: „Alles, was tief ist, liebt die Maske“, или у преводу: „Све што је дубоко воли маску“.31 Сама ствар воли да
се скрива. Прерушава и заварава. Она је попут Вољеног
кога хришћански мистици грабе дланима у ноћи историје. Попут Логоса који говори тако што ћути у свету.
Од памтивека, са праобала на којима се јавља мистичарско сањарење о Другом, слични овоме биће и ловци
другости, овде називани мистичари. И они ће волети да
се скривају, затварају и беже од света. Облачиће многе
костиме и стављати на себе разноразне маске. Постављаће текстуалне замке својим читаоцима. Сва та имена
знаменитих, великих зналаца, странаца и ћутала: Евагрија, Григорија Богослова и Григорија Ниског, Исаака
Сирина, Дионисија Ареопагита, Симеона Новог Богослова, Јована од Крста, Мајстора Екхарта, Хилдегарде
Бингенске, Маргарите Порет, Терезе Авилске, Јосифа
Пећинара и многих других познатих и непознатих. Безброј гласова, безброј предања која говоре о Једном. Позиваће се они на своју „неученост“, „незнање“, „простоту“, „недореченост“ и слично. Заједно чине нешто попут
рефрена који унисоно пева углас: Приповедаћемо вам о
ономе што нам се догодило, иако о томе ништа не знамо
и ништа не можемо сазнати. Биће то манир, књижевни,
аскетски и мистичарски, уласка у непрекидни дискурс
Другог (или о Другом). Списатељски напор да се из сопствене ствари допринесе самој ствари. Да се допише
(допева или домисли) тамо где су се други зауставили.
Штавише, то је стратегија која чува другост Другог од
сваког опредмећења и сваке идолатрије. Од покушаја да
Бог буде ухваћен или заробљен у речи смртника. Ма шта
неко радио, којим год се молитвама, аскезама, обредима и теологијама довијао и упињао, према мистицима
Дигитално критичко издање целокупних дела: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/JGB-40
31
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такво нешто никада неће бити могуће. Не(место) другости је ту, на дохвату руке, иако нам у животу заувек
остаје недоступно. Други је с оне стране историје. О томе
је, или на тај начин, писао и сам Серто. Другим речима, својим делом је описивао, одгонетао, али и бранио
недоступност места Једног. Скромно закорачио у бујицу
мистичког ромора и слутње о свету који долази.
Чему онда, питаће неко, сав хришћански живот у покушају задобијања Бога и сусрета с Њим? Ако
је оно што у таквом напору преостаје само меланхолија због недоступног и носталгија за одсутним, има ли
смисла уопште отиснути се путевима који нас могу одвести незнано куда? Има ли за нас икаквог другог искуства и икаквог другог краја пута осим искуства таме
вере и незнања о Божијем постајању и Његовим великим обећањима, наиме обећањима о спасењу од смрти
у Христу? Све је ствар тумачења. Овде могу понудити
само једно решење и оно се налази на два нивоа: а) с
једне стране, мистицизам је – то ће Серто непрестано
истицати – „начин изрицања“; посебан начин апофатичког (не)изрицања, језика натегнутог до крајњих граница
онога што се може рећи, говорити, написати; манир да
се нешто прећути и сакрије, да се вера сачува од профанизације и конфекције; одатле и мистичка аксиома
да је о Богу боље замукнути, неголи причати упразно;
хришћански мистицизам је стога радикална апофатика,
оно евагријевско слављење неизрецивог у ћутању: све што
можемо рећи о Богу (и нашем потенцијалном сусрету
са Њим) није ништа наспрам оног што Он (и тај потенцијални однос) заиста јесте; б) с друге стране, мистика је
– опет пратим Сертоа – „фабула“. Но, каква заправо фабула (бајка)? О чему (о коме?) говори ова највећа бајка
од свих? Правећи паралелу са земаљском љубави и секуларним бајкама, море мистичких текстова започиње

____
189

причама у којима нека хришћанска „душа“ или неки
други персонализовани карактер (љубав, вера, нада,
итд.) приповеда:
Заиста, каже Душа која сачини ову књигу, приповедам вам о стварима које су сличне наведеној:
Чух приче о неком најсилнијем цару који својом
милостивошћу и највећом милостивошћу племенитости и благости беше као племенити Александар; али он беше тако далеко од мене и ја од
њега, те не знадох како да утешим саму себе и као
знамен сећања на њега, он ми даде ову књигу која
на неколико начина представља саму његову љубав. Ипак, иако имам његову слику, још увек сам
у страној земљи и далеко од дворца где пребивају
најплеменитији љубавници овог господара, наиме они који су сасвим очишћени, усавршени и
ослобођени даровима овог цара с којим заједно
бораве.32

Постоји неки тајновити и безимени Други. О њему
круже прастаре, древне легенде. Постоји и нека немирна хришћанска душа. Она приповеда о своме љубавном
јаду. Између ње и Њега (или фабуле о Њему) је даљина блискости и блискост даљине. Повезује их неутешно сећање и знамење који су ту да неисцељиво исцеле
Његово скривање. Књига, икона, молитва, света тајна,
тиха слутња или која друга неутешна утеха. Истина, има
(понеке) благодати, има (понеке) екстазе, има (понеке)
светлости, има (понеког) пружања ка просторима другости и новог света. Има (каквог-таквог, не знамо какMARGUERITE PORETE, LE MIROUER DES SIMPLES AMES,
CORPVS CHRISTIANORVM, Continuatio Mediaeualis, LXIX, Brepols 1986, 12.
32
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вог) искуства божанског. Али, ништа од тога није трајно,
ништа од наведеног није то само. Ништа није Он сам.
Колико год се смањивао простор и сужавало време између мене и Њега, остаје само искуство потресености
због (привремене или које?) немогућности нашег непосредног и непрекидног сједињења. Бол мистичара је
бол због (ограничене) временитости и (трошне) просторности нашег односа, љубави и сусрета са Богом. Бол
што постоји трајање и што постоји прекид; што постоји
(радосни) долазак и (мучан) растанак; што постоји одсуство које бива праћено присуством и што постоји
присуство које бива праћено одсуством. Тако ова игра
траје у бесконачност. Другим речима, то никада није бол
тобожње Божије потпуне недоступности, некаква жаока агностицизма или радикалног богоодсуства, већ је то
бол немогућности непрестаног, непрекидног и нераздељивог заједништва са Њим.
Тачку на причу о Мишелу де Сертоу (том „рањеном
ходочаснику“) стављам његовим сопственим речима,
наиме оним истим загонетним, вишесмисленим и мистичарско-апофатичким речима којима се завршава његова (незавршена) мистичка књига „Мистичка фабула“:
У мистици, мушкарац или жена који се не могу
зауставити и који, поуздано знајући шта им недостаје, знају за свако место и сваки предмет да
то није то, да се не могу настанити ту, нити се задовољити тиме. Жеља ствара сувишак. Он превазилази, прелази и губи места. Треба ићи још даље,
на друго место. Он се не стани нигде. У њему је
настањен, каже још Хедвига: Неки племић, не
знам какав, ни овакав ни онакав, што нас води и
уводи, упија нас у наше Порекло. Од тог духа превазилажења заведеног неухватљивим пореклом
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или крајем званим Бог, као да опстаје пре свега,
у савременој култури, покрет непрестаног одлажења, као да, кад већ не може да се заснива на
веровању у Бога, искуство задржава још само облик а не и садржину традиционалне мистике. То
је, каже у једној песми Нели Захс: fortgehen ohne
Rückschau, „одлазак без освртања“. И Рене Шар:
„У поезији се човек стани само на месту које напушта, ствара само дело од ког се одваја, добија
трајност само ако разори време.“ Пошто више
није укотвљен у „порекло“ о којем је говорила
Хедвига из Антверпена, путник више нема, ни
пристаниште, ни циљ. Предан безименој жељи,
то је пијани брод. Од тог тренутка, жеља више не
може да говори некоме. Као да је постала infans,
лишена гласа, усамљена и радикалнија, увек у
потрази за поетичним телом или местом. Наставља, дакле, да хода, да се исцртава у тишини, да
се исписује.33

33

Мишел де Серто, Мистичка фабула у XVI и XVII веку, 434–435.
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d

ЗАПИСИ c

Желимир Вукашиновић
ГРАФИТИ
(Одломци из рукописа)

1.
Учити од туђих грешака – то би била врлина мудрих.
Учити од својих грешака – то би била врлина паметних.
Не учити од грешака ни туђих ни својих – то је особина
већине.
У историји се зато не понављају само догађаји
него и начин на који се већина поставља према
догађајима.
Остаје питање:
можемо ли се научити живјети у историји?
2.
„Ко то тамо пјева?” – након „смрти човјека”.
3.
Основ писања је фрагмент
– као што је основ пјевања рефрен.
Цјелина може сакрити фрагмент.
Добар фрагмент цјелину чини вишком,
добар рефрен је онај који се може понављати
а не потрошити.
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Најбољим пјесмама без намјере памтимо рефрен
– остало је предмет анализе.
Плод анализе јесте јасноћа, а не живљење и сјећање.
У животу нам је зато мало шта јасно.
4.
Између Платона и Хајдегера се у времену одвија
обрат у односу између философије и поезије.
Мјесто тога обрата је Фридрих Ниче.
5.
Ни ближње ни даљње не треба обавезивати на своје
неспоразуме са свијетом.
Пријатељство не обавезује.
На концу, живот ни за кога није обавезан.
Живјети – значи то изабрати.
6.
Дуализам сазнајемо трагично:
кроз немоћ да на себе преузмемо смрт
онога кога истински волимо.
7.
Мијењати се по својој вољи значи бити стваралац.
Мијењати се по туђој вољи значи бити снисходљив.
Већина се, ипак, мијења по невољи.
8.
Док пјесници говоре за нас...
Знам да смо осуђени једни на друге,
да нас, од наших односа,
ниједна форма не може спасити.
Ни држава,
ни брак,
ни човјечанство,
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ни идеја...
Док пјесници говоре за нас...
Знам да нас од нас самих ништа не може спасити.
Ни Бог, нажалост.
9.
Поезија није само форма.
10.
Задатак наше поезије нека (опет) буде
искривљење форме у име једне још савршеније љепоте:
живот!
11.
Поезију коју пишем,
уколико то уопште јесте поезија,
и онолико колико сам писмен,
доживљавам као врисак.
Она траје онолико дуго
колико је подноси глас
и органски је условљена капацитетом даха.
Дакле: моја „поезија” траје
колико у њој има живота,
колико је у њој преостало од живота.
А то се да препознати у њеном ритму,
забораву оних који су је читали
и сјећању оних који не знају
да сам уопште писао.
12.
Када бисмо читали како је написано,
наука о књижевности би била излишна.
А када бисмо писали онако како говоримо,
књижевности не би било.
Уосталом: шта је, данас, преостало од књижевности?
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Можда, само њена смрт:
Лектира.
Бестселери.
Одсуство пјесника!
13.
Морал, сам по себи, није природан.
Морал је нужан да не бисмо подивљали
у забораву искуства потпуне љубави.
Љубав је природна
и довољна за доброту.
Потпуна љубав је довољна уопште.
14.
„Љубав нема судију изнад себе.
Она сама процењује своје појављивање
уз помоћ савести;
непоколебљиве, али савести која воли.”
Карл Јасперс, Мала школа филозофског мишљења,
Лагуна, Београд, 2014, стр. 148.
15.
Нико од нас,
под овим небом које је иста бесконачност за све,
не може побиједити:
нико, из живота, неће изаћи жив.
У најбољем,
а у зависности од тога како живимо,
можемо бити срећни губитници.
16.
Ако ближње, а ни даљње,
нисмо обавезивали
на своје неспоразуме са свијетом,
на своје страхове,
нећемо их обавезати ни на своју смрт.
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17.
Не читај само како је написано,
него препознај и запамти зашто је написано…
– и са том се свијешћу врати у свакодневни живот…
… И читајући, изоштри слух, јер:
„ко не уме да слуша песму слушаће олују”.
Бранко Миљковић, „Поезију ће сви писати”,
Изабране песме, БИГЗ, Београд, 1991, стр. 150.
18.
„… Научићу га пјесништву, и научићу га да мрзи рат.”
Меша Селимовић, Тврђава,
Вулкан, Београд, 2015, стр. 39.
19.
Наука покушава да нас утјеши
пред оним што,
у умјетности,
више не може да нас шокира.
Радикална инвентивност је у тероризму.
20.
Поезија данас нема право да опјевава свијет.
Она мора да вришти:
да буде дисторзирани глас једне дискретне побуне.
Глас који свијет не примјећује,
али глас који одбија
да заћути у свјетској историји.
21.
Симболички поредак је нарушен
искуством насиља у времену у коме живимо.
Стварност свјетске историје изнова показује
да је довршење традиционалне метафизике
обиљежено крајем хуманизма и смрћу Бога.
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Симболички поредак који разара
референтност поезије и умјетности
успостављен је у периоду
који је оивичен ужасом Аушвица
и транс-политичком моћи тероризма.
Остаје питати се
шта, у таквој историјској стварности,
остаје од љепоте,
да ли живот уопште може бити лијеп
или је љепота само идеал
или тек својство умјетности
и, наивно говорећи, природе?
Трагање за језиком који може да проговори спрам
тишине Аушвица
и експлозивне буке тероризма,
за језиком који, након свега разореног,
има смисла и значаја,
за језиком којим је могуће
суочити се са стварношћу свјетске историје
очитава се као акутни позив
данашње поезије и философије.
22.
Тужно је када неко пати од небитних питања.
Достојно је патити од онога што је битно,
што је уистину трагично.
Поезије нема међу умишљеним болесницима.
23.
Нужно је производити љепоту,
да не бисмо били превладани ружним.
24.
Истина нашег бивствовања није одржива
на темељу универзалног логичког поретка.
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Истина, како вели Ниче
с оне стране објективизма и трансцендентализма,
има своја естетска својства.
Она није само лијепа, него и ружна.
А сагледава се, у позности свјетске историје,
кроз трагичко искуство.
Трагички философ не може бити скептичан –
јер оно од чега сјећањем патимо
не може се порећи.
25.
Као и срећу,
своју несрећу претежно стварамо,
јер страх хоће да се опредмети.
Крећемо се ка ономе чега се највише плашимо.
Бар по учесталости несреће
могло би се рећи да је сваки човјек
показао да је кадар бити стваралац.
26.
Дуго, непотребно дуго,
предуго пишу
они који су у име писања заборавили да живе.
27.
Писати ваља са мјером
да не бисмо уображавали туђа искуства.
Писати поезију значи држати се граница искуства
свога тијела и душе.
То значи:
Уобразиља може постати поезија
уколико остаје у физиолошким границама искуства.
Поезија од ријечи захтијева вјеродостојност.
И зато поезије нема међу умишљеним болесницима.
Тијело и душа заједно пролазе кроз овај свијет.
У поезији се то најјасније види.
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28.
Пјесник је онај који показује
трагове душе на своме тијелу.
Тумачењу поезије су склони сумњичавци.
Љубав се не опјевава.
Лирска поезија није тек сентиментални израз
љубавног заноса.
Суштинском у поезији
понајвише штети романтичарска интерпретација
садржаја лирске поезије.
Лирска поезија је стање бића
које је (пре)васпитано љубављу.
У основи: mousike!
Мишљење је присјећање
на сазнање које жудимо:
сазнање искуства љубави.
Оно истински образује човјека.
Полазећи од истинског образовања,
од mousike,
мишљење се збива изворно
као пјевање:
искуство љубави које је оплемењено увиђањем
и као себи примјерено свједочено.
29.
О љубави се или ћути или пјева.
Говорити се о љубави може само са оним
са којим се она живи.
Никако да би се љубав конкретизовала,
јер се она ту већ десила,
него да би се његовала
допуштањем да учимо од ње.
Истински љубавници су ученици љубави.
У заједницу не треба да улазе
они који нису вољни учити.
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30.
Заједница се мора преутемељити
преко суштинског у поезији,
у истинском образовању,
у љубави.
Исходи: каква музика – таква и заједница.
31.
Након што је Боб Дилан добио
Нобелову награду за књижевност,
чују се гласови негодовања
оних који књижевност бране од ангажмана
самосталног гласа,
музике и пјевања.
Али: Орфеј није ишао у Хад са оловком и папиром,
него са пјесмом којом је милост уливао
у срце хадских звијери.
32.
Бити пјесник није исто што и бити писац.
У времену у коме одсуствују пјесници
књижевност, наравно, чине само писци.
Књижевност је данас мртва!
Литерарно.
У паклу свијета који сами стварамо,
и у коме режимо.
33.
Гдје је српска књижевност?
34.
Класична књижевност је довршена
насиљем које је требала превентирати.
Властитом историјом,
властитим начином живота смо докрајчили
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класицизам,
разбили смо јединство форме и садржаја,
један историјски тренутак љепоте
у коме је заблистала свијест
о поријеклу трагизма нашег заједничког постојања.
Ако боље погледамо
ни Андрић није био тек или само писац.
Једнако, хроника није тек или само историјски роман.
35.
Да ја нисам онај који ово пише
ништа од овдје записаног не бих морао да читам.
Боље је читати без обавезе.
Свако ко буде изабрао да буде читалац Графита
треба игнорисати своје разочарање, бити упоран...
и беспослен.
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ЛИКОВНА УМЈЕТНОСТ c

Љиљана Шево
КЛИСУРА ДРИНЕ
„Мада све форме у њиховој разноврсности
имају за мене прецизна значења, гледаочева
привилегија је да у њима нађе свој смисао.“
Аршил Горки, 1941.

Припадамо, дакле, привилегованом дијелу човјечанства. Хоће ли се смисао који нађемо у сликама Михаила Раките поклопити или бар бити паралелан са његовим? Сви сањамо, то је извјесно и то нам омогућује
разумијевање.
Тематски и садржајно јединствен циклус, затворена цјелина квадрата запуњених бојом, пастом, знаковима и значењем – то је оно што нам у јесен 2000. године
нуди Михаило Ракита. Слика измиче правилима класичне композиције, разбија затворену форму или затворен
простор, избјегава сваку хијерархијску структуру и одстрањује наративност.
Композиција једноставна, монументална, амбициозна; одсуство цртежа; убједљивост масивног наноса;
промишљена боја, хладна и засићена слутњом топлог
тона. Ако постоји доминантан ликовни елемент на Ра-
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китиним квадратима, онда је то свјетлост – она посједује конструктивну функцију и примјерена је сажимању
осталих ликовних елемената; истовремено свјетлост у
доброј мјери намеће знаковни систем. Сви ликовни елементи беспријекорно осмишљени, усклађени, усмјерени ка циљу – да свака слика буде знак. Знак је само дио
саопштеног, дио цјелине која се налази на другом мјесту,
изван слике. Настојање да се кроз слику-знак успоставе
динамични односи, да се оживи цјелина слике, да се у
распореду постигне неки општи ритам, који је у служби
присутне, још увијек фигуративне теме. У служби поетске и херојске (истовремено) интерпретације пејзажа,
исконских елемената – воде, ваздуха и стијена.
Ватра је запретена у траговима руменила, дискретним као посљедњи одбљесак залазећег сунца на камену,
као слутња неког рујног биља.
Квадрат је захтјеван облик, строг, неприлагодљив.
Императивна форма која у овом случају подразумијева
беспријекорно досљедан процес или пут од пејзажа који
припадају реалноме свијету ка пејзажима духа, процес
праћен консеквентном промјеном артикулације сликарске материје, усклађен однос између пасте и структуре
потеза, свјетлости и површине. У овом циклусу Ракита
смирује нерватуру потеза којима, са неколико суптилно
пронађених и смишљено аплицираних акцената, постиже сажимање визуелног исказа и органско издвајање сегмената у којима је дефинисана сликарска суштина платна-квадрата и ствараочевог односа према опаженом и
његовој транспозицији. Стварност редукована у ликовне
исјечке и поново разграђена и прекомпонована у цјелине које лебде између асоцијативног и сновиђеног, чине
Михаила Ракиту сликарем атмосфере предјела душе.
Зрелост сликарског поступка у овом случају обесмишљава уобичајене дилеме: апстрактно или стварно;
облик или садржај; посматрање природе или унутрашња
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визија. Ракитина слика-знак, као посљедица доживљеног искуства и начин сазнања, као одредница лирске
апстракције и гестуалног сликарства, успоставља равнотежу између реалног и имагинарног.
Установљена је структура, утврђени су односи, знак
је подређен синтакси и тако је настао циклус слика у
међусобном дијалогу који се односи на једну стварност
која измиче, удаљава се ка простору имагинације. Аутор редукцијом опаженог на сликарски битно стиже до
упрошћене форме, до асоцијативног у њој, али не лишава слику препознатљивости на нивоу значења. Ракитин
знак, притом, није затворен у плану слике – он се шири
изван ње, својим треперењем се пројектује напријед и
назад у простору и времену.
На тај начин, да се вратимо на цитат са почетка
текста, Михаило Ракита нам даје могућност да оживимо његове пејзаже, напросто прошетавши кроз њих. Да
бисмо „били мало ближи суштини свијета него обично“
(Пол Кле).
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Видосава Грандић
СУСРЕТ СА КАМЕНОМ

Симболично значење камена и човека садржи у
себи двојако кретање: успон и силазак, јер човек се рађа
од Бога и Богу се враћа, а необрађени камен спуштен
је с неба да би се у облику храма поново уздигао ка
небу. Симбол постојаности, мудрости и снаге, камен је,
у циклусу сликара Михаила Раките, спојио ова својства
са феноменом ликовности у изнијансираној игри супротних аспеката.
Двадесетпетогодишње Ракитино сликарско трагање
саздано је од његовог дијалога са временом, простором
и човеком у том простору. Вишегодишња посвећеност
фигурацији унутар које лежи почетак његовог истраживања ритмике форме, као и колористичких и валерских
односа, нужно је наметала даљи след у његовом тематском и стилском преиспитивању. У каменој архитектури
манастира, у пејзажима делиблатске пешчаре, нестаје
људска фигура, а појављују се нове форме и монохромни колорит, да би се на скулптуралним каменим детаљима моста на Дрини симболично спојили камен, човек и
вода. Знатижељно сликарско око запутило се одатле у
кањоне Дрине и Лима. Чаролија је пронађена! У камењу,
у његовим формама које знају за своје сигурно постојање
и поседују чврст унутрашњи скелет, Ракита је пронашао
додатни елемент: ткиво које чини хармонизован склад
стабилности и, пре свега, смишљено компонованим односом маса, као и кенитичком игром скупљања и растурања, просторним и ритмичким супротстављањем обликовних форми кроз њихову смиреност или разиграност.
Композицијски склад ритма и форме Ракита спаја са
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властитом поетиком боје, колористичким и валерским
односима светлости и сенке, а које се на каменим формама обасјаним од јутарње до поподневне и вечерње
светлости, претапају у својеврсне колористичке нити
уроњене у саму структуру камена.
Ракитине слике „необрађеног камења“ видим као
„живо камење“ и симбол слободе, а воду као „бесконачност могућности“ и у њима налазим спој рационалног и
ирационалног, али и складну оркестрацију кроз коју је
обликовао поетику властитог израза.
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Александар Саша Грандић
		
СУСРЕТ СА КАМЕНОМ			
БАКРОПИСИ – АКВАТИНТЕ МИХАИЛА РАКИТЕ
			
„И начини ондје олтар Господину Богу својему,
олтар од камења, али га немој гвожђем тесати“.
(В. Мој. 27, 5)

У ткању својих бакрописа – акватинти „Камење“, М.
Ракита је дао један посебан свет у коме се огледају различита сусретања камена и уметниковог ока. Брижљиво
бележећи сваки отисак сунца на камену, он нас уводи у
оне просторе у којима је његово „Камење“ и утисак свега оног што је простор и садржај камена. Тако пажњи
брижљивог посматрача не може измаћи ни сећање на
предачку пећину, ни сећање на катакомбу, ни сећање
на Храм. Од опустелог, временом избораног, камена М.
Ракита брижљиво зида своје „Камење“ дајући му и ону
димензију трансцендентног која се огледа у чврстом, сигурном али и осећајном цртежу, тако да можемо рећи да
од „Камења“ гради један посебан, до краја личан олтар
у чију тајну можемо продрети само уколико прихватимо изазов да следећи уметников наум допустимо да нам
„Камење“ завири и у најтање поре бића.
У делу М. Раките не само да су обједињена три елемента: цупрум, аква, литос, већ је то тросложно јединство транспоновано и у сам ликовни исказ кроз јединство цртежа, боје и облика. Оваква форма ликовног израза даје нам могућност да уметников рад посматрамо
и из угла сусретања са свим оним што „Камење“ јесте по
свом бићу. У том препознавању ми откривамо и „камен
за под главу“ и камен хриди и лучки камен и камен „свода каменог“.
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Прича која се одвија у суочавању са овим графикама опредмећена је целокупним уметниковим искуством.
Готово да можемо рећи да је двадесет и пет година успешног уметничког рада М. Раките стало у све оне изворе и све оне увире са чијих је обала никло „Камење“.
Следећи то сликарево казивање ми улазимо у лавиринт
у ком су опустели камени сводови манастира Крка код
Книна и у ком су сабрана сва казивања дринског, вишеградског камена. Као сабратственик уметничких братстава манастира Крка и Добрун, академски сликар М.
Ракита је своју ликовну поетику, брижљиво грађену кроз
двадесетпетогодишње стваралаштво, сажео у циклусу
„Камење“ на такав начин да ми у њему откривамо и злосрећну судбину манастира Крка, где је открио пуноту
зора и сумрака на камену, где је удахнуо дах катакомби, где је на исходу своје умивао очи, а све то као да се
прелива и у тајну коју казује древни добрунски жртвеник. И из те заумне свесности провејава казивање о опустелости, о наготи, о безречности, јер уметник је и сам
био сведок најтежег искушења манастира Крка, а његово
пусто „Камење“ на коме нема назнака ни воде, ни травке остаје нам као неизбрисив печат таквог сећања. Ту
уметникову накану да нас стенкама свог Архимедовог
пужа проведе кроз све оно време иза, ми доживљавамо као спознају пуне вредности светлости у нама. Због
тога у „Камењу“ дотичемо и ону посебну асоцијативну
страну дела где разазнајемо трагове Микеланђела и византијских уметника, а из тог сраза ренесансе и Византије видимо ауторову тежњу да нам да и онај простор
наше свакодневице којим смо неумитно омеђени. Дубоко свестан те међе, М. Ракита нам своје „Камење“ даје
и као каменове међаше који не само да деле безмостне
обале него се скривени у кањонима, него се похрањени
у острвима, него се застали у обалама сурвавају у наше
очи да би ту, сваки понаособ, изазвали нову игру. Рази-
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гран попут Демијурга, уметник нам ниједног тренутка
не означава правила игре нити нам даје јасне сугестије
правца кретања кроз и преко „Камења“ него нам оставља онолико бескраја колико смо кадри да сместимо у
властито око. Понесени тим играма, можемо да изналазимо свакад нешто ново и другачије од оног што нам
се први пут наметнуло, а управо као да је ту вешто припремљена уметникова замка јер његова свесна накана
тиме бива само привидна а нама остаје да се крећемо
у хронотопичном дејству овог дела. Суочавајући нас са
тим континуумом простора и времена сликар нам сугерише и оно што је садржано у камену као траг и елемент вечности. Обједињавањем времена и простора у
камену „Камења“ дата су само назначивања свих оних
сусретања између дела и посматрача. Док посматрамо
разиграност у „Камењу“ сусрећемо се управо са тим „вечним“ и „непролазним“ камења које остаје јединим сведоком човека. Скулптуралност ових графика готово да
је директна сугестија те коначне улоге камена.
Управо због тог хронотопичног дејства „Камења“
можемо рећи да је академски сликар Михаило Ракита
сваки камен понаособ свесно опустео како би нам том
пустошношћу можда наметнуо и оно неизбежно питање
о васкрсењу грађевина од камена које остају као неизбрисиви белези и сведоци трајања оног што јесмо. Разиграност „Камења“ сведочи нам ту непролазну уметникову веру у ново рађање дела од камена и поновно сусретање човека и камена у њиховом просторном и временском јединству.
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(1997), Неумитне песме (2002), Мером ружа и ветрова
(2004), Ненаписане приче (2009), Изабране песме (2011),
Слова наших имена (2014).
КНЕЖЕВИЋ, МАРИЈА, рођена је 1963. године у Београду. Пјесник, прозни писац, есејиста и преводилац, магистар компаративне књижевности. Објавила је књиге
песама: Елегијски савети Јулији (1994), Ствари за личну употребу (1994), Доба Саломе (1996), Моје друго ти
(2001), Двадесет песама о љубави и једна љубавна (2003),
In tactum (2005), Уличарке (2007), Шен (2011). Роман:
Екатерини (2005). Књиге прозе: Храна за псе: роман у
кратким причама (1989) и Fabula rasa (2012). Књиге
есеја: Књига о недостајању (2003), Књига утисака (2008).
Књига писама: Querida – електронска преписка са Аником Крстић из бомбардованог Београда (2001). Живи у
Београду.
КОМАР, Ж. ГОРАН, рођен је 1962. године у Херцег
Новом. Студије медицине завршио је у Новом Саду, а
специјализацију из Опште медицине у Београду. Члан
је Извршног одбора Друштва чланова Матице српске у
Црној Гори, Удружења књижевника Црне Горе, сарадник

____
216

Музеја Херцеговине. На пољу историографије ради на
обради изворних ћириличних докумената Боке Которске и Дубровника из раздобља 17–19. вијека, као и на сабирању података за политичку и нарочито црквену историју херцегновског краја. Објављује монографска дјела
посвећена изучавању историјског хода херцегновских
села, као и радове из историје Српске православне цркве у Боки и Херцеговини. Велики број радова посветио је
рушењу тезе о измјени етничке слике Боке Которске након млетачко-савезничког заузећа Херцег Новог 1687.
године.
ЛАКОВИЋ, Б. АЛЕКСАНДАР, рођен је 1955. године у
Пећи. Пјесник, критичар, есејиста и антологичар. Књиге
пјесама: Ноћи (1992), Заседа (1994), Повратак у Хиландар (1996, 1998), Дрво слепог гаврана (1997, са ликовним
радовима сликара Видана Папића), Док нам кров прокишњава (1999), Ко да нам врати лица успут изгубљена
(2004, изабране песме), Нећеш у песму (2011), Силазак
анђела (2015) и Гласови под земљом (2016). Књиге есеја: Од
тотема до сродника: митолошки свет Словена у српској
књижевности (2000), Токови ван токова: аутентични песнички поступци у савременој српској поезији (2004), Језикотворци: гонгоризам у српској поезији (2006), Дневник
речи: прикази и есеји песничке српске продукције 2006/07
(2008), Дневник гласова: прикази и есеји песничке српске
продукције 2008/09 (2011), Ђорђе Марковић Кодер: језик
и мит (2013), Дневник стихова: прикази и есеји песничке
српске продукције 2010/12 (2014) и Дневник песама: прикази и есеји песничке српске продукције 2013/15 (2016).
Књига путописне прозе: Хиландарски путокази (2002,
са цртежима вајара Зорана Илића Браде). Приредио:
Кодеров митолошки речник (2006) Божа Вукадиновића,
Хиландарје: поетско ходочашће Хиландару – антологију
песама о Хиландару од XII до XX века и Велики школски
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час: избор из поема и књига песама изведених 21. октобра
у крагујевачким Шумарицама (2014) по којој је изведен
„Велики школски час“ 21. октобра 2014. године. Уредио
је и зборнике: Његош, ријеч скупља два вијека: зборник
радова о стваралаштву Петра II Петровића Његоша
1813–2013 (2013) и Бранко Миљковић, моћ речи: зборник
радова о стваралаштву Бранка Миљковића 1934–1961
(2014). Заступљен је у више антологија и пјесничких избора. Награђиван је за пјесништво и књижевну критику.
Живи и ради у Крагујевцу. Главни је и одговорни уредник часописа Кораци.
МАРИЛОВИЋ, АЛЕКСАНДРА, рођена 1986. године у
Дервенти. Професор је српског језика и књижевности.
Пјесничке књиге: Здравице утопљеника (2011), Мираз у
звијездама (2012, награда „Стражилово“). Бави се књижевном критиком и есејистиком.
МЕЧАНИН, РАДМИЛА, рођена је 1953. године. Дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету у Београду, на Групи за југословенске и општу књижевност.
Преводи са руског језика, теорију књижевности и прозу.
Неке од многобројних преведених књига: Историјска поетика Н. Веселовског, Школа за лудаке С. Соколова, Јаре
у млеку, Ј. Пољакова, Сањка З. Прилепина, Историјска
поетика епа романа Ј. Мелетинског, После будућности:
судбина постмодерне М. Епштејна итд. Живи у Београду.
МИЛОВАНОВИЋ, НЕМАЊА, рођен је 1985. године у
Тузли. Дипломирао је на Одсјеку за српски језик и књижевност Филолошког факултета у Бањој Луци. Бави
се проучавањем старих ћирилских натписа. Један од
покретача часописа Бокатин Дијак и главни и одговорни уредник 2012–2016. Живи у Прибоју, на Мајевици.
Запослен као средњошколски професор у Лопарама.
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МИТРОВИЋ, Б. МИРОСЛАВ, рођен је 1948. године у
Београду, дипломирани је арабиста. Превео с арапског
књигу Нагиба Махфуза Приче из нашег кварта (2008),
аутор је сепарата Избор из савремене сиријске књижевности за децу (1989), Чаролије изданка пустиње (арапска
кратка прича, 2013), Записи са обала Нила (египатска
кратка прича, 2014). Преводи су му заступљени у антологијама Чаробни врт (антологија светске уметничке
бајке, 1999) и Тањир пун речи (мајстори савремене светске приче, 2012). Члан је Удружења књижевних преводилаца Србије.
НЕШИЋ, ЛАЗАР, рођен је у Лесковцу 1985. године. Основне и мастер студије завршио је на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Тренутно је на докторским студијама на матичном факултету.
Аутор је богословских радова штампаних у домаћим
часописима и зборницима са конференција. У богословским часописима објављено је више његових превода
патристичких текстова са старогрчког језика, као и превода савремених богословских радова са енглеског, руског и француског језика. Оснивач је Центра за музику,
религију и културу „Осмогласник“, Београд.

РАКИТА, МИХАИЛО, рођен је у Крагујевцу 1951. године. Ликовну академију је завршио у Сарајеву 1978. године. Члан је бројних умјетничких братстава. Учествовао
у раду на десетине ликовних колонија. На заједничким
изложбама у земљи и иностранству излагао преко тридесет пута. Самостално излагао у Јајцу, Ријеци, Врхници, Нишу, Земуну, Лакташима, Старчеву, Опову, Сремској Митровици, Вишеграду, Бањој Луци и Београду.
Студијски је боравио у Белгији 1985/86. године. Живи у
селу Бакинци гдје ради као слободни умјетник.
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СТОЈКОВИЋ, ДУШАН, рођен је 1948. године у Београду.
Пјесник, прозни писац, књижевни критичар и историчар, антологичар и преводилац. Објавио шездесет књига
поезије, прозе, књижевне критике и есеја, као и антологије поезије, прозе, драме и превода. Аутор је капиталне вишетомне Граматике смрти. Приредио је двадесет
књига пјесама савремених српских пјесника. За своје
стваралаштво је награђиван. Живи и ради у Младеновцу.
ТЕОФИЛОВИЋ, НИКОЛА, рођен је 1977. године у Крагујевцу. Пише прозу и кратке сатиричне драмске текстове. Објавио је збирку приповиједака Јесте ли читали Заратустру у оригиналу (2011) и роман Стрелци из магле
(2016). Живи и ради у Крагујевцу.
ТЕШИЋ, ИВА, рођена је 1986. године у Београду гдје је
завршила основну школу и гимназију. На Филолошком
факултету у Београду завршила основне/мастер студије
на смјеру Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, гдје је одбранила дипломски рад под насловом „Рат и егзистенција у Великом мештру свију хуља
Мирослава Крлеже и Дневнику о Чарнојевићу Милоша
Црњанског“. Тренутно је на трећој години докторских
студија (модул књижевност) на Филозофском факултету
Универзитета у Новом Саду. Запослена је као истраживач приправник у Институту за књижевност и уметност
у Београду, на пројекту Српска књижевност у европском
културном простору.
ТОДОРОВИЋ, ОГЊЕН, рођен је 1990. године у Сарајеву. Дипломирао је на Одсјеку за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Источном Сарајеву.
Пише прозу, есејистику и књижевну критику. Објављује
у периодици. Добитник треће награде Матице српске за
есеј. Живи у Источном Сарајеву.
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ШЕВО, ЉИЉАНА, рођена је 1962. године у Бањој Луци.
Дипломирала је на Одсјеку за историју умјетности Филозофског факултета. Докторирала је 2001. године на
теми Српско зидно сликарство 18. вијека у византијским
традицијама. Ради у Републичком заводу за заштиту
културно-историјског и природног насљеђа. Предаје на
Академији умјетности у Бањој Луци. Аутор је више монографија и научних радова из историје умјетности.
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ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА ОМОГУЋИЛА ЈЕ
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

