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ПОВОДИ
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Текстовима у овој рубрици наш часопис скромно, али
достојно, обиљежава 150 година од рођења нашег значајног филозофа и књижевника Божидара Кнежевића.
Уредништво часописа
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Богомир Ђукић

ФИЛОСОФСКА МИСАО БОЖИДАРА КНЕЖЕВИЋА
Осмишљена душевно-духовна усредсређеност и
јака проблемско-предметна концентрација одувијек су
имале велику улогу у остваривању одређеног значајног
и успјешног животног пројекта, посебно у подручју
философирања и научног дјеловања, па су биле од
одлучујуће важности и за изградњу, утемељење и
системско обликовање философске мисли Божидара
Кнежевића (1862–1905). Овај српски философ не само
да је био мимо свих тадашњих праваца и школа, него је
био и један од наших најсамотнијих модерних умова,
који је добро познавајући позитивистичко-еволуционистичку, главну матицу европског мисаоног кретања у
свом времену, успио да аутономно и аутохтоно гради
властита становишта и идеје често инспиративније и
луцидније од својих најважнијих учитеља. У том смислу њега Слободан Жуњић с добрим разлогом у својој
Историји српске филозофије (2009) ставља под рубрику „институционално независних мислилаца”.1 Мисаоно врло даровит и изнимно упоран он се, такорећи,
самоникло духовно пробијао кроз малограђанско паланачко шибље културне тромости и баровитости, те се
из србијанске умне учмалости и духовне неразвијености друге половине XIX вијека, уздигао до ранга
европског философа, да би истинско и право признање
стекао тек у ово вријеме нашег интензивнијег бављења
српском философском мишљу.
1

Слободан Жуњић, Историја српске филозофије, Плато, Београд,
2009, стр. 184.
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Иако је Кнежевић био самотна, снажна и особена природа, ипак формирање његове аутономне и самосвојне философске мисли није остварено мимо и без
одређених видљивих утицаја и подстицаја. Учио је
гимназијско образовање и програм историјско-филолошког одсјека Велике школе, затим од Херберта
Спенсера, Хенрија Томаса Бекла, Огиста Конта, Џона
Виљема Дрепера, али и од Баруха де Спинозе, Имануела Канта, Георга Фридриха Хегела, Ђамбатиста Вика,
Артура Шопенхауера, Чарлса Дарвина, Томаса Карлајла, Ернеста Хекела, Мишела Монтења, Блеза Паскала,
те античких и бројних других страних и домаћих, српских философа и научника, па се може рећи да је
неоспорно стекао широко, енциклопедијско знање, као
и да временом формира властито, снажно промишљање које аутономно и продуктивно рефлектује и мисли.
Самосталним учењем и образовањем стекао је знање
неколико свјетских језика довољно за превођење дјела
Бекла, Карлајла, Гироа, Ј. Штерна, Т. В. Маколеја и
других аутора, чиме је, такође, стварао изворе и стицао
знања свога мисаоног формирања и сазријевања. Највећи утицај на облик и карактер његове философске
мисли имала је његова особена, усамљеничка и мисаоно обдарена природа, те и сама њена космолошка
усмјереност и издигнутост изнад осредњости и медиокритетства, посебно његова животна трагедија, али и
тадашњи енглески емпиризам, нарочито Бекла и Дрепера, француски позитивизам Конта и Спенсеров еволуционизам, природнонаучна учења Дарвина и Хекела,
философија историје Бекла и Карлајла, па и Вика и
Хегела, дакако и Кантово етичко учење и др.
Можда је највећи допринос да Кнежевићев
мисаони напор и системски философски пројект у
цјелини не потоне сасвим у заборав дао Јован Скерлић,
који је већ 1902. године писао о његовим Мислима, а
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касније га сврстао и у своју Историју нове српске
књижевности (1914), посебно се осврћући на његово
поменуто дјело, које по њему примарно припада књижевности. „У Мислима” – пише он – „Божидар Кнежевић често даје згодно формулисане закључке својих
историјско-филозофских размишљања; у њима има
трагова филозофског спекулисања и историјских идеја,
терминологија је често стручна и научна, али у њима
има врло много личнога, свога, готово аутобиографског. Под теретом живота, духовно и душевно вређан
глупошћу и ругобом у свету, он се повукао у себе и
одвојен од својих сувременика и изнад своје средине
тражио заборав и утеху у чистим висинама мисли...
Између Кнежевића човека и његових мисли постоји
најинтимнија веза, оне су непосредан и дубок израз
његове природе, приказ трагичне драме његова срца и
ума; то су, како је сам говорио уздаси, болни крици
једнога вишега духа, једне уморне и разочаране
душе.”2
Чини се као да је читав вијек требао да се уочи и
дефинитивно призна изузетан животни значај његове
философске мисли, што и данас говори самосвојним
мисаоним гласом вриједним пажње и умног и духовног
интереса. Иако не без икаквих текућих оцјена његових
списа и мисли у настајању, само поменуто признање
већ на старту је показало необичну уздржаност и
шкртост, која не долази увијек од истинске мудрости,
већ више припада сујети другог, да би се потом даље
пробијало кроз поприлично равнодушан, тром и неодговоран однос (као уосталом и код других) према
обради и чувању националног културног блага, посебно тако ријетког и вриједног попут Кнежевићеве
2

Јован Скерлић, “Божидар Кнежевић”, у: Историја нове српске
књижевности, Рад, Београд, 1953, стр. 419.
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философске и литерарне мисли, што се критички
уздигла над модерном историјском стварношћу са
свијетлећим духовним зрачењем и у сасвим противрјечном и динамичном савременом добу. Данас, међутим, видимо да та мисао не само да није изгубила
функцију своје критичке предметности, него је чак
исту садржајно проширила и оплодила својом извјесном антиципацијом и историзацијом и апликативно
на савремене изазове. Отуда нам он, независно од одређених превида, недостатака и анахроности, сада
изгледа тако истинит и близак, дискурсиван али и
непосредан, сав од једноставне мисаоне интуиције,
директног увида у актуелну збиљност и, како је говорио Јован Скерлић, “апотеозе мисли”, “елевације” и
“лиризма интелекта”, те и од дубине болног осјећаја
над празнином свакодневља.
Кнежевићеви дискурси у његовим списима о
историји /Принципи историје I, II, Ред у историји
(1898), Пропорција у историји (1901)/ и у фрагментизованим и афористичким Мислима (1902) садрже одређен у основи мање-више цјеловит философски систем,
односно једну синтетичку философију историје у специфичном споју историје и философије са резултатом
историје свијета као философије. Као такви они у својим идејама и становиштима садржајно носе философску мисао космоса, природе и друштва, према томе,
одређену космологију, онтологију, антропологију, те
етику и естетику, и представљају историју у премоћи
философије која је заправо извјесна наука о времену,
расту и развоју, те извору и поретку бића и ствари у
космосу и природи. Ријеч је о историји као философији
чији је циљ и посао мисаоно проткивајуће извођење
битног еволутивног историјско-временског континуума преко и кроз стварна историјска збивања и сам
унутрашњи живот у његовој историјској генези
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интегрално са природом и културом у њиховим чулним и духовним, те свјесним и несвјесним сферама и
подручјима. Јер, Кнежевић је дубоко вјеровао да један
исти животни пулс и покрет удара и бије како кроз
сунце тако и људско мишљење, из чега происходе и
разумијевају се и његови темељни принципи о херменеутичкој цјелосној увезаности свих бића и ствари у
цјелини простора и времена, као и о њиховој појмљивости из њихове прошлости и будућности, односно
историчности.
Укупан свјетски развој загонетног поријекла почиње, по њему, раздвајањем хаотичне масе те формирањем и увезивањем новоформираних цјелина у њиховом међусобном исцрпљивању и борби за престиж и
што вишу позицију, чиме су се преко тзв. основних и
стабилних „тачака” образовале и кристалисале мање
цјелине и умрежиле у одређену континуирану, највећу
могућу замисливу цјелину. У ствари, у свом философском разумијевању историје свијета Кнежевић тежи
остварењу одређеног најопштијег погледа на човјеково
кретање, како истиче, у свим временима и правцима
властитог живота, дакле са висине једног философског
начела изучавања историје свијета као посматрања
историје космоса, природе и друштва. Отуда је његова
спознаја своје полазиште имала у висинама интуиције
са којих се космичка хармонија и уопште аналогија у
структурама космоса „слушају очима”, па философски
дискурс постаје „умјетност ума”, а сам он умјетник
међу философима.
Његови увиди у устројство и саздатост свијета
догађања, слично Спенсеровим, откривају, са гледишта
теорије еволуције, одређене дубоко укоријењене законе веза претходног стања и његове посљедице, дакле
правила претхођења и слиједа, у смислу да је прво
просто, а сљедеће сложено, исто као што цјелина и
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опште претходе парцијалном и посебном те влада
зависност происхођеног од оног ранијег и претходног
које је постојаније и трајније од њега, а у сличном
односу стоје и цјелина и простије према сложеном и
дјелимичном и тсл. У ствари, Кнежевићев херменеутички процес континуације, у којем се образују поменуте
фундаменталне и стабилне тачке у дијалектици дјеловања једних на друге и стварању нових, сложених
космичких и људских историјских цјелина, није ништа
друго до тражење и успостављање реда у свијету и као
такав представља саму завршницу цјелокупне космичке еволуције, природног и људског развоја и раста.
Но, дефинитивни циљ историје није тек откривање реда у њој, па послије увођења континуитета у
све процесе, ствари и бића, слиједи њихова тзв. пропорционализација, према томе, одређени процес битно
другачије природе и карактера, у којем се они
хијерархијски распоређују сходно својој природи, карактеру и функцији у космичком простору и историјском времену. Заправо, утврђивање њихове пропорције
означава успостављање њихове стварне вриједности у
контексту цјелине и спрам свега осталог, и оно је
директно условљено и зависно од самог њиховог реда
у историји, то јест, од редослиједа настајања, односно
од тога да ли је општије, цјеловитије и раније, или је
оно посебно, касније и партикуларно, па с тим у вези и
да ли је веће, јаче, дјелотворније и дуговјечније (случај
са оним првим) или је мање, слабије, мање утицајно и
мање дуговјечно (други примјер). Апликујући принцип
корисности адекватно и пропорционално првенству у
времену те начело броја услова неопходних за постанак као обрнуто пропорционално поменутом првенству, Кнежевић тежиште и акценат историје са науке о
позитивним чињеницама помјера на науку што успоставља и утврђује реалну вриједност ствари сходно
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њиховом статусу и позицији у оквиру достигнутог развитка, према томе, на науку извјесног аксиолошког
усмјерења.
Ред и пропорција у историји овако, споља
гледано, имају изглед одређеног механизма или шеме,
но ако се њихова бит сагледа помније, они нису без
основе у емпиријском свијету живота и остављају
дојам логичног и природног. То није никакво чудо,
будући да су његови главни списи настајали у доба
цвјетања позитивизма и под утицајем дјела природнонаучног историзма англосаксонских философа Хенрија
Томаса Бекла и Џона Виљема Дрепера, а понајвише
тада гласовитог Спенсеровог еволуционизма, захваљујући којем посебно у развојном склопу разматра
диференцирање од хомогеног ка хетерогеном, што
имплицира и раздвајање знања у посебне науке, те
издвајања из првобитне масе и отварање пута према
самосвојности и индивидуализацији, све до формирања
коначних стабилних тачака, па процес успоставе реда и
пропорције, као процес континуације, представља тек
прво полувријеме у космичком и људском динамичком
историјском кретању, док у другом његова еволуција
улази у дисолуцију и одређено ретроградно кретање са
обрнутим редослиједом у односу на претходни период.
Очито, развијеност реда и пропорције у континуалности свијета није одређена постојана стабилност и
вјечна трајност, већ тачка разграничења и почетак
дјеловања деструкције дисолуције која је замијенила
еволуцију и раст, да би обрнутим редом у односу на
ову, рушила све што је она стварала, успостављала и
градила не окончавши своју увелико одмаклу изградњу. Као таква, она је посебно утврђивањем пропорција
у историји космоса, имала најважнији задатак не да
успостави истинитост ствари и бића, него да им, кроз
разумијевање њихове прошлости и будућности, ода
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одређену највишу правду у извјесном онтолошко-аксиолошком смислу.
Но Кнежевић, радикално одбијајући свако па
дакако и оно ничеовско вјечно кружење и враћање
истог, и полазећи од тога да је читав актуелни свијет
тек једном постао, да само једанпут живи, те и да ће га
само једном нестати, дубоко вјерује и у његову дисолуцију и његов коначни нестанак у облику одређеног
процеса у будућности. И будући да нема бесконачног
понављања и пулсирања природе и свијета живота, све
што је започињало, живјело и развијало се у историјском збивању, догодило се тек и само једном дубоко и
недвосмислено побуђено одређеном загонетном и
неразјашњеном потребом, коју он метафизички уводи у
своје тумачење историје свијета као философије. У
ствари, потреба је за њега један од најуниверзалнијих
закона што захвата све дато почев од најмањег и најситнијег па до самих васионских система, и заправо, по
њему, све што постоји не само да је потребно да постоји, него и, док год је потребно као такво, показује
смисленост и разложност тог и таквог свога постојања,
и њега, чим постане непотребно и изгуби свој разлог и
смисао постојања, као таквог и нестаје. И док је постојала еволуција, постојала је и сама потреба за њом,
односно постојао је довољан број услова за њено
појављивање и трајање, но сада, на највишој тачки
еволуције, по нашем је философу таква потреба престала и нестала, па више ни ње као такве не може бити, и
свијет се поново кроз дисолуцију враћа тамо одакле је
почео, у своју првобитну хаотичну масу. Кнежевићево
образложење за тако нешто лежи у слабости спознаје
људског ума и његовој објективној недомашности, с
обзиром на то да не постоји тачка за посматрање свијета у истинској цјелини која се једина може појмити,
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данашњи и сваки актуелни свијет, међутим, није, нити
може бити таква појмљива цјелина.
Уосталом, по њему, све је ништа, све је постало
из ништа, и све ће се у ништа вратити, па ипак, то
ништа увијек постоји, било је и увијек ће бити, потпуно аутономно као узрок себе самога, према томе, одређени мистични Бог који се манифестује као вријеме,
док је човјек тек и само изгубљени тренутак у вјечности. Ако се све заснива на Богу, који је почетак,
самопосталост и самотворност, те и одређено творачко
биће за све друго које се без њега и не може разумјети,
онда се, дакако, и сама еволуција и дисолуција свијета,
као и саме омогућавајуће потребе утемељују у његову
метафизику што ствара али и уништава све, попут
самог времена као посљедњег узрока читавог бивања,
постајања и нестајања, стварања и рушења. Бог као
вријеме одређује потребу свега што је бивало, што
бива и што ће бивати, а само бивање настајало је али и
престаје с обзиром на потребу њиме дату, но вријеме у
Кнежевићевим идејама и виђењу има двоструку улогу,
позицију и вриједност, такорећи, онострану и овострану, метафизичку и физичку, с простором повезану
улогу, будући да је он у разумијевању и спознаји
основа и поријекла ствари и свијета живота у цјелини,
ишао чак до непојамног и до самог краја. У вјечности
бивања и постојања тек је постојан Бог у виду одређеног метафизичког супстанцијалитета, док је човјек само једна тачка у простору и један тренутак у вјечности,
и отуда поријекло, основе и извори свијета и леже у
Богу, па наш философ историју битно и темељно спаја
са метафизиком, чије принципе истина пропитује и
истражује у свијету емпирије и историјског и свјетоживотног фактицитета. У том смислу, већ је с разлогом
констатовано да његов философски позитивизам није
без „спекулативних елемената, као што ни његов
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теизам није био идеалистички, већ материјалистички и
пантеистички”.3
У Кнежевићевој философској антропологији,
премда деизам чини основну претпоставку мисаоног
система, човјек је постављен у само средиште историје
и свјетских збивања, па ако центар васионе није тек
једна тачка у простору, него моменат у вјечности, онда
људско биће стоји не у оном просторном, већ у средишту тек животног земаљског времена. Иако је он
одређени изгубљени тренутак у вјечности и секунда
спрам минута свјесног живота, ипак се закони природе
згушњавају у законима човјековог живота, који се шири до живота цијеле природе и космоса. У процесу
дисолуције у којој се крај раста додирује и преклапа са
почетком опадања и декаденције човјек, који је највиши луксуз природе и нешто што је посљедње настало,
бива први на удару, јер оно посљедње настало, сада
прво нестаје, па се с разлогом може тврдити да је
Кнежевић читав вијек прије постмодерниста најавио
крај човјека и историје, што су већ примијетили и
други. На примјер, Слободан Жуњић с разлогом истиче
да код њега при успостављању пропорције у историји
човјек први нестаје, те да наш философ, „много пре
савременог структурализма, у дословном смислу речи
обзнањује ’крај човека’, те ’последње форме материје’
у којој се крај сабире с почетком развоја. Али, та ’најлепша песма коју је Земља опевала у славу бога’, мора
утихнути, па човек пропада први када дође време да се
крене унатраг, јер је он највиши ’луксуз природе’.”4
Битно се дистанцирајући од историографије
која не силазећи у дубине живота и његову закономјерност тек описује живот народа у разним временима и
3
4
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Слободан Жуњић, нав. дјело, стр. 189.
Исто, стр. 188.

просторима, као и од дескриптивне антропологије, он
разликује три периода људске историје: први у форми
природног друштва до формирања народа и државе,
други као само образовање тих форми, и трећи, као
период људске заједнице утемељене на унутрашњим и
свјесним, хуманим принципима. По њему, људску
историју и саме људе детерминишу вријеме и потребе,
па су, насупрот схватањима Томаса Карлајла (1795–
1881), хероји и велики људи не божји дарови и творци
историје, већ само изрази својих времена, формуле и
гласне ријечи милиона душа, које доноси, поставља на
сцену и скида с ње њихово вријеме и његова потреба.
Историјски процес тече редом од природе, историје и
културе до цивилизације као човјековог владања собом, у чему супротност човјека и природе постаје
основ и мјера читавог свјесног и умног људског
напретка спрам осталог живог свијета, као и слободе
од притиска природе, али и државе, сталежа, династије,
класа, религије и сл., јер зрелом човјечанству у којем
се тек може бити човјек, не требају моћне државе, него
слободни народи и људи.
Кнежевић је у историјском и антрополошком
мисаоном контексту говорио и о улози економског,
политичког, социјалног, културног и образовног живота у осмишљавању историје, те о моћи цивилизације у
савладавању природе и спајању људи и културе, хоминизацији све ширег круга ствари, школама гдје се учи
бити човјек, племенима и народима као природно-историјским заклонима, гдје он сазријева и сл. Његова
„онтолошка аксиологија” (термин Андрије Б. Стојковића) успостављена процесом историјске пропорционализације подразумијева налажење вриједности у свим
стварима и бићима и имплицира једну општу истинитост над посебним и појединим истинама, исто као
што се универзално добро издиже над свим појединим
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и посебним добрима. Човјек је својим осмишљавајућим и одуховљавајућим радом и дјеловањем увео
историју у космос, те створио културу и њоме испјевао
најљепшу пјесму Богу.
Његови философско-историјски списи и његове
Мисли најбоље се гледају једним погледом и разумијевају у интегралном приступу, но више Кнежевићевих
интерпретатора ове друге посматрају са посебног
аспекта, у смислу разликовања од претходних дјела.
Он се у њима потврђује као риједак српски моралистички философ, попут познатих француских моралиста, Монтења, Паскала, Лабријера, Ларошфукоа и др.,
у односу на које, штавише, показује извјесну супериорност оригиналне метафизичке визије свијета, која
претходи овим лијепим, премда понекад и горким
афористичким творевинама литерарног карактера, у
којима изражава небројена питања и теме, од идеје и
потребе Бога, песимизма и резигнације над осјећајем и
разумијевањем ништавности и невриједности свега
прошлог, садашњег и будућег, над сумом болова већом
од суме радости, над патњом и нестанком човјека у
космосу и сл., те и одређеног аристократског гледања
на „вишег” човјека, па до аутономије морала, питања
слободе, љубави, егоизма, врлине, лијепог и умјетности. Кнежевићеве мисли, које су у извјесном смислу
дестилат његове судбине и животне патње5, више него
његови ранији мисаони дискурси песимистички сјенче
5

Примјера ради, премда је с разлогом настојао, није успио да дође
на Велику школу (1897), јер је Б. Петронијевић о његовим
Принципима историје написао неповољан извјештај тврдећи,
поред осталог, да у њима нема ништа оригинално. И поред
негативног реферата, Петронијевић је, премда штуро и шкрто,
ипак поводом његове смрти (1905) записао, да је Кнежевић
припадао ријетким умним људима у краткој историји српске
философије, те као мислилац оставио и одређеног трага за собом.
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човјекову нимало повољну животну позицију и историјски статус, и у том смислу он понекад подсјећа на
Артура Шопенхауера, или на модерне и савремене
философе егзистенције.
У њима феномен бола има посебну важност,
било кад говори у духовном смислу о „вишим”
људима, дакле оним племенитијим, разумнијим и
карактернијим, који су као такви више и изложени
болу, или кад истиче да из дубоког бола происходе и
дубље мисли, будући да је мишљење за њега нека
врста одушка од притиска живота и неправде, али и да
га ништа толико не троши колико умни напор да се у
свему тражи значење и смисао, односно да што је више
мишљења, мање је живота. Исто тако, кроз њих се
осликава и сама историјска и антрополошка ситуација
његовог времена пуна чамотиње, баровита и запуштена, посебно она духовна у којој је човјек, како је
говорио, ствар којој би се понеки пут и Бог обрадовао,
а од које се често и ђаво застиди. Јер, у нијемој васељени човјек је напуштен и остављен самоме себи,
топлоти вјере са мало свјетла, науци и знању са мало
топлоте, па је религија ту да крчи пут науци и философији, а главни задатак философије да мири науку и
религију, будући да је она умјетност ума, слично као
што је умјетност философија чула, а поезија философија осјећања.
Ставивши човјека у сами центар својих мисли,
Кнежевић мисаоно и херменеутички рефлектује о небројеним противрјечјима у које тај човјек улази и са
којима се у свом опхођењу у свијету и природи суочава, па су његови философски афоризми и мисаоне
досјетке и данас више или мање актуелне и са особитим животним значајем. Њему је човјеков свијет оним
најбољима и највишим непримјерен, јер је такав какав
јесте идеалан за камење, савршен за биљке, прекрасан
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за животиње и добар и лијеп за обичног, нижег човјека,
док је за оне који на прави начин и дубље мисле ружан
и неразумљив. У сам први план фокусира племените
људе и „велике душе” које, како истиче, не треба тражити с буктињом у руци, јер се оне не виде заклоњене
од привидних људских величина и лажних свјетлости,
па започињу са сијањем свога тихог и чистог сјаја тек
из гроба, послије смрти тих неистинитих свјетлости и
настанком општег мрака. Тако исто, тек су ове „велике
душе” у стању да осјете страшне несреће и оне велике
болове, те и да пробуде оног другог, вишег човјека у
човјеку, будући да само оне, у себи удвојене, разговарају саме са собом, док насупрот томе, душа нижег
човјека као одређена „ситна душа” увијек остаје „поравњена”, попут неке округле цјелине.
Кнежевић је с добрим разлогом вјеровао да су
само велике душе у стању не само да трпе и отрпе
велике болове, већ да их као такве у извјесном смислу
и траже. Када се на тим душама почне хватати лед,
тада се он у њима ухвати толико дубок и јак да за све
људске топлине постане нераскрављив и гранитан.
Велике душе углавном ћуте и подсјећају на океан, јер
имају много тога да кажу, као што га оне мале немају,
па као такве подсјећају тек на бару, но и једне и друге
подједнако прати сјенка тишине. Према нашем философу, евидентан знак кварења и пропадања друштва у
његово вријеме (сматрамо данас још и више), јесте да у
њему све оно племенито – правда, љубав, патриотизам,
хуманост, чистота, искреност, вијерност, милосрђе и
сл. – постаје преживјело, невјероватно и смијешно, будући да је тим декадентним кварењем изгубило у представи људи сваку вриједност и значај. У таквом друштву свијест, савјест, љубав и племенитост постају тек
„мала острва” у океану неслободе, морања и нужде, па
је у њему и зброј болова већи и надмоћнији од суме
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живота и радости. Начелно, сваки је појединац ковач
своје среће и судбине, само што у друштвима кварног
идентитета судба и провиђење једнима даје чекић и
готово усијано гвожђе, док га други морају ковати на
оно хладно, а често и голом песницом. У њима, за
„више људе” ходник живота постаје сасвим тијесан и
низак, да се они једва и с великом тешкоћом крећу у
њему, и тако све до своје смрти, да би тек у њој нашли
мјесто починка.
Андрија Стојковић је у својој интерпретацији
Кнежевићеве философске мисли добро примијетио да
он у етици заступа, полазећи од и парафразирајући
Имануела Канта, одређену теорију аутономије морала
с обзиром на то да истински и прави морал налази у
човјековом опхођењу независно од спољне природе,
страха од казне и несреће, те и од властите користи и
интереса. Његов моралитет происходи из слободе од
ма које људске принуде и уско је везан за човјеково
поступање по дужности и ономе не како мора већ како
треба. Субјективне изворе моралности он налази не
само у вољи, него и у емоцијама, попут љубави,
мржње, егоизма, утилитаризма и сл. Саму врлину
одређује као свјесно и самовољно свођење властитог
сопства на праву мјеру према другима и друштву у
цјелини, а највише морално начело налази у правди као
темељном смјеру свеукупног људског опхођења у напрезању, племенитом настојању, мишљењу и осјећању.
У његовој се мисли тијесно везују истина, правда,
љепота и доброта, тако да се узајамно и саодређују у
смислу, на примјер, што већа и дубља истина, то трајнија и виша правда. Кнежевић је, упоредо с правдом,
издизао и друге врлине, попут доброте, племенитости,
поштења, пријатељства и љубави.
Значајна су и његова схватања лијепог и умјетности, којима је у Принципима историје и у Мислима
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посветио знатну пажњу, као специфичним формама
испољавања закона реда и пропорције у еволуцији и
дисолуцији космоса. По њему, потреба ставља религију прије умјетности, која међутим постаје прије
философије и науке, и која је од њих животно значајнија те и дуговјечнија, а сличну позицију има и сам
феномен лијепог што претходи добром и истинитом.
Стојковић је с добрим разлогом оцртао његово становиште о историјско-духовном статусу умјетности.
„Уметност настаје из нагона самоодржања и (као
практична животна функција) у току времена, свођењем ружног на минимум, стиче све већи степен пропорционализације. Слично Хегелу, али експлицитније
од њега, Кнежевић сматра да је уметност човечанства у
садашњој фази његовог развоја достигла врхунац зрелости, да ће процесом дисолуције опадати и најзад
нестати... Уз Његоша и Л. Костића, Кнежевић једини у
Срба одређује место лепог у уметности у космичким
размерама, али не стиже (као они) до панестетизма.”6
Приступајући вриједности Кнежевићеве философске мисли, треба рећи да српска философија,
уопште узев, не би требала имати комплекс ниже
вриједности пред другим, па ни пред великим националним философијама, дакако, ни онај више вриједности. Одувијек изазивају дегутантност таква понашања
при суђењу и пресуђивању нашој философској мисли,
било у цјелини или код појединих философија, а она се
примјењују и код озбиљнијих истраживача и наших
виспренијих философских умова. Ригорозум суђења
своме извирао је понајвише из потребе да се себи прибави одређена важност, која свој мотив иначе налази у

6

Др Андрија Б. Стојковић, Развитак философије у Срба 1804-1944,
Слово љубве, Београд, 1972, стр. 298-299.
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самој позицији суђења као таквој. Ја судим о вредноти
других, ја сам дакле важан!
Друго је питање самих компетенција суђења, јер
данас сви суде о свему и свачему, а многи на то немају
ни легитимно, нити морално право. Они који суде
морају онтолошко-аксиолошки јасно разликовати
вриједно од невриједног, добро познавати не само
одређени предмет суђења, него и саму читаву област
којој припада. Свакако није довољно тек пуко препуштање емоцијама, иако и оне имају свој значај, посебно тамо гдје ум показује своју немоћ као, на примјер,
у умјетности. У философији, исто тако, оне ће чистије,
више и боље осјетити снагу мишљења и ума, него
интелект, па отуда у суђењу партиципирају не само ум
и рефлексија, већ и тзв. емоционална интелигенција
као таква и по непосредности њој блиска интуиција као
директно умно гледање и суђење, поготово код тако
самосвојне интуитивне и личне философије каква је
Кнежевићева.
Описујући његова философско-историјска извођења као велики интелектуални замах, С. Жуњић његову философију с разлогом оцјењује увјерљивом, у неким ставовима чак актуелном и антиципативном,
упечатљивом, институционално независном и аутохтоном, те усамљеничком, а самог философа као ријетко
упорног и необично талентованог. Д. Јеремић Кнежевића види као најзначајнијег представника позитивистичке философије код Срба до почетка XX вијека и
ставља га у први ред српских философа с обзиром на
његову способност да створи одређену велику философску слику свијета, али и међу најзначајније европске позитивисте, који је успио да надиђе чак и своје
учитеље, Спенсера синтезом својих погледа, Бекла
ширином философске перспективе којом надмаша
његов природњачки историзам, сматрајући његове
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Мисли моралистичком литературом равном чувеним
француским моралистима, Монтењу, Жуберу и Шамфору, но које такође надмашује својом систематичношћу. По њему, он је умјетник међу философима.
Скерлић је први признао и осјетио, те исто тако
и високо цијенио његове чисте духовне висине и саму
апотеозу мисли, посебно вриједности њеног литерарног карактера у афористици његових Мисли. А. Стојковић, који се можда најшире и најсистематичније бавио
Кнежевићевом философском мишљу, с правом га држи
„снажном мисаоном појавом” насталом с разних мотива и утицаја, и са најразноврснијим мисаоним импликацијама, сматрајући да је његов „систем умногоме
реалистичан и данас жив”, те и унеколико претјерујући, да је уз Доситеја, Његоша и К. Атанасијевић,
највећи српски моралиста, а уз Р. Бошковића и Б.
Петронијевића, највећи наш синтетички философ, па је
као такав српској култури и философији у мисаоној и
поетској форми подарио „космополитске и космичке и
наше националне видике. Он је уз Саву, Доситеја, Вука, Његоша, Светозара, Панчића, Скерлића и Цвијића
значајни идеолог наше народне мисли”7
Нема сумње, синтетичка и интуицијска, те животна и луцидна философска мисао Б. Кнежевића, посебно ако се имају у виду стијешњени егзистенцијални
оквири и услови у којима се формирала и, посебно,
како је у њима израстала и настала на личној животној
трагици, има своју неоспорну, незаборавну културну и
симболичку вриједност, која свједочи и о њеном савременом и актуелном философском значају, не само оном
оствареном у свом времену и на крају деветнаестог
вијека, значају који прелази националне границе и
оквире и домаша ниво и разину вриједности већих и
7

Исто, стр. 300.
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познатијих националних философија како на Западу
тако и на Истоку.
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Вишња Косовић

БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ – АРИСТОКРАТА ДУХА
Племенити потомак, унук, епски опјеваног кнеза Ива од Семберије, Божидар Кнежевић (1862–1905)
је био и остао аристократа духа. Као такав, живио је
драматично и тешко; издвојен и усамљен у своме времену, али изузетно достојанствен. Његова мисао је
дубоко проживљена, и носи печат човјека који је
духовном дистанцом и мисаоним узлетима настојао да
надиђе лични трагизам у породици, и неимаштину; као
и провинцијални дух паланки у којима је боравио прије
пресељења у Београд. Непосредно по завршетку студија на Филозофском факултету у Београду (историјско-филозофски одсјек), постављен је за гимназијског
професора у Ужицу, гдје остаје пет година и предаје
француски језик, историју и филозофску пропедеутику.
Послије тога службено је премјештан у Ниш, Чачак
(чак два пута), Крагујевац и Шабац. Тек непуне три
године пред смрт добио је премјештај у Београд.
Аристократе духа су, најчешће, усамљени мислиоци дубина и узвишени посматрачи просторних и
временских даљина. Они су, ако их потпуно не заборавимо, светионици и корифеји временима која ће тек
доћи.
Иако издвојен и од интелектуалне елите Србије,
и удаљен од главних европских филозофских и културних центара, Божидар Кнежевић је изузетно филозофски елоквентан, и у својој филозофији бави се “вјечитим филозофским питањима”, као и основним питањима и проблемима свога времена. Неки мислиоци, који
су се сусрели са његовом филозофијом, називали су га
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српски Сократ, и српски Монтењ. Да би била цјеловитије изложена Кнежевићева филозофија, неопходно
је направити ширу студиjу на основу критички утемељеног, и систематичног и историјског, обимног истраживања његовог свеукупног стваралаштва помоћу
филозофско-херменеутичких и упоредно-историјских
метода. Овај рад биће осврт само на нека филозофска
питања и проблеме изложене у његовим „Мислима”.
Кнежевић је за живота објавио обимније дјело
„Принципи историје”, састављено од двије књиге, „Ред
у историји” (1898) и „Пропорција у историји” (1901), а
затим „Мисли” (1902), збирку филозофских записа у
гномском стилу.
Кнежевићева филозофија, иако није проблемски
разврстана и уређена, представља веома разуђену, али
кохерентну мисао. Ту су у дубоком складу мисли: о космологији, о онтологији, о вјери и религији, о човјеку и
антропологији, о аксиологији, о епистемологији, о етици, и наравно, о филозофији историје. Кнежевић сматра да је филозофија историје најдубља и најпотпунија
филозофија. У оквиру филозофије историје остварује
се истинско сазнање; о човјеку и његовом свијету, о
друштву и култури. Наћи мјеру стварима, расвијетлити
их у њиховом суштинском реду и поретку, то је истинско сазнање. Истинским сазнањем „одаје се правда
стварима”, каже Кнежевић. Наћи мјеру друштвеним и
културним токовима; разумјети суштину слободе, то је
врхунско сазнање које нам даје филозофија историје.
Разоткривањем мјере свих ствари, показује се њихова
уређеност. Уређеност је основни принцип постојања,
космоса као цјелине, и свих појава у њему. Ту уређеност свијета Кнежевић разумије као хармонију цјелине,
у којој сваки дио показује љепоту идеје Творца.
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„Васиона је једна велика мисао коју пише један
узвишени ум...” (мисао бр. 16)
Дакле, Бог је творац свијета. Кроз хармонију и љепоту
динамичног космоса, и свих појава у њему, исијава
божанска премудрост. Од материјалних, до духовних
појава, све има свој ред и поредак који није статичан.
Космос је једна динамична цјелина која се креће од
мање ка већој уређености. Човјек, ни оком ни умом, не
може потпуно обујмити ту цјелину. Човјек цјелину
постојања сазнаје само дјелимично, по мјери простора
и времена у коме се налази; али и по мјери својих
духовних снага, својих страсти и својих заблуда.
„Свет је за човека као сат без казаљки; он чује
куцање, али не зна које је доба” (Б. Кнежевић,
„Мисли”, мисао бр. 18)
Природа је детерминисана, а човјек је биће слободе. На супротности „...човјека и природе постала је
главна основа свега људског прогреса ума, свести и све
цивилизације” (м. бр. 32)
Дакле, за Кнежевића човјеков свијет се остварује кроз прогрес и цивилизацију, на путу остварења
људске и друштвене слободе.
„Прогрес је пропорционисање ствари”
У Кнежевићевој филозофији посебно занимљиво и оригинално је његово поимање времена.
„Бог је снага која је створила време; све остале
светове и ствари створило је време; простор са
својим стварима и световима у себи није ништа
друго него талог времена.”
Овдје је вријеме схваћено као први божански
принцип створеног свијета; али и као активни принцип
непрекидног стварања, који је једном покренут од Бога
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Творца. Кнежевић вријеме не схвата само физикално
или хронометарски, као димензију свијета, која се мјери мјерним јединицама и изражава бројкама и бројним
односима. Додуше, он не искључује ни ову димензију
времена. Али, вријеме схваћено само физикално, како
га одређује класична физика, не може бити непрестани
принцип разуђеног стварања у свијету. И сам Ајнштајн, савременик Божидара Кнежевића, превазилази
класично физикално поимање времена. У његовој теорији релативитета, вријеме и простор се „растежу и
згушњавају” у зависности од брзине кретања тијела и
система који су у простору и времену. Дакле, и у том
контексту, Кнежевић филозофски проницњиво осјећа и
промишља најактуелнија питања и проблеме свога времена. Међутим, Кнежевић не промишља само вријеме
у оквиру своје космологије или филозофије природе.
Он управо своју филозофију историје, као и своју
антропологију (теорију о човјеку), темељи на својој
оригиналној концепцији времена.
„Време и потребе јесу први, основни и најмоћнији творци свега стварања и бивања; они
стварају све што треба да постоји, и уништавају
све што више не треба да постоји” (м. 43)
Вријеме је, дакле, Божији, али и људски егзистенцијал. Као Божији егзистенцијал, вријеме даје мјеру цијелој природи и свим појавама у њој. Као човјеков
егзистенцијал, вријеме даје мјеру свим друштвеним,
духовним и културним појавама кроз историју. Временитост, и то она најсложенија, начин је човјековог
битисања (постојања) у свијету. Слобода и смисао, и
трагање за слободом и смислoм, као и стваралаштво у
слободи и са смислом, најмоћнији је показатељ и израз
пуноће човјековог времена. Човјек живи по мјери свог
времена, и личног, и друштвено-историјског, и
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културног. Све што сазнаје и ствара у свом људском
свијету, сазнаје и ствара по мјери времена.
„Све дубљи разум све више даје владу времена
над простором, тумачећи све разлике ствари, и
све распореде ствари, само разном старошћу
њиховом” (м. 42)
Човјеково вријеме не мјери се часовником. То
није само физикално вријеме. Човјеково вријеме је
историјско. Сваки тренутак има свој квалитет и пуноћу
и никада се не може поновити. Израз тог човјековог
времена најпотпуније се исказује кроз културу, друштво и друштвене токове у њиховој историчности. То
вријеме човјека и његовог свијета најпотпуније се
сазнаје у оквиру филозофије историје.
„Ако човјек није у центру простора, он је у
центру времена живота земљина” (м. 38)
Схватајући вријеме као основни егзистенцијал
човјековог начина постојања, Кнежевић, бићу слободна да истакнем, антиципира Хајдегерову теорију о
времену као једном од основних човјекових егзистенцијала. И ту он показује колико је филозофски промишљао о најактуелнијим питањима свога времена и времена које ће тек доћи.
„Човјек живи од прошлости у садашњости за
будућност” (м. 45)
Дакле, за Кнежевића, будућност је основно
вријеме. Историја тако постаје темељ за разумијевање
човјека и његовог свијета; као и за антиципацију и
разумијевање онога што може да дође, и што ће тек
доћи. Само тако схваћена, историја постаје „учитељица
живота”, и престаје бити пуки хроничар онога чега
више нема. Тако схваћена историја постаје путоказ и
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водитељ на путу остварења човјекове, и личне и
друштвене слободе.
„Зрелом човјечанству не требају моћне државе
него слободни народи”
„...Посао је генија и историје да осветле пут
будућности..” (м.157)
Ова оригинална Кнежевићева мисао, о будућности као сабирној димензији историјског времена, потврђује његову духовну блискост са највећим умовима
његове епохе, иако је живио потпуно изоловано; немајући никакве могућности да се сретне са својим савременицима филозофима, а врло тешко је долазио и до
основне филозофске литературе. Зато нас задивљује
његова, не само обдареност, већ изузетна образованост
и упорност у интелектуалном раду у крајње тешким
условима. Свако стваралаштво, па и филозофско, носи
печат свога ствараоца, као сублимирани израз његовог
начина живота. Код Кнежевића то је посебно видно у
његовим песимистичним размишљањима о људима
који мисле и стварају.
„Велике душе, племените људе, не треба тражити с буктињом у руци; они се у животу не
виде од лажне светлости, лажних величина људских. Тек из гроба сијају они својом сопственом, тихом и чистом светлошћу, кад изумру
лажне светлости, кад настане општи мрак”.
Велики умови, то су аристократе духа. Они се,
драматиком живота и патњом, као гвожђе пламеном, и
челиче и кале. Тако прочишћени, велики умови се
драматично уздижу на висине са којих посматрају и
промишљају суштину и цјелину постојања. То прочишћење и гријање на Прометејевој ватри могу само да
издрже виши људи, који подносе велике несреће и
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велике болове и драматиком проживљеног приближавају се истини.
„Само велике несреће и велики болови, које
осећају велике душе, могу да пробуде оног
другог, вишег човека у човеку. Отуд се само
велике душе цепају: ситна душа нижег човека
увек остаје поравњена, округла целина. Отуд
само велика душа, поцепана на двоје, може
разговарати сама са собом.”
Истинска стваралаштва су увијек у окриљу велике патње, и у предјелу дубоког самопреиспитивања.
„Кнежевић је био дубоко уверен у аристократско порекло свих тековина људске културе и циилизације”,
истакао је Бранислав Петронијевић.
Сва Кнежевићева филозофија, од филозофије
природе и космологије до филозофије историје, прожета је етичким и естетским начелима. Љепота, поредак,
доброта, правда и истина, код њега су неразлучиве категоријe. Љепота правди даје пуноћу, правда љепоти, а
истина и једној и другој. Истинским сазнањем „одаје се
правда стварима”, каже Кнежевић.
Прерана смрт Божидара Kнежевића, оставила је,
највећим дијелом, његово филозофско дјело недовршено. Ипак, из оног што је и фрагментарно написано,
искри велики филозофски и поетски геније. Иако су
његова филозофска излагања и мисаони докази често
апстрактни, његова мисао је дубоко кохерентна, од
космологије и филозофије природе, до антропологије и
филозофије историје. Појам времена, најсуптилнији је
и најоригиналнији принцип те кохерентности.
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Сажетак
Иако је, највећим дијелом, фрагментарно изложена, филозофска мисао Божидара Кнежевића
веома је разуђена и кохерентна. Од космолошких,
до антрополошких и филозофско-историјских питања и проблема, све стоји у реду и поретку. Вријеме
(од Бога створено), и поредак у љепоти, основни су
принципи свега постојања; од природе и појава у
природи, до човјека и његовог свијета. Вријеме за
човјека и његов свијет је историјско вријеме. Филозофија историје је највиша филозофија, и даје најпотпуније знање.
Кључни појмови: Бог, човјек, вријеме, поредак,
историја, филозофија историје
Summary
Philosophical thought of Božidar Knežević is very
diverse and coherent, although exposed mostly in
fragments. Everything is set in order: cosmological,
anthropological and philosophical-historical issues and
problems. Time (made by God), and order in beauty,
are the basic principles of all existence; starting with
nature and natural phenomenon, up to the human and
its world. For the human and its world the historical
time is the time he counts. Philosophy of history is the
highest stage of philosophy and gives the most
complete knowledge.
Key terms: God, human, time, order, history,
philosophy of history

Новембар, 2013. г.
Херцег Нови
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Балтабериловац
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Доња Каменица
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КЊИЖЕВНОСТ

ПРОЗА

Никола Теофиловић

САМО ЧЕКАМ ДА ПРОЂЕ
Град је појео срца, град је попио крв
Сви ови гарави заласци сунца
који ми праве рупу у грудимa

Зашто Маргита, за име Бога, дозвољаваш да те
презиру сажаљиви погледи пролазника? Где ти нестаде
боја коже, где ти је боја очију, где ти је корак? Само
још крупним, исувише крупним зеницама, црним и
усијаним, пиљиш напоље у свет док ти се вуку стопала
по напрслом асфалту.
Косу ниси опрала сто година. По њој се просула
перут и пролећно труње прецвалих крошњи; лепи ти се
коса за образе, дивна моја Маргита, као пољски чичак
кад се привије уз ципелу, па неће да се одлепи, никако
неће...
И најзад, шта ти је то са прстима, лепото моја?
Како ти само трапаво и споро пролазе кроз косу, замрсе се у њој, саплету се за њене чворове... А онда се
тромо повуку из тог брлога и врате се да ти висе са
дланова, безвољни и тупи. Зар су то они прсти, очеви
предивних, храбрих хармонија, маестрални плесачи на
црно-белим пољима клавира; зашто су ти умрли прсти,
Маги?
Пусти ме, говориш, сан ми треба, нећу да знам
за тебе. Мој живот је тамо, у сну, у полусновима. Носи
ту храну, не једем више. Не идем нигде, остајем овде,
не зови ме са собом. И ко си ти? Ја те не познајем...
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Ја сам, Маргита, љубави моја, ја. Зар ме не препознајеш више? Водим те одавде, са ове упишане постеље, водим те у живот. Хоћу да живим с тобом. Знаш
ли колико дуго сам те тражио, чуо сам шта радиш,
рекли су ми да гладујеш, немаш где да спаваш. Дај ми
руку, Маги!
Бежи, вичеш, склони се! Ти си привиђење, другоразредни демон другог света, изасланик мекане земље и каљавих плочника, бежи! Ко ти то говори да гладујем? Шта ће ми твоја храна! Пусти ме да спавам,
пусти ме да ухватим свој једини сан на спавању. Ја
само њега чекам, само њему верујем.
Веруј и мени, ја те волим. Живи са мном, водим
те одавде. Знам, живот и није много више од кристалног јутарњег сна. Заборав нас једе сваког трена, чилимо, тонемо... И нека нас поједе усправне, поносне,
спремне. И није само зло око нас, дуне понекад и добар
ветар, отресе нам тугу са душе, спадне мука, отвори се
круг. Дуне понекад и добар ветар, пронесе смисао кроз
плућа, рашире се плућна крила, полете са ветром. Ветар мисли, ветар зна, све што знамо ти и ја...
Умукни, отима ти се глас, није ово журка младих малограђана, позера који певају те стихове по кафанама. Истина није хоби, као што би ти волео да
јесте. Шта ми потураш под нос та своја јадна искуства
о смислу! Шта ће ми твој свилени смисао, бледуњави
одсјај лепоте без трајања, чоколадица за преплашене
оседеле балавце. Тај твој смисао је играчка, видео-игрица на срећу... Нећу сести у твоју удобну фотељу,
била сам већ у њој, предуго.
Само чекам да прође, шапућеш ми, тај слабашни парадокс, моје ја. Већ се разлива, бежи речима,
леп је кад ћути, тај слабашни парадокс. Моје ја, извор
суза, најлепших суза које се могу исплакати. Да ли си
икад био на извору најлепших суза, изасланиче мекане
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земље и каљавих плочника? Да ли си икад био гејзир,
откровење божанске туге? Не дирај ми прсте, прсти су
ми уморни, више немају шта да кажу.
Не говори тако, Маргита, милујем јој прсте, још
није готово. Не откривај се смрти, још она не зна где
си. Курва је то, налицкана обећањима о рајским њивама, та наоштрена косачица. Не можемо знати шта остаје после ње, зашто је дозиваш?
Сви моји су тамо, смешиш се, буљук најдивнијих створења. Моја мајка, мој предивни пан... Зна налицкана смрт да пробере друштво, воли она песму мог
предивног пана. Знам колико су повезани њих двоје, он
је њој даривао смисао, она њему спокој. Морам и ја
тамо код њих, о томе сањам.
Дивна си, Маги, уздишем, не могу да одем. Причај ми још, хоћу да знам. Још има нас који ронимо у
бесмисленим сузама, још има дечака из воде. Блато нас
прекрива. Праве нам машту од блата, од фекалија, гушимо се у смраду, хране нас отпадом, бацају нам
помије у очи...
А ја треба да ти дарујем оно што је твоје, кашљеш, хоћеш рециклажу храбрости? Не можеш знати
оно што не осећаш. Научи прво да плачеш, не плаши се
да пустиш глас... Ако си икад био дечак из воде...
Плашим се, говорим, плашим се својих суза.
Провалићу се, нестаћу, занемећу. Занемећу заувек. Не
умем да плачем.
Онда иди! Уљуљкај се на океану сплачина,
уљуљкај се у своје изборе и дилеме. Теби припада
будућност овог сметлишта, сјај трулог оптимизма;
бљештави омоти празнине, ружичасте силуете примитивних духова. Ено, дозивају те! Хоће да певаш са
њима, у топлим јаслама. Одлази, пусти ме да примим
последњи дар.
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Још мало и уселићу се у тишину, заборавићу
све. Али ти нећеш заборавити мене, чућеш ме понекад
у горњој сексти ветра... Моји прсти ће миловати савијено грање.
Септембар, 2002. г.
Вождовац
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Цвијетин Ристановић

СВАКИДАШЊА ПРИЧА
Митар и Неда су се још у средњој школи вољели као ријетко који пар и били узор младим људима у
својој генерацији. Као марљиви студенти на вријеме су
завршили факултете и по завршетку студија запослили
се у родном мјесту. Након тога су склопили брак и у
наредне четири године добили сина и кћерку. На почетку каријере су подигли кредите и започели да граде
породичну кућу. Пошто је био једини дипломирани
архитекта у вароши, Митар није могао дозволити да се
његова кућа по величини и екстраваганцији не издваја
од осталих, а то га је и те како коштало. Кад су коначно градњу куће привели крају, апетити су им порасли,
и почели су да подижу викендицу на мору. И за тај
импозантан објекат требало је много новца до кога се
поштеним радом тешко долазило.
Ношени амбицијом да у свему буду бољи од
других, тих година и Неда и Митар су мислили да никада ништа неће моћи да разори њихову љубав, мада
су већ примјећивали да је међу њима све мање некадашње страсти. Обавезе на послу, градња куће па затим
викендице, болест родитеља, одгајање дјеце постепно
су трошли снагу некада младих и полетних људи.
Између њих све чешће су се јављали знаци нервозе,
нетрпељивости и озлојеђености. Започињали су свађе и
дијелили увреде једно другом због ситница, а покушаје
мирења су одгађали данима и недјељама. Схватали су
и Неда и Митар да је штошта поремећено у њиховим
односима, али су и даље вјеровали да ће се временом
све то средити и да ће међу њима поново завладати
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љубав. Да би зауставила даље хлађење односа са мужем, Неда је једног јутра покушала да га упозори на
опасност која се све јасније манифестовала:
„ Ово више, Митре, овако не може. Морамо
озбиљно разговарати о нашем браку, јер, ако нешто одмах не предузмемо, пријети нам бродолом.”
Митар се на то само насмијао и рекао:
„Шта булазниш, жено? О каквом бродолому
говориш? Шта ти недостаје у пуној кући.”
„Недостаје много шта у тој твојој „пуној” кући.
Ја за тебе више не постојим. Ти знаш само за каријеру,
послове, ручкове са пословним партнерима, друштвене
обавезе, новац, акције, рачуне”, рекла је Неда,
подижући глас.
„Ти си разумна жена и сама знаш да данас другачије не може да се живи. Ако хоћемо нешто да стекнемо, морамо се жртвовати, резоновао је Митар
хладно.
„У томе и јесте проблем што ја више не могу да
се жртвујем, јер не налазим оправдања за то. Шта ћу
имати ја од свега тога кад живот прође”, настављала је
Неда све нервозније.
„Па није, ваљда, да заборављаш да имамо двоје
дјеце у средњој школи и да за њихово даље школовање
треба велика сума новаца, коју неко мора да заради”,
покушавао је Митар да остане смирен.
„То су само твоји изговори. И други људи имају
дјецу, па нађу времена и за годишњи одмор, и за
заједничке излете, и за посјете пријатељима... Само га
ти немаш ни за кога у породици, јер теби није стало ни
до мене, ни до дјеце, ни до родитеља, него само до те
проклете зараде. Каква је то кућа у коју нико не долази
и какви смо ми то људи ако се ни с ким не дружимо, а
родбину смо одавно одбили од себе својим правдањем
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да немамо времена за госте и за посјете”, набрајала је
огорчено Неда.
„Па ко теби брани да идеш у посјете и да примаш госте, ако ти је до тога толико стало?” питао ју је
Митар све тишим гласом своју разјарерну супругу.
„Ја нисам ни удовица ни распуштеница да то
чиним без тебе, толико би бар морао да знаш”, настављала је Неда све узрујаније.
„Ако ми замјераш да сам занемарио родбину, ту
си донекле у праву, али тебе никада нисам запостављао”, покушао је Митар да се брани.
„То ти тако мислиш, јер си у трци за зарадом
изгубио разум, па се и не питаш како ја доживљавам
твоје понашање према мени. Покушај да се присјетиш
кад си ме питао како се осјећам, кад си ми рекао неку
топлу ријеч, кад си ми посљедњи пут честитао рођендан и годишњицу брака, кад си ме обрадовао поклоном
за неки празник... Хајде, реци сад кад си ме посљедњи
пут загрлио и пољубио?... Ћутиш, јер не можеш да се
сјетиш кад је то било. Знам ја да мене одавно нема у
твоме роковнику. Али, упамти, твоје обавезе доћи ће
главе нашем заједничком животу”, грцала је Неда у
покушају да одједном искаже све што се мјесецима
сакупљало у њеној души.
Пошто је супруга навела непобитне чињенице о
Митровом занемаривању породице, он у том моменту
није могао смислити ништа чиме би јој парирао, па је
још тишим гласом, готово прошаптао:
„Ти си се, госпођо, (тако се Митар обраћао Неди
кад год је хтио да јој да до знања да је у нечему претјерала) много осилила, јер очито, немаш материјалних
проблема, па зато измишљаш друге”, наглашавао је
Митар сваку ријеч желећи да њима постигне што већи
учинак.
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Те његове ријечи разгњевиле су Неду још више
и она је бризнула у грчевит плач.
Не очекујући такав напад, Митар се није могао
снаћи у тој ситуацији, па је, на брзину, обукао на себе
оно најнужније и просто побјегао у кафану.
* **
Колега правник са којим је Неда годинама дијелила канцеларију у општинском уреду одавно је
примијетио да његова сарадница више не блиста
некадашњим сјајем срећне породичне жене и да су јој
подочњаци све уочљивији, упркос њеном настојању да
их шминком прикрије. Наслућивао је он да се нешто
промијенило у њеном животу, али се није усуђивао да
је директно о томе пита. Мада су дуго радили у истој
канцеларији и били у добрим односима, никада нису
разговарали о породичним проблемима, па стога није
ни покушао да он први прекорачи невидљиву границу
коју су у том погледу давно успоставили. Но, промјене
које је уочавао на Недином лицу нису му дале мира и
он је смишљао начин како да му она отвори душу. Послужио се врло једноставним триком. Једног јутра, док
су пили кафу, као успут, затражио је од Неде савјет:
„Колегице, можеш ли ми помоћи да изгладим
неспоразум са супругом коју сам синоћ у баналној препирци жестоко увриједио. Упутио сам јој врло ружне
ријечи којих се сада стидим. Ти си жена, па ћеш сигурно знати боље од мене на који начин да затражим да
ми она увреду опрости.”
Неда је била изненађена тиме што колега од ње
тражи савјет за тако деликатну ситуацију, али и почаствована што јој се повјерава. И није остала равнодушна:
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„Важи, колега, али под условом да ми детаљно
предочиш како је и због чега дошло до свађе.”
Недин колега са посла, правник Матија, наравно, није очекивао такав услов, али сада није имао куд.
Нашао се на велкој муци како на брзину да смисли
причу о непостојећој свађи са супругом. И мада његова
ад хок смишљена прича није била особито увјерљива,
Неда је повјеровала да је истинита и здушно се заложила да му помогне у исправљању грешке, и не наслућујући разлог због кога јој се он повјерава.
Матијина замка је успјела и Неда се послије
тога догађаја све чешће исповиједала колеги о проблемима у своме браку, говорећи отворено о Митровој
преокупираности послом, о његовом занемаривању
брачних обавеза, о захлађивању односа између ње и
њеног супруга... Пошто су она и Матија у то вријеме
имали готово идентичне проблеме у браку, те исповијести су их све више зближавале, а блискост је постепено прерастала у љубав, бар што се тицало Нединог
схватања тога односа.
Ванбрачна љубав двоје средњовјечних људи,
највише зато што је морала бити скривана (јер је била
неспојива са њиховим угледом и породичним обавезама), постајала је све страственија. Осјећања више нису
могли скривати, тако да су у уреду, па у цијелој вароши, постали омиљена тема оговарања.
Пошто није била у стању да обмањује ни себе
ни друге, Неда је одлучила је да мужу саопшти да је
више ништа не везује са њим и да тако даље не могу
живјети. Дуго је одгађала тај неприајтни разговор, али
незавидна ситуација у којој се нашла нагризала је њен
нервни систем, и она је осјећала да то стање више не
може подносити. Послије једног породичног недјељног
ручка смогла је снаге да каже Митру оно што је данима
носила као голем терет:
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„Молим те да ме саслушаш и да ме не прекидаш
док ти не кажем све што морам да бисмо већ једном
кренули са мртве тачке. Ја сам већ одлучила да више не
живимо заједно, а твоје је да пристанеш на развод и да
се разиђемо као људи, или да не пристанеш и да и даље
једно другом загорчавамо и овако горак живот.”
„То је госпођа, сигурно, нашла некога „бољега”
од мене, па јој ја више нисам потребан. Па да чујем ко
је тај сретник?”
„То да ли сам ја нашла другога и ко је он, ако
сам га нашла, за тебе нема никаквог значаја, јер је
важно да ја више не желим да живим с тобом на овакав
начин и да те зато молим да прихватиш развод.”
„Е, то са разводом, госпођо, неће ићи баш тако
како си ти то у својој женској глави замислила. Није то
све тако једноставно како је твоја гушчија памет испланирала. Ти си правница по струци, па ваљада, не треба
да те ја томе учим.”
У свађи која је настала послије тога, супружници се ни о чему нису могли договорити и наставили су
још неко вријеме да живе у заједничкој кући сводећи
нужну комуникацију само на поруке које су једно другом саопштавали по дјеци.
Неда је релативно лако прихватила раскид са
мужем, јер је у то вријеме у свему имала подршку
љубавника, али двоје дјеце које је стекла у браку са
Митром за њу су била нерјешив проблем. Стално се
питала како њима објаснити да више ништа нема са
њиховим оцем, кад њих двоје и даље постоје као нешто
што никада неће моћи да подијели као у браку стечену
имовину.
Сазнавши да се његова жена јавно састаје са
колегом са посла, Митар је схватио да је љубав између
њега и Неде заиста нестала. Дуго се опирао прихватању те горке истине, али, како је вријеме протицало,
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почео је да се мири с тим да се ту ништа више не може
поправити. Говорио је често и себи и пријатељима за
кафанским шанком: „Наша кристална чаша је разбијена и, мислим, да је више нико неће моћи саставити”.
На крају је закључио да је развод брака једино рјешење
и помогао је да се њихова брачна агонија што прије
оконча.
И све се на суду, заиста, завршило врло брзо.
Споразумно су подијелили дјецу и имовину: Митру су
припали кћерка и кућа, а Неди син и викендица на мору. Неда је викендицу убрзо продала и у мјесту у коме
је службовала купила стан.
Кад је готово све оно што су Митар и Неда заједнички стварали двије и по деценије било разорено,
Митар је почео размишљати зашто се то десило и да ли
се баш морало десити. Ни тада, а ни касније, му није
било јасно како је жена са којом је проживио толико
година у којима је било много више лијепога него
ружнога и са којом је имао двоје одрасле дјеце могла
тако једноставно да га замијени другим. Често се питао
шта је тај други човјек могао да понуди његовој бившој жени да би она пошла са њим, заборавивши на све
оно вриједно што је доживјела у браку. Одговор није
налазио, или га није хтио прихватити и кад му се он
наметао као необорива истина о великом дијелу његове
кривице за распад брака.
* * *
Након развода са Недом, Митар никада није ни
покушао да тражи другу жену са којом би провео остатак живота. Кад год је помислио да се зближи са неком
од њих, увијек се суочавао са питањем: Каква треба да
буде та друга жена, да не учини исто оно што је учинила Неда, ако једном процијени да јој он не указује
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довољно пажње? И увијек је закљичивао да таква жена
не постоји под небеском капом.
Ни Неда се није поново удала, иако је у почетку
мислила да је Матија, у кога се била заљубила, другачији од Митра и да ће јој он пружити и љубав и сигурност које код Митра више није имала. Међутим, послије Нединог развода, почеле су несугласице и са
Матијом. Вјерујући у његова ранија обећања, Неда је
очекивала да ће се он убрзо развести од своје жене и са
Недом склопити брак. Но, кад год је Неда затражила од
Матије да испуни обећање, он је измишљао различите
разлоге зашто то не може одмах остварити. Оптерећена
свим оним што је преживјела у посљедње двије године,
она је постајала све нервознија и све нестрпљивија. На
једном састанаку са Матијом (који су сада бивали све
рјеђи) тражила је да он оконча неизвјесност која је
почела озбиљно да угрожава њено психичко здравље:
„Вечерас ћеш морати да одредиш датум до кога
ћеш покренути бракоразводну парницу са супругом,
или, у супротном, прекидам са тобом сваку везу”,
рекла је одлучно Неда.
Матија је био изненађен Недином одлучношћу,
иако је знао да ће до таквога дијалога међу њима кад-тад доћи. Покушао је поново да увјерава Неду да се за
развод нису стекли услови, али, како је Неда упорно
инсистирала да прекину ту бесмислену игру, он је само
кроз зубе проциједио:
„Знам да ћу те разочарати и да ћеш ме презирати, али ја нисам спреман да ради једне авантуре разорим брак и упропастим породицу.”
„Тако, значи, за тебе је све ово била само авантура. А што сам ја због тебе уништила свој брак, то за
тебе није важно.”
„Ниси ти због мене ништа уништила. Ти си са
мном ступила у везу кад је твој брак већ био пропао.”
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„Са егоистом какав си ти, ја од вечерас не желим да имам било шта. Доста ми је твојих лажи и обмана”, рекла је Неда и обливена сузама удаљила се од
Матије.
***
Неда живи сама пошто је њен син већ другу
годину на студијама у удаљеном граду. У самоћи
често прелистава албум заједничког живота са Митром
и закључује да је све то што је са њим проживјела било
много љепше него што јој се чинило у вријеме док је
била у вези са другим човјеком. И она се у самоћи
често пита да ли је све морало тако бити и зашто је
била тако одлучна у разарању брака и породице у име
љубави за коју се на крају испоставило да обостарно
никада није ни постојала. Схватила је да је погријешила, али је своју грешку покушавала да оправда искреном намајером да не вара човјека кога је, заиста, престала да воли, али човјека са којим је имала много
сретних дана. Због дјеце, Неда са Митром никада није
прекинула контакте па јој се понекад чинило да би
могла наћи снаге да се исплаче пред бившим мужем и
да га замоли за опроштај. Надала се да би је он, и поред
свега, схватио, али сваки пут би одустајала од те
намјере пошто је знала да јој Митар прељубу никада не
би опростио. Свјесна је, такође, да, ма колико јој тешко
падала самоћа, не би могла поднијети живот са човјеком чије је повјерење прокоцкала. И Неда не предузима ништа. А дани, мјесеци и године теку...
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Иван Лесендић

РУДАР
– Само да хоће сванути – помисли Марко већ
негдје око поноћи, лежећи у старом и проваљеном
кревету, покривен тешком деком испод које се сакрио
тако да му је вирила само космата и необријана глава.
Опуштених руку и ногу, непомичан лежи у
некој чудној беспомоћности, као породиља између два
јака труда; као да чека и стрепи од напада неког непознатог непријатеља који само што није стигао и који ће
га дуго, дуго мучити, а том мучењу се не назире крај и
радостан свршетак.
Љето је и већ ће око четири почети свитати, а
минути и сати протичу споро, отежу се невољно уз
притисак несношљиве оморе и влаге. Увукла се у све
поре собе, у сваки дамар човјеков, од ње се све надима
и постаје тромо и тешко.
Очи звјерају у плафон тражећи разлог да се затворе и одморе тијело и душу, али оне само откривају
мисли које у том тренутку дивљају главом и убрзано
тјерају крв кроз тијело. На сљепоочници се види једна
набрекла жила, а преко ње силазе капљице зноја са
набораног чела и сливају се кроз дубоке усјеке на лицу,
тражећи пут према коси и даље према кревету остављајући иза себе хладан траг на кожи.
У том тренутку га опет ухвати кашаљ, онај
тешки астматични кашаљ који га мори још од времена
док је радио у руднику. Да му је да се бар превали мало
на страну, али му рана на руци не да од болова. Док
кроз нападе кашља покушава да удахне ваздух сав се
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тресе и извија, а маљаве груди се шире под издераном
поткошуљом.
– Ништа, само из коже искочити, ништа друго.
Ух, да је умријети, мајку му, да се више ријешим ове
болести, да продишем или да престанем да дишем, па
шта Бог да, али ова мука се више не може издржати –
помисли, тражећи спаса од своје муке.
Одједном и у кревету постаје неподношљиво
вруће и влажно.
До прије сат времена било му је хладно, као да
га је хватала грозница, па се умотао што је више могао,
а сад одједном топло, претопло. Збаци ћебе са себе, па
се некако одгурну лактом оне здраве руке и пазећи да
не пробуди жену, која је лежала у чврстом сну окренута му леђима, устаде из кревета.
Кашаљ и даље не престаје, али сада је некако
тих и подмукао.
Тешким ногама и задихан пређе преко шкрипавих дасака којима је била потпођена омалена соба и
дође до двокрилне витрине. Отвори једно крило, међу
разним лијековима и чајевима нађе флашу домаће препечене ракије, па је у сласт нагну. Ракија склизну низ
грло и одједном му се проширише плућа тако да је могао колико-толико удахнути. Запути се затим у други
крај собе држећи литрењак под пазухом повријеђене
руке, те примаче дрвену столицу која је стајала крај
кревета и која му је служила као ноћни сточић и сједе у
ћоше крај прозора. Ту му се чинило да је добро сакривен од свјетлости мјесечине која улази споља и која
даје одбљесак старој оскудној соби.
У тој невеликој соби би развучен у једном углу
кревет, а испред њега постављена дрвена и устакљена
витрина, онаква каква се некада могла виђати у добростојећим сеоским кућама. У другом углу, крај прозора
је једна бубњара која је служила да се тек мало загрије
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зими пред спавање. Кревет се никада није узвлачио,
него само мало поспремао и затезао, а у њему се могло
спавати по цијели дан. Бијели окречени зидови бише
украшени само једним невјешто извезеним гобленом
на коме би приказана ваза са пољским цвијећем, а под
застрт обичном крпаром. Соба је одисала сиромаштвом
и једноставношћу, али и практичношћу, јер баба није
могла да одржава чистоћу онако као некада док је била
млађа.
Ту насупрот бубњаре у углу до прозора, сједећи
само у гаћама и поткошуљи, окупан знојем, уз укус ракије у устима, Марко се осјећао заштићен и сигуран од
свега што га окружује. Сам у својој мишјој рупи.
Марко Дукић је родом са општине Вареш, из
централне Босне, негдје је са обронака Звијезде, а у
Братунац се доселио из Илијаша завршетком посљедњег рата, негдје одмах у зиму почетком деведесет
шесте и ту је већ трећа година.
То је онизак старац од отприлике шездесет и пет
година, али сав набијен и мишићав. Види се да је некада био снажан, али сада, оборен астмом, та му снага
ништа није вриједила јер је једва и ходајући успијевао
да дође до даха. Он је, за разлику од своје жене, која је
била весела и причљива, увијек био тих и шкрт на ријечима, а све што би изговорио било је неразумљиво и
кратко тако да га је мало ко могао у потпуности разумјети. Увијек озбиљан и намрштен, али не и мрачан,
изгледао је нестварно када се насмије, као да се руга
некоме који не може да вјерује да гледа осмијех на том
вјечито озбиљном лицу. И чини се као да је у свему супротност својој жени. Он црномањаст, а она висока,
витка и плава, он ћутљив, она причљива, он самотњак,
а она дружељубива и све тако у недоглед, чини се да
нису имали ни једну заједничку особину. Ипак, иако
њихов брак није имао увијек лијепих страна, поготово
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у младости, одисао је неком тврдокорном вољом да се
живи заједно и да тај живот буде плодан и берићетан.
Он је са женом већ годинама на терету свима, а
прије свега своме најмлађем сину, са којим је провео
све ове године ратова и пребјега. И он и жена покушавају да помогну колико могу не би ли се и они и син
осјећали слободније, али астма и обољело срце му не
дају да ради колико би хтио. Не може да се помири са
чињеницом да му син иде и ради најтеже послове, од
грађевине до пољопривреде, да би поред двоје дјеце и
жене и њега и бабу хранио. Али – нема избора. Он, који је некад био рудар један по један, домаћин један по
један, сада је спао на то да зависи од других.
Када су дошли у Братунац, заузели су кућу
неког Османа у приградском насељу Подчауш. То су
заправо двије омање куће у једном дворишту, једна у
коме му је син са женом и двоје мале дјеце и која је
мало већа и једна мања, која је некада служила као
љетња кухиња, у којој је он са бабом и која има само
двије мање просторије. У дневну собу се улази директно споља, а из ње одмах у спаваћу. Пред кућом је
мала веранда, а око куће мало стаза и цвијећа и једно
грожђе са клупом за сједење.
Ех, гдје је сад онај мој лијепи крај – помисли
присјећајући се свјежине планинског ваздуха и пријатности љетњих вечери, када се косећи или купећи траву испечеш на сунцу, па увече легнеш и у оној благословеној свјежини заспиш као јагње. – Откад одох из
своје куће ваздуха се нисам надисао како треба.
Рана на шаци га боли и пече.
Јуче се посјекао док је цијепао дрва. Није имао
куда да жури и, уосталом, стално га грде због тога што
икако ради, али не може да допусти да му син уморан
од посла још мора цијепати дрва, него он то узме полако, па по цио дан удара. Када се умори, оде мало да

59

одспава и тако данима. Али јуче, ни сам не знајући
како, омаче се сјекира и направи дубок рез на шаци
кроз који се могла видјети кост.
Крв одмах поче да шикља. Он сочно опсова, па
се запути у кућу.
– Е, само је и то фалило – одмах га дочека жена
додајући му чисту кошуљу да обуче, па да крену
доктору.
Он узе мало ракије, зали њоме рану, а затим је
зави чистом кухињском крпом, па се запути са женом
прашњавим путем љекару. Срећом, није био далеко од
амбуланте, тек неких десетак минута хода.
Када га видјеше, медицинске сестре се растрчаше и почеше изапирати и дезинфиковати рану. Једна
од њих му затражи књижицу, а када он одговори да је
нема, докторица која је надгледала ту радњу одмах се
брецну:
– Како немате? – запита га жустро.
– Па, немам, немам осигурање... – одговори он
спуштеним погледом кратко и онако у себи како је и
његов обичај.
– Па, па... шта онда радите овдје? – упита опет
докторица, заустављајући руком медицинску сестру
која је вриједно дезинфиковала.
– Како шта радим? Треба да ми ово зашијете,
видиш ли, жено драга, да сам повријеђен – одговори он
сада мало гласније.
– Али ви немате осигурање, господине... – рече
докторица изненађено колачећи очи – ми то не можемо
урадити. Ево, сестра вам је већ очистила рану, али ми
је не можемо зашити ако немате овјерену здравствену
књижицу. Или морате из свог џепа платити за зашивање, а то кошта преко 150 марака.
Сви се зауставише очекујући да ће настати
галама и псовање, као што је то уобичајено када се
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саопшти људима да морају да плате за здравствене
услуге, али Марко само пријекорно погледа жену која
би заустила да се свађа, па узе опет ону своју крпу,
обмота је око шаке и ћутке изађе.
– Полази – рече кратко и љутито жени.
Када су се некако догегали до куће, жена узе
шиваћу иглу, опали је на свијећи, те увуче конац за
шивење који је претходно натопила у ракији, па крену
да шије рану. Марко само заклопи очи и стисну зубе,
отпухујући под убодима игле. Жена направи тако два
невјешта шава којима затворише зјапећу рупу. Он је ту
заустави јер више не би могао издржати, а да не вришти или не падне у несвијест.
Затим нађоше медицински комплет, заостао још
из рата, па посуше мјесто прашком за ране и превише
га завојем.
Све му то сада уз овај несношљиви бол игра
пред очима.
А и ова женетина се јуче раскокодакала, па му
ни то не да мира. Можда би се и смирио и заспао, али
му само одзвања у глави њено – Ето, ето ти Марко,
хоћеш ти да се правиш рударчина, а сад диши на
шкрге...
Почела је јуче да звоца од кад су кренули од
доктора. Једва је дошао до куће. Самртни зној га је
облијевао, а жена и сама разочарана животом у сиромаштву, сада већ осокољена и његовом немоћи као у
инат не затвара уста. Не вриједи је ни пријеко гледати,
ни шуткати, ништа. Она сaмо тјера своје.
– Е, мој Марко, моја будалетино, док ти своју
кичму сломи, они добро прођоше. И шта сад? Неће ни
рањеног да те превију. – тако жена броји ли броји, а
сироти Марко иде застајкујући да ухвати зрака борећи
се да се не сруши на сред улице.
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Данас му се и жена смије у лице. Њему и његовој наивности, а он нема снаге ни да јој одговори.
То што му је она спомињала и стално пребацивала је био његов рад у руднику мрког угља у Брези.
Он је био један од најбољих рудара. Увијек је учествовао у такмичењима у ископавању угља и редовно пребацивао норму. Никада први, али увијек у врху. Они
први су некако и добијали признања, градиле им се
куће, давале награде, али он никад није добио ништа
сем понеког тапшања по рамену. Али његова ријешеност да поштено запне никада није доведена у питање.
Сви су га цијенили и имали поштовања према њему. А
он, он је све ћутке подносио и радио и само радио.
Као млађи и снажнији показивао је и своју
пријеку нарав. Поготово кад попије мало више. Знао би
свашта и да каже и да уради, али то се и даље
приписивало алкохолу и тешком рударском животу.
Углавном, био је узор доброг радника и пожртвованог
човјека. Дјеца су се рађала, њих четворо, а он је
постајао добар и узоран домаћин у селу.
Једног дана, у зиму седамдесет друге све се наједанпут обрну. Почеше му долазити гласови да ће
бити најурен са посла.
– Зашто? – Не зна се.
– Ко то тражи? – Ни то се не зна.
– Па како ће то урадити? – Ништа, боље му је да
не чека да се потеже по радничким савјетима, синдикатима и разним органима, укаљаће му образ, смислиће
нешто прљаво против њега, а онда ће га отпустити. Боље му је да сам да отказ.
– Ма, како људи, због чега, шта сам урадио?
Сви се сакрише иза некаквог великог ауторитета, који нема ни име ни функцију, али је толико моћан
да сваког отпусти и да свакоме загорча живот.
Свашта му је тада пролазило кроз главу.
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И крсно име и крштење дјеце и понека љутита
критика рудничког руководства у друштву и пијанству,
али ништа у вези са послом. Увијек тачан, увијек вриједан, увијек поштован и цијењен.
Послије дугог размишљања и неког невидљивог
притиска који је са свих страна мјесецима долазио и
којeг је све вријеме видљиво осјећао, једног дана је
отишао у фирму, написао отказ и изашао из круга.
Сви су га некако гледали погледима правдања, као да
му говоре „ми немамо ништа с тим, морамо тако,
дошло однекуд” и тако оправдање за оправдањем у
недоглед.
Претрпио је ударац од кога се ни до данас није
опоравио. Изгубио је плату, а дјецу је даље тешко школовао само од сеоског имања. Сви у селу су га се прибојавали јер нису знали да ли би дружење са њим било
паметно. Ко зна шта је урадио и коме се замјерио,
мислили су. Пензијско више није уплаћивао, тако да
пензију никада није зарадио. Изгубио је и здравствено
осигурање, што му у почетку и није сметало, јер се
астма није одмах појавила у овако тешком облику, а и
до рата је био некако осигуран, али касније, уз рат и
послије њега све је више осјећао посљедице те тајновите пресуде.
Никада ни прије ни послије није сазнао чија је
то идеја била и зашто је најурен. Да ли да оптужи Хајру директора или његове замјенике Ђуку Матића и
Рада Савића или свог вођу смјене или градски комитет? У почетку се љутио на неку вишу инстанцу, ни на
кога и на све. Касније је, ипак, сваљивао највећу кривицу за хајку на рудничко руководство јер су они били ти
који су га могли и уништити и заштитити, нико други.
Послије рата је многе од њих сретао, а они су га и даље
поздрављали као да им је најрођенији, као да се ништа
није десило. Направили су куће и воде уносне послове.
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Чуо је да је Хајро и даље директор, Ђука је у Брчком
један од јачих људи, Раде у Бијељини има своју фабрику. Сви они живе добро и боље него што су икада живјели. Они, који су га тако вриједно избацили и данас
су негдје у челу, људи за поштовање и углед. И као и
прије, они извршавају нека наређења и отпуштају неке
људе, играју се људским судбинама, никада не скупивши снаге да својој жртви погледају у очи и кажу
истину, него увијек глуме немуштост и пријатељство.
Дуго није мислио на то, али вечерас се све скупило. И болна рана, и астма и торокање женино и
понижење што је претрпио и ова туђа кућа и овај туђи
крај... Остао је без пензије и здравственог осигурања,
протјеран је са свога, болестан и сиромашан да му и
Свети Ђорђе пада тешко да га прослави.
Потеже ракију у својој мишјој рупи, сакривен
од свега и свакога, исцрпљен неспавањем и судбином.
Живот му је дао шах-мат, а он, некадашњи краљ, притиснут и понижен, сабијен је у угао и чека посљедњи
потез противника.
Када би само могао да рикне, да се продере, да
прекине овај мук и тишину која га окружује. Да пробуди и жену и комшије, да зовне и Хајру и Ђуку и Рада и
све оне који су као њих тројица, да их све скупи на
једну чистину и пореда, па да крене великим корацима
пред стројем као какав строги учитељ, па онда да приђе сваком од њих и сваког погледа у очи, док би они
ћутали и погнутих глава слушали како он повишеним
гласом одрезује:
– Па, зар мислите тако да живите, гамади проклета? Зар само на себе и на своје трбушине да гледате? Е, нећете ви добра дочекати. Можете све на свијету
имати, али ви добра нећете видјети. Мени се смијете, а
зашто? Зато што немам ништа, што ме на сваком кораку ћушкају, што сам болестан и јадан, је л’ због тога?
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Је л' зато што вам дјецу нисам оставио да се мрзну,
него сам запео кад сам год мого не би ли се имали на
чему огријати? Знам ја зашто се ви мени подсмијевате.
Зато што сам вас ставио испред себе и испред свог
здравља, а ви ме сада сви магарчите. Зато? Је ли?
Направио би онда један круг одлучним кораком,
не говорећи ништа, а око њега би владао мук. Онда би
опет застао, па тихо, смиреним гласом проциједио:
– Не, не можете ви то разумјети, олоши једни.
Јесте, понижавају ме и понижавали су ме, ал' зар ви
мислите да сам ја слијеп и луд? Није Марко ни слијеп
ни луд. Зна Марко да ако сви будемо олоши и гамади,
ако неко не потури леђа за другога, не стави своју снагу и за туђе добро, а не само за своје, нема нама живота
и опстанка на овој дрлији. Подераћемо једни друге као
дивље звијери. Дјецу ћемо једни другима сатирати.
Крашћемо туђе залогаје и нећемо се успјети нахранити.
А онда би опет застао који тренутак, тек да умири лупање срца, и више за себе, него за њих прошапутао реченицу која и њега у том тренутку изненади:
– Моје понижење је моје спасење.
Све би ово Марко избацио из себе, али никог
нема сем тихе ноћи, њега у углу свог собичка и жене
како непомична лежи у постељи.
Сва та сцена се распрши у трептају ока, али
остави иза себе неко олакшање, које му је сада пријало
и будило топлину у грудима. Одједном му се раширише плућа и он удахну дубоко и отпухну као да избацује из себе преосталу жуч. Као да је и та замишљена
сцена била довољна да исцрпи сав бијес који се у њему
купио.
Сунце још није изгријавало, али се почело
полако раздањивати.
Сада, када могаше да удахне ваздух, некако се и
ноге олакшаше, па му се учини као да лебди по
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даскама док је враћао флашу на мјесто. У два три корака нађе се опет крај кревета. Затим леже и окрену се на
бок држећи повријеђену руку мало уздигнуту и одвојену од тијела како је не би повриједио. Коначно му се
капци опустише и он склопи очи идући у сусрет првом
сну те вечери.
Из њега се није ни пробудио.
Сунце је изашло, а Марко је лежао у својој постељи миран и спокојан као никад до тад.
Тога јутра, негдје прије девет сати, случај је
хтио да је, по позиву да установи смрт, у кућу дошла
она иста докторица која га је јуче најурила из амбуланте. Марков син је увео у просторију са покојником, а
она је ужурбано прегледала његово беживотно тијело и
рутински изјавила саучешће породици.
Поред личних података, у своју биљежницу је
још и докторски нечитко дописала двије латинске
ријечи под које ће, на послетку, све нас завести: exitus
letalis.
Оно, по чему ћемо се разликовати, су оне задње
ријечи које ћемо који сат прије тога сами себи моћи да
упутимо.
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Жељко Младићевић

ПРОЦЕНАТ
1
Мутна, загаситозелена, непрозирна, тиха, непокретна вода би узнемирена на трен. Баруштину нешто
продрма, пробуди из деценијског сна. Нешто изнутра.
Попут пуноглаваца, хитро, мењајући правац, час лево,
час десно, кроз муљ пливаше два необична бића...
Мање од њих, налик гуштеру, или можда каквој
јегуљи, застаде на час на површи мирне баре, помириса
ваздух око себе и муњевито загњури дубље у воду. Kа
дну. Већа сподоба, округласта, надувена и слузава, као
барска жаба, само без очију и уста, са два уда налик
перајима, стаде на сред баре осетивши да је напуштена,
осврну се око себе, готово збуњено, и дрхтавом мембраном, која јој покрива горњу половину тела, као да
осети некакву промену у атмосфери, скупи своје пераје
уз себе, те се запути за дугуљастим сапутником, појуривши га ка муљевитом кориту.
Путнику, који све ово посматраше однекуд са
стране, овај призор не беше необичан.
Јер путник зна да необичност произилази из
предубеђења, предубеђења да спознајемо јаву. Да знамо њена правила, појавности у њој, те, што је још већа
заблуда, да је можемо предвидети, ваљда на основу
каквог искуства таворења у њој. Да јој наводно знамо
ћуд, и да нас тешко може изненадити.
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Путник зна да таква предубеђења воде самозаблуди. И стара се да никада, ама баш никада, не упадне
у њу.
2
– Сети се само пролећа `78. Студентски град.
Пице, пиво, промаја, провод, песма... Још гомила ствари које почињу са П, човече, као рецимо
Пијанство, Пиздарија, Паметовање, Путовање...
Пуно Пива! – високи, суви брадоња громко се
смејао док је набрајао.
Његов пријатељ, онижи, дебељушкасти и проћелави човек, потврдно климну главом.
Трећи, који је управо прилазио овој двојици носећи нарамак сувих грана, којом ће одржати ватру још
који сат, отпљунуо је на тле и реско рекао:
– П као Полиција, П као Проституција, Полуција, Претрес, Политика, Патња... Толико тога
заборављаш у својим детињастим сањаријама,
сетиш се само онога што ти је пружало задовољство. Безбрижне Перверзије. А намерно изоставиш све ово што ти је обележило живот...
Промашаје!
Трећи је изгледао грубље, тврђе од остале двојице. Као да је на себи носио терет година двоструко
већи од њих, иако су били исте доби. Уских прореза на
месту очију које су се изгледа ретко смејале, избораног
лица, жуљевитих руку.
Брадоња се и даље весело смејао, ничим не показавши да му је опаска засметала. Али, дебели ћелавко зарокта незадовољно:
– Увек паметујеш. Увек мрачиш. Не допушташ
да барем једном, само једном, маштамо о

68

временима прошлим, без једа и огорчења. Као
да ништа друго није битно него наше страдање... упс, у духу овог нашег дијалога, назвао бих
га Пострадавање... наравски, због свемоћног П.
Мрачни му одговори:
– Лако је теби да Пливаш у Прошлом, са све
великим П. Ти си, да тако Поетски и Патетично
употребим клише, Превише Пажен, Путовао
Првокласно, Примао Писма, Пијано Плесао,
Прцао Пријатеље, Политизирао, Паузирао Патњу, Престигао Превозе. А шта си нама оставио,
је ли, директоре... Пишање, Пушење, Паљење,
Пушку и Прошлост. Прошлост ништавну, јадну,
испуњену болешћу, мржњом, сиромаштвом...
Пенис!
Дебели уздахну:
– Ја ти ту, Пријатељу, не могу помоћи. Не умем
да исправим тај осећај немоћи који је тако карактеристичан за тебе. Имаш дара да из свега
извучеш оно најгоре. Као да си ти једини на
свету који је страдао и патио. Као да рецимо ја,
или он, нисмо никада осетили тугу, били
сломљеног срца, гладни, уплашени... изгубљени. Као да ти, баш ти, имаш ту Привилегију да
Први Прођеш кроз Пакао. Само зато што ниси,
шта, на Положају као ја... или немаш у себи
Поезију као он... јер је твој дар Посао... који
иначе обављаш савесно све време, без Поговора
и са Послушношћу Пса, а Потом Патиш јер ти
треба снаге да направиш Протест, Покренеш се
и Промениш своју судбину. Нисам ти ја крив
што ти фали Памет, што ниси довољно Писмен,
што ти увек треба Пара... којих имам и не знам
шта ћу више са њима. Пусти нас да Причамо.

69

Прича је једино што је преостало међу нама.
Када је већ избледело Пријатељство, нарушено
Поверење, и када се осећа да нам време неумитно Пролази, а да не можемо да га више Паузирамо, као некада...
Брадоња, који је све ово весело слушао, не показујући жељу да се укључи, наједном од насмешеног
лица направи сетни израз, те кратко рече:
– П као Плач...
Трећи пријатељ, мрачни, убаци гране у ватру.
Пуцкетање Прави Пријатност. Превише, Превише Пријатно... Помало Прекасно.
Поноћ Пристиже.
3
Мајка је покрила дечака са јакном, иако је већ
био удобно ушушкан у камперској врећи за спавање.
Хладна је ноћ, није желела да га разболи. Малена, која
је лежала поред брата у суседној врећи, већ је благо
хркала, запушеног носића. Мајка је помази нежно по
челу, пазећи да је не пробуди, и тихо рече сину који ју
је гледао својим искошеним, доброћудним очима:
– Спавај, лепи. Сутра је нови дан. Сутра ће вас
мама повести на малено језеро. Ту одмах иза
нас, дубље у шуми. Да потражимо шумску вилу.
Имао је тело десетогодишњака, а разум трогодишњака. Био је њена клетва, њен крст, њена огромна
љубав. Волела га је можда и више но себе. Њега и њу,
девојчицу, млађу и здраву, несвесну да ће једнога дана
морати да преузме мамину обавезу и стара се о неспособном брату.
Младић је климнуо главицом, са разумевањем,
и рекао:
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– Па, па, мама. Лаламо сад.
Више за себе, промрмљала је у браду:
– Лаламо сине, сан је добар за све. Све је другачије у сну. Само спавај и лепо ми сањај, чедо
моје.
Покрила се ћебетом, угасила батеријску лампу и задремала, у немогућности да чврсто заспи, као да стално
мора да стрепи, да буде на опрезу, да чува своје беспомоћно стадо, јер су напољу гладни чопори, који вребају
трен њене несмотрености, непажње, ту на улазу пространог камперског шатора за троје.
4
Брадоња први прекиде тишину:
– Ако смо спремни, немамо разлога да одлажемо. Осећам Плен...
Дебели узе своју пушку и потврди:
– Мирис је јак, доле низ Пут...
Мрачни их одмери, процењивачки, као да сумња да су
заиста способни за лов, те на послетку мукло прозбори:
– Када једном бацимо новчић, и када Фортуна
уместо нас изабере, Повратка нема...
Извадио је мали, сребрни новчић из џепа и бацио га високо у ваздух. Пресијавао се на месечини док је летео у
вис. Пао је тихо на проређену траву испред њих. Брадоња се сагнуо и подигао га полако:
– Писмо!
– Увек је Писмо – отпљуну мрачни и извуче
свој дугачки нож из појаса.
Завијали су као гладни пси, миришући крв, смрт и
бол... Луди од радости коју доноси нови лов.
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5
Извукли су је из шатора за косу.
Ипак је заспала. Ипак су је изненадили. Није ни стигла
да прекори себе, већ је била у њиховим чељустима. У
шоку.
Дечак је вриснуо пробуђен из сна. Није могао да разуме шта се то дешава.
Девојчица је плакала и тражила маму, док ју је груба
рука повлачила из шатора у шуму, у ноћ...
6
Путник је запалио цигарету. Била му је последња из
кутије. Знао је да на ово путовање мора носити више
залиха. Више хране, воде... цигара. Увек би кренуо у
своје ходочашће неспреман.
Још пре који сат угледао је дим логорске ватре на месечини. Кренуо је тада ка њој, пратио јој траг кроз ноћ,
али ево већ пуних четрдесет и пет минута није је више
било. Ко год је упалио ватру, сада је или спавао или више није био на истом месту.
Без обзира, морао је да провери, да потражи неког...
Због онога што је видео.
Морао је са неким то да подели. Предсказање. Предзнак. П...
7
Преклињала је да јој не дирају децу.
Није могла да им види лица у мраку, деловали су сабласно.Чинило јој се да сва тројица носе маске. Неке
накарадне костиме из филмова страве и ужаса, које је
гледала као девојчица, кришом од маме. Видела им је
само злокобне беоњаче кроз прорезе за очи.
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Гладне, вучије, крваве беоњаче.
Смејали су се. Све их је ово забављало. Као да су били
пијани. Или дрогирани.
Била је очајна, желела је да вришти. Али није смела да
плаши своју децу, која су ионако била у потпуној одузетости, морала је да глуми храброст. Да брзо размишља, тражи могући излаз.
Дечак није плакао, само се тресао, од хладноће, збуњености, страха. Тупо је гледао у људе који су их опколили и срушили им шатор. Малена је вриштала, један од
њих држао ју је чврсто руком и није је пуштао у мајчин
загрљај. Били су бездушни. Безумни. Мајка је јецала у
стиску једног од њих који јој је прислонио хладну цев
ловачке пушке под грло. Чинило јој се да је све ово
један сулуди кошмар из којег ће се ускоро пробудити.
Мора да се пробуди. Ово се не дешава... не њој. Не
њеним чедима.
– Права Пица, Пријатељи... – рече један од њих.
– Посластица! – настави други, држећи је и даље са леђа, дахћући јој у врат, не склањајући
пушку са њеног врата.
Трећи, који је држао девојчицу за надлактицу тако
чврсто да јој је готово прекинуо циркулацију, а другом,
слободном руком вртео велики нож чије се сечиво пресијавало на месечини, прорежа:
– Правила Прво! Пустите Плен... Почиње
Потера!
И онда, их гурнуше ка шуми. Пустише да трче. Мајка
је загрлила девојчицу неспособна да коракне, од страха, шока, избезумљености. Позва сина и рече му:
– Бежи, мили, трчи. Бежи што даље и не окрећи
се!
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Само ју је гледао својим неинтелигентим погледом,
дрхтаво рекао:
– Мама, не волим ову игру...
И заплакао. Прекини, Прекини… мамице...
8
Када је пола часа касније, у локви тамноцрвене крви,
путник наишао на тело младе жене, искасапљено ножем, плаво од модрица, подеране одеће... знао је да је
опет закаснио. Да се опет десило исто.
Дотакао је врат несретнице у танкој нади да је још увек
жива. Ништа.
Већ трећи пут ове јесени стиже прекасно.
За Помоћ.
Пацови Поново Пролазе Путем...
Повика Повређен, Пркосно.
Пратиће Путоказе, Прићиће Проклетницима, Почеће
Покољ.
Платиће Пацови Путнику Путарину...
9
Мрачни је брисао сечиво о ногавицу скидајући слојеве
крви са њега.
Дебели је говорио брадоњи:
– Пребрзо Прекидамо Партију... Поновимо Процес!
– Пијаном Песмом Призиваш Перверзију, Поново. Пристајем!
Брадоња потом одвуче децу која су се отимала и вриштала, престрављена убиством мајке којем су присуствовала, одвуче их ка малом језеру у шуми.
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Насмеја се ка другарима и баци прво девојчицу у
хладну, зелену, мочварну воду. Недуго потом и крупног дечака који је слинио несвестан опасности. Посматрао је како их мочвара гута, затвара се око њих,
док пропадају неумитно у живо блато, плачући и преклињући.
Плачући. Преклињући.
– Песма, Пријатељи... Песма! – наклони се
брадоња.
– Поздрављам Песника! – узврати дебели
наклон.
Мрачни опет незадовољно заврте главом, и оте му се
уздах:
- Почетници...
Деца потонуше брзо, прогутана гладном шумском
блатном земљом која се хранила њиховим махнитим
покушајима да се одрже на површини.
Док је теме дечакове главе лагано тонуло, девојчица је
већ одавно била на дну баре.
Пријатељи, срећни, испуњени, аплаузом наградише ову
морбидну представу.
– Покрет! Постанимо Пажљиви... Превише Поноса Постане Проблем – рече мрачни и остали
га послушаше.
10
Путник Плаче Пред Призором. Повраћа.
Пустио Пацове, Побегли.
Плен Потонуо. Прекрасни, Премлади... Претужно.
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Путем Приказ Предсказан – Пуноглавци Пливају.
Прича Причана.
Претужно, Претужно...
Прекасно Пристигао, Прекасно.
Потпуна Пропаст. Племенитом Противуречи.
Путник Престаје Плакати. Полази Право.
Проклето Писмо – Пљује Пророчанство.
Проклето Писмо...
11
Девојка се буди, мешкољи, окреће на другу страну
жељна још сна. Старица у белом мантилу седи на
њеном болничком кревету и мази је, у жељи да је
нежно разбуди.
– Како си, лепото? Јеси ли ми добро овог јутра?
Девојка отвара своје лепе, крупне очи. Као да постаје
свесна свега намах. Задовољство због утешног, ушушканог сна, мења хладан, несрећан израз лица.
– Не, нисам добро.
– У реду је, малена, проћиће то. Треба само
мало времена.
– Неће проћи. Никада.
– Де, де, немој сада тако. Знам, још боли. И
рана... и душа.
Девојка заплака. Докторка је утеши загрљајем.
12
Путник Пристиже Пацове.
Падоше Под Притиском.
Путник Плеше. Пркоси. Пржи! Пржи!
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Пламеном Праведника Прочишћава!
Постају Прозирни. Пука Привиђења...
Па, Па, Пацови! Пајаци! Пожаааар!
(Полазна Претпоставка Пацовске Пролазности Прецизно Поуздана, Путниче)
Победа, Пак... Пролазна.
13
Логорска ватра поново гори, само овог пута, пламен
није жут, наранџаст или плавичаст, како обично бива.
Црвен је. Јарко.
Као крв.
У њему, три лутке горе. Малене, дечије играчке.
Као суперхероји са божићне распродаје...
Које је неки малишан заборавио на логоровању.
Оставио их је преблизу пламену...
Преблизу.
Пламену.
Док уморни странац гледа у ноћ, окренут леђима ватри. Гледа ка далекој утврди иза шуме. Ка прозору без
завеса.
Ка силуети у ноћи.
14
Победа (Пирова). Пораз Постаје...
Пророчанство Прича Причу – Писмо.
Поново Подбаци Парицу – Па Поново Писмо. Пола-Пола!
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Путник Прекида Причу, Прекида Подбацивање...
Пацове Поништио. Подбацивање Постаје Прошлост.
Па Питање Преостаје, Проклетство, Присуство Писма?
Пламеном Покушао? Па?
Поново Писмо. Попут Поруге.
Престаје Подбацивати. Пауза. Повлачи Потез.
Питања, Питања Поставља. Писмо?
Побогу, Писмо...
Путник Покушава Поново Па Поново. Писмо, Па Писмо. Проценат Пола-Пола!
Попут Пародије.
Постојано, Поновљеним Подбацивањем – Писмо...
Проценат Пола-Пола!
Пажљиво Промишља... Па, Писмо, Писати! Покушати
Писањем.
Писаће Пуно. Похвална Помисао. Пола-Пола
Претворити, Празно-Празно.
Пих, Просто! Побогу Просто!
Пише Промену Писма... Патњом...
Постаје Писар. Постаје Поштар. Писмоноша!
Писмо Промену Прима.
Пооохвалнооо... Путник Плаче Поносан. Писао...
Променио... П....
Подбацује... Пауза...
Природа Подрхтава.
13
Створења се копрцају на муљевитом дну, играју се,
увијају једно око другог, јуре раздрагано. Бара им нуди
сигуран дом.
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Јегуљица проговара:
– Када се мама враћа, бато?
Велика слузава лопта без лица, пулсирањем мембране,
шаље таласима баруштине одговор, који звучи опрезно
и брижно:
– Сестрице, мама се неће вратити.
– Како то?
– Ми сада немамо маму.
– Не разумем.
– Мала си, можда ће ти бити јасније кад
Порастеш.
– Умрла је?
– Не. Није тако једноставно. Како бих ти то
рекао... Она није мртва.
– Па зашто се онда не врати по нас?
– Зато што за њу... ох, тешко ми је да објасним...
Принцип Постојања... Сестрице, ти и ја нисмо
живи. Она јесте. Она не зна за нас. Ми уствари
немамо маму. Ми, сестрице драга, нисмо ни рођени. Перверзна Пермутација... Не Постојимо.
– Како то?
– Ти и ја, па рецимо овако, нисмо у овој Подели
требали да уопште будемо овде. Прекинути смо
у једној Партији, нас двоје и наша мама, брутално (Памтиш? Не? Боље за тебе)... и та Прича
је окончана.
– Прича... (Проклетство, Пука Перверзија
Писца). Настави, бато.
– У другој Партији, Подела је желела да нас нема, да нисмо ни рођени... да ме је, твог старијег
брата, мама одбацила пре рођења. И потом, заувек сломљеног духа, тебе није никад ни зачела.
– Не разумем. Зашто би те одбацила пре
рођења?
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– Па, рецимо, да ме није желела оваквог. Рекли
су јој, знаш, да ћу бити рођен непотпун... Превeлики Проценат... Пола-Пола. Плод Порођен Постаје Потенцијално Против-Природан, Против-Потпун....Посве Прост, Приглуп.
– Ти, бато, ти ниси такав. Не, мени. Ти си мени
све! Моја Памет!
– Лутко моја, хвала ти. Али, разуми њу... Потомство Попут Пошасти... није лак избор. Проценат Пресуђује! И онда је Преломила... уз много Патње. Прекинула Пре Порођаја...
– Тек тако, Прекинула? Проценат Пресуђује,
Пуки Проценат?
– Па, да, тако се ради то... у оној Палати на Пропланку... Приватни Пакао Повређених Породиља... био је то можда и једини начин да задржи
Присебност, Понос... себе.
– Мислим да схватам... једна смрт родила је
нови Почетак. А то значи да маме има. Нова
Партија. Нас управо сад нема, бато? Прекинути?
(Пољуљана Постојаност Писма?) Поништена
Прошлост?
– Да, сестрице. Прва Прича је Промењена. Неко
је узео на себе ту Привилегију да Пише. Изабрао другачији, мање болан Пут. За нас и њу...
– Ко?
– Не знам. Тата.
– Ох, тата. Он увек касни. Никада није ту када
нам треба.
– Да, знаш ти тату. Стално негде Путује.
– Недостаје ми. И он. И мама.
– Знам...
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12
Девојка је гледала кроз прозор болнице у оближњу
шуму.
Вече је падало. Било јој је хладно, огрнула је пуловер.
Храну није појела. Изгубила је апетит. Ништа није
желела да ради.
Ни да лежи, да спава, ни да седи, прича, хода. А опет,
нешто је морала да ради.
Зато је гледала кроз прозор. Чекајући да се неко појави.
Докторка можда, са својим мајчинским ставом, жељом
да је утеши и убеди да то није крај света. Да ће све поново доћи на своје.
Добра је то жена, али она сад није имала стрпљења за
туђе сажаљење. Превише је мрзела себе.
Није желела да га види.
Не сад. Превише је компликовано.
Није му ни јавила када је одлучила да дође овде.
Поново је био на путу.
Увек негде путује.
Можда је тако боље. Да не зна док се не врати.
Знала је шта он мисли о свему. Знала је да је он био
спреман да иду до краја.
Али она није. Није могла. Није имала снаге.
Не.
Зато је ово морало да се деси. Разумеће ваљда.
Или неће.
И то ће бити крај.
Није могла сад о томе да размишља. Ноћ је полако
падала, а са њом се повећавала њена депресивност.
Пожелела је да изађе из сопствене коже, да отвори
прозор и попут духа полети, шумом, мрачним
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путељцима којима ретко ко пролази, избегавајући
насељена места, летећи дубље ка срцу шуме, ка оном
малом, мочварном језерцету које је видела у једној
скоријој шетњи, како би, попут какве шумске виле,
бесмртне, али несретне, везане за тај простор вечно,
уронила и ту хладну муљаву воду и заувек чувала
шуму од гадова који је походе.
Док се спремала да легне, приметила је логорску ватру
негде дубоко у шуми. Ловци. У ово доба.
А негде, баш из тог правца, зачу и завијање вукова,
које је ледило крв.
Прелазило је из вучијег урлика у некакав чудан високи,
иритирајући тон, налик цичању. Као да се пацови раздрагани хране нечим, у скаредном Пиру. Кидишу на
изненађени Плен.
Ох, каква туробна, ужасна Помисао, не зна одкуд јој
сад то, тај мрак. Као да је тим Путем већ ходала, чудно
се осећала, све је ово негде већ... Попут Поновно-Проживљеног. Ма, лудост. Напета је због свега. Привиђају
јој се такве Поганости, Пих, Пацови (...можда управо
због оне старе легенде у којој пацови нечасним девојкама ноћу једу плод утробе... плод зачет ван светости
брака... Проклет Плод).
Легла је, требало јој је још сна.
Помислила је како је свет охоло место. На којем се у
истом брлогу скупљају вукови, ловци, пацови и остали
подземни свет, како сви злослутно урличу у бесној
надмоћи, док се она, и њој слични, крхки, незаштићени, крију под својим јорганима у немогућности да
Помогну себи, Победе страх, Побегну од свег тог
лудила...
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11
Предивна... Путујем Предалеко, Праштај...
Прелепа...
Праштај.
10
Ох, Путниче, када ћеш назад?
Тако ми требаш ове ноћи. Гушим се у Плачу, мили...
како да ти то кажем... како, мили?
Како да ти кажем да сам нашег сина, наше чедо, п.. п...
побацила...
П... П...побацииилааа...
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Владимир Чолаковић

ПАРАДА ТВОРЧЕВИХ ЗАМОРЧИЋА
Парадирају. Много људи изашло је на трг да поздрави „поносне”. Безглаво јуре у једном правцу, хрле
у један угао. Али, случајно или не, ниједан не разумије
тежину ствари. Бука. Као навијени и запаљени ричу у
празно. И опет исто. Лоше изрезбарен калуп поновљен
безброј пута насумично је постављен по партеру. Калуп пажљиво скројен према творцу, у ствари оном који
ће за непуних седамнаест минута извршити и коначну
лоботомију.
Прљаво разнобојна маса, а невјероватно исто
смрди. Не могу ни корака да се не осјете на глупост.
Посматрати их са узвишења просто је одлична забава.
И врло лако уочио сам правилност. Сваки пети је висок, четврти брадат, трећи наг, други препотентан, а
први сразмјерно свим осталима – лажов. А тај први, он
је посебна прича.
Дречаво црвена боја лица, уочљива са врха Чомолунгме, јасно осликава једнолични карактер. Из
црвене избија хладнокрвно непробојно зло и добар дио
неизљечивог егоизма. Он је први и он је ТВОРАЦ.
Али, његова злоћудно зелена карма шири се кроз масу
брзином торпеда. И то све након његове прве реченице
за говорницом.
„Не дозволите да вас лажу!” (Пустите да ја
урадим исто).
Гротескни урлици, нељудски крици, хронично
неразумљиве пароле, преплавиле су замрачен простор.
Маса је опчињена причом (дерњавом) ТВОРЦА.
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Пароле су им толико бљутаво празне, толико да
се у једном тренутку... Уф, о чему ја управо причах?!
Читав град увијен је у творчеве боје, излијепљен је његовим портретима, и туробно је обојен његовим црвеним лицем. А заморчићи, приморани и хипнотисани
буље у њега и кличу му име.
Његов „идеал” усађен у њихову крв без реда и
плана, чисто да се затрује што више неопрезних, постаје све врелији. Коначно ће да изврши своју праву
функцију.
Прасак!
Вене пет стотина поборника творца наједном су
бјесомучно експлодирале и своју плазматичну течност
послале у небо. Крволочан ватромет, како и доликује.
Стварно прикладно славље за творчеву коначну побједу и испуњење циља.
И творчеви главни сарадници дошли су да му
честитају и сви једногласно закључују да му је побједа
сасвим извјесна. У неку руку, то и јесте тако.
Али, шта је са незараженима? Онима који се
гнушају ТВОРЦА и који негдје у његовој сјенци спремају свој план. Могу ли надјачати свеопшту еуфорију
код „поносних”?
Ако се ја питам, могу. Али, питам ли се ја ту
било шта?!
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Горња Каменица
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Јаловик Извор
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ПРЕВЕДЕНА КЊИЖЕВНОСТ
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Динос Христијанопулос1

КЛИТ2
(Одломак из књиге Рембети3 дуњалука – кратке
приче, Јанос, Солун, 2011, четврто издање)
Велика спарина притискала је војску. Од првог
стратега до посљедњег војника, сви су били незадовољни Александровом политиком. Као да му је било
мало, бракови са Персијанкама4, обавезни турбани и
персијска одјећа, издао нам је заповијед да сви, неизоставно, чинимо поклоне пред њим. А ко да му се
клања? Ми, који смо ратовали да би Варварима дали
1

Динос Христијанопулос (Солун, 20. март 1931–) је многоструко
награђивани грчки савремени пјесник, есејиста, приповједач, преводилац, истраживач, етнограф и критичар, чије је право име Константин Димитријадис. Његове пјесме преведене су на неколико
свјетских језика. Познат је по збиркама пјесама Историје слатке
воде, Тијело и мерак, Најдубља рана, Нове пјесме итд.
2
Пријатељ и стратег Александра Македонског
3
Рембети (ρεμπέτης) су били неконвенционални људи који су обично живјели изван друштвеног поретка. Рембетико (познати грчки
плес назван по њима) први пут се појављује послије грчког рата за
независност 1821. године.
4
Александар је, по освајању Персије, издао наређење да се грчки
војници жене Персијанкама иако су већ били ожењени Гркињама.
Тиме је желио да се што више приближи и сроди са Персијанцима. Његови војници су негодовали због тога. Није им се свиђала
ни Персијска одјећа, обмотавање главе, што је, такође, била неизоставна заповијест Александрова. Поред тога, највише им је сметало прихватање персијских обичаја, међу њима и клањање цару,
што антички Грци никада нису имали као обичај. Грци се ни боговима нису поклањали, па отуда обоготворавање цара и клањање
пред њим, као изразит обичај других народа, није био прихватљив
за Александрову војску (прим. прев).
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слободу и мало грчких идеала! Саборци ми долазе и
говоре: „Тебе ће чути, зашто му ништа не кажеш?”
„Шта да кажем? Александар никога не чује”, одговорио сам им. Послије много двоумљења одлучих. На
крају крајева, био сам му више од пријатеља.
Једно јутро сазвао је збор. Гледајући како официри један по један прилазе и поклањају му се, крв ми
шикну у мозак. Ушао сам у просторију подигнуте главе. „Ти, зашто се не поклониш”, рече ми Александар из
дубине, већ љут. Одговорих му снажно, да сви чују:
„Ако ти није довољно што сам ја Клит, запамти да сам
Македонац и да не знам да се клањам. Служио сам те
вјерно у свим биткама и никада се нисам пожалио на
било шта. Био сам твој пријатељ, а ти мој војсковођа.
Сада, када си постао сатрап5...” „Умукни!”, викну
Александар, сав зајапурен од гњева; „Ове ријечи ћеш
скупо платити.” Сишао је с трона, изван себе од љутње, (био је пијан и спотицао се) и пришао ми до мјеста
гдје сам стајао. Прије него стигох да му одговорим
извади нож и зари ми манијачки у срце. Падох и издахнух на његовим ногама, не поклонивши му се.

Са јелинског изворника превео

Владан Бартула

5
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Управитељ у старој Персији, са значењем насилника, тиранина.

Андреј Грјазов

***
сешћу на ћилимче,
разбацаћу играчке дечје
и заспати.

***
плашим се уснићу
стивена кинга
који се боји да спава без светла
зато спавам
са укљученом лампом.

***
на лето одредићу нову годину
моју годину нову
годину своју прогласићу
узећу стару обућу и окачити је о јелку
стара подерана чизма биће
мој председник
чврста до сада чизма
биће премијер наравно
папуче биће влада
ако ми се која не допадне
камин може се

93

искористити
и још две каљаче
једна за случај увреде
ако ме неко увреди
у њој ћу поседети и утешити се
а у другој одлетети ако се шта
знате већ шта све бива.

***
телевизор не треба гледати
телевизор не треба слушати
укључити и длан
принети екрану
иглице-пражњења длан ће бости
биће болно и страшно
и опаметићу се и просветлити

***
ћилим са зида отргнути
и окачити наглавце споља
колико прашине и прљавштине
промене
а чекао си промене.
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***

Драгоцене хрпице јучерашњих папира шум слушаш,
као да листаш архив дактилоскопије изумрлог племена,
где у отисцима вољене отиснути су и пријатељ и душман
злочином и казном прашњавог времена.
Нема никога ко ће рећи зашто на крајичцима редова
промичу питања наивна, циничних тротачки уцрт бивши.
Нема никога да одговара за истину која за мојом руком следова,
оном што писа о Богу и Ђаволу, сва пуномоћја надвисивши.

И ТАКО
Нови дан проистиче из јучерашњег дана.
Јучерашњи дан чувар прошлости нека је.
Невеста-река косином илузија из мене се разграна,
знајући да срећа љубави – душманин добра постаје.
Подиже се у небо, вертикалном бујицом потече,
само рукави висе до пета огледалног овала,
прштаји годинама лете, тај лет ми рамена сече,
и сребро извора претвара у злато небеског огледала.
И само прозрачни коњаник који дуж неба пројаха,
који једини достиже вршину беспућа,
стиска према лицу реке опустели рукав из облака,
као да осећа у њему руку божију, врх кућа...
Нема у рибном небу ниње и присно раба ни вожда више,
нема у лаком облачном мрешкању борбе и коби које узбурка вихор.
Само будне реке, стичући подобије кише
враћају нам се, тихо.
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***
Име женино:
генетског леда примена,
ил вреле крви пример...
Вољена нема имена.
Ти јој надени име.
Вољена имена нема,
мада је много имена –
постоји тек осећање
земље и времена.
Шта измеђ’ вечности генске
и Ничег живи, светом,
измеђ’ немарности женске
и питања „Чему све то?”
Ал чујеш: „Дођи к мени!”
Нађи, позив управи...
Колико жена безимених
и имена без љубави.
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***
Понављам те: због разних разлога... чемера... навике важне.
Понављам те, као да палим шибице, влажне...
И не због ватре – да запалим цигарету и да се осмудим
димићем твога ока и власи... Да заспим, или опет се пробудим.
Сабирам те, као таблицу твојих поновних обожења:
ишчитавања, слагања, дељења, и поново, множења...
Понављам те од јучерашњег дана до јесење баште,
од лаког зибања овог трена – до дубинског, тамног погледа маште.
И опет, и опет:
из многих разлога...
чемера...
навике важне...
Тишина.
Пустош.
И тек разбацане
шибице, влажне.

***
Живот ми потаман. Потаман стазе неме.
Нека је пут – ко игра која мине.
Кад идеш узбрдо, све време,
постајеш део планине.
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ЈЕСЕЊА КИША
Ја памтим само звук, а веле – птица...
Ја памтим само сенку, а ноћ, веле, врви.
Беше мој свет спреман пролити се ко зимска кишица
на снег туђих светова. Не узгред. Да размрвим
на дну џиновских ступова, где жене месе Јагоа –
последњи Его-слој, који у мреже ухваћен почину,
и Alter-адјултер1 од најсвежијих јагода
и позну стазу од најранијих очију.
Памтим одливак парфимеристе, не мирис лепи,
и март изнад прашњавог цветића како језди...
Оглувевши у тишини, постајали смо слепи
чим се загаси сјај у предјутарњој звезди.
И ево, упамтих много мање до овог трена
но што се причало некад, и биће – дајте времена, побогу!
А лептирима образа горела су лица жена.
И јењавао је свет мој, ко цврчак украј ногу.

СТРАНАЦ
Не нађох – не џак блага – ни парице! –
већ просто иђах, научен на руту.
А две старице-баке Сажалнице
за мном шаптаху: „Пропашће на путу...”
Ал’ моје Дивне даме на тој стази
нема – све дивне, а моја ниједна;
у напуштене храмове залазих,
Бог је тек тамо где га човек не зна...
Пролазио сам забачена села;
1
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Alter-адјултер - младићки двојник (енг.)

све празно – штале, куће, свуда смеће,
три класа, псина некаква увела –
у та три класа – хлеб ког људи неће...
Нити ме радује шта, нити ме боли.
Пелин. Ковиље. Стрн, глогиње неке.
Уз сапутнике поједох џак соли,
препливао сам две сањиве реке.
Не нађох, већ и не знајућ’ шта иштем,
шта, не знајући, опет губих то...
Живех у скитњи, не нашав склониште,
педесет лета, можда и свих сто.
Схватих – на дугом штапу свет путељке
дели, најдужем, без почетка, краја.
А две старице, баке-Тешитељке
сипају вино које ме запаја,
и веле: „Свако циљ има, и жеље,
смисао тражи, ал’ где је смисао?
Врати се натраг, на две, три недеље,
тамо је мир твој, где си продисао...
Ал’ тамо – смрт је. У свом мртвом дому.
Сваки је корак, сваки трен – ко век,
твој сан је – паук, запао у кому,
док идеш напред – жив остаје, тек...
Ја им веровах. И свима, све јаче.
Али се предах. Падох, ко отрован.
Две старице, две баке-нарикаче
тужно певаху нешто крај гробова...
Мени дојади да слушам вај тужни,
устах, бакама захвалив, и свима,
и опет кретох. Снага ме још служи.
Беше осека. Наста опет плима.
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Ја просто иђах, исто ми свуда је,
ал’ лик изгубих првотни, о стида.
А две бакице, старице, Суђаје
за мном шаптаху: „Ево Вечног Жида...”

ВЕЧЕ-НОЋ
Александру Кабанову
Чељуст децембра без снега палаца,
стабала ледност допире извана.
Сенка медвеђа небом, од стрелаца
заборављена звездана стрељана.
Наука – то су само понављачке
зебње мог ума на аветној црти.
Јежи се поглед мој на свет до тачке
гледишта сјаја у тамнини смрти.
До жуте зене пса, сени измакле
што застаде од мене тек на корак...
Ја морам кући. До саме Итаке.
Јер душа кроз три ватре проћи мора...
Зима без снега. Под дланима длака.
– Примам те, јасно, ал’ куда ћу сам...
Душа, могуће – то је само шака
тих псећих суза уз месечев плам.

Са руског препевао

Владимир Јагличић
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ПОЕЗИЈА

Никола Вујчић

ДЕТИЊСТВО
Кад сам први пут возио бицикл мислио сам
да сам бржи од ветра. Точкови су
дрхтали у котрљању, пунио се њихов круг.
И одједном, две брзе кружнице, пуне ваздуха, лоптасте,
забелеле су се од окретања. Уживао сам
посматрајући како простор поред мене
промиче. Био сам сâм. Звиждало је около у силној жељи
да ме брзина негде однесе. Јурећи, одржавајући
равнотежу између крупног шљунка и дубоких
локви, уплашен, да би ме пад приковао за врело,
крваво камење (а то ће се једном и десити),
свом снагом задржавао сам се на уским точковима
и тупим ударцима гума. Жбице збијене
у месу ваздуха, који се склупчао у котрљању
попут лепеза, хладиле су ми ноге. Цеви, шупље
као птичје кости, подизале су ме увис. Био сам сâм.
Звекћу педалe, и сад чујем, ландара незатегнути ланац
док придигнут, са уског, тврдог сица, снажним замасима ногу,
као да корачам кроз ваздух, помало тетурајући,
лево, па десно, десно, па лево, у брзим нагибима,
скоро вијорим.
Даљина ме је освајала, а ја сам
освајао даљину.
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ЦРНИНА
У сну, једна жена, баш моја мајка, коју, кад се пробудих,
препознах, онакву
какву сам је упамтио, за сва времена, тада
још млада, увек забринута и зато мршава,
рече ми: Нека те речи чувају...
Сад то тек схватам, дрхтећи, пробуђен.
Да ли ме смекшава страх?
Вратих се у оно доба
кад црнину носих, жалећи,
јер црнина све упија.Као овај мрак
кад се ознојен, пренух, пун
кривице. Сетих се њене главе нагнуте према мојој,
њеног даха у мом... Никад ближи...1 Два живота,
у дрхтању, које раздваја време.

1
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Шејмас Хини

СВЕДОЧЕЊЕ
У сваком од нас постоји ћутање,
сагорело, тврдо и црно, где је, мислиш,
све.
Као што од нараслих грана
настаје угаљ, тако од речи
настаје тишина.
Али, те наоко, мртве ствари,
знају да загреју твоје срце.
Ако се угаљ запали, ако се тишина
растишини, плане ватра и од пепела
и смеха, настаје ново присуство.

ЈЕЗИК
Шта говори ова ватра, планула, дрхтавим пламеном?
Боже, језик је то дивљи, само се облизује,
провлачећи светлост као иглу, кроз дим,
притаји се па се пропиње, док се пепео слеже.
Тако су и моје речи покорене. Изречене, па ми
остаје само ћутање. Огњиште као умукло, суво грло.
Ко си ти?
Глас ти је сличан моме гласу,
још говориш, потпаљујеш ватру.
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Недељко Бабић

ТРИ КРСТОНОСНА ПАЛИНДРОМСКА СОНЕТА1
1.
Тако оре Еро окаТ
А цврк мокар раком – крвцА
Капи Еро оре ипаК
Оре уром мору ЕрО
Оре Еро; уш удаје, еј, а душу – оре ЕрО
Ради за њих камом писар, расип момак, хиња, зидаР
Ером суре муке, муко, оку меку меру сморЕ
Еро зове: до ране то оте народ; ево зорЕ
Рану буше, лови жандар, рад на живо – леш у бунаР
Оре Еро, хиња зове: ево за њих оре, ЕрО
Окат аром мора такО
Капи ено оне, ипаК
Амер-кантар – ратна кремА
Тако оре Еро, окаТ

1

Три објављена сонета у овом броју часописа дио су сонетног
вијенца под називом КРВЦЕ ЦВРК (...Еро оре...).
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9.
Ером суре муке, муко, оку меку меру сморЕ
Ју, муко, ти и то кумуЈ
И роб, зна се, бесан зборИ
Рапорт на замазан тропаР
Алка мандал – слад намаклА
Ту батинан зборим им, а да ми мир обзнани табуТ
Ко о варкама не жвали, килав, женама кравооК
Амен, Еро гумен рца да Црне му Горе немА
Окитило пад у лице деци, луда политикО
Врка нама јама на крВ
Етике ту љуте кипЕ
Ту псу ти је мејит успуТ
А врт – саздан ад за стрвА
Ради за њих камом писар, расип момак, хиња, зидаР
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11.
Оре Еро; уш удаје, еј, а душу – оре ЕрО
Дум: латински фиксни талмуД
Мочи кваран нарав кичоМ
Одар ака, накарадО
Рус у казни фин за кусуР
И дар Рус указа: да, Ром мора да за кусур радИ
Мати Русија ће со, ах, а осећаји су ритаМ
И жалба на декор ума нам уроке дана блажИ
Набоду нас нити танке тек на Титин сан удобаН
Е, Влах крвцу – у цврк халвЕ
Да, жут, има за мит ужаД
Ева кал дâ за длакавЕ
Лом, опанци, гиц на помоЛ
Оре уром мору ЕрО
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Милан Гарић

СРЦЕ И САТ
Након што опусте улице и посљедњи се гости,
пјесници неки и књишки мољци у башти хотела
најбујнијој у граду, и сами некако сјете да имају
кућу, књижевни се закашњели разговори сврше
звецкањем порцулана и стакла. А суштина поезије,
пјесме која живи од језика тако што му се опире,
умијеће говора да живи од ваздуха, у раскоши
оног најнужнијег, је баш тада на дохват руке.
Довољно је само искорачити корак-два из туђег
гласа у љетњу ноћ. Недокучиво блага, бескрајно
блиска и недодирљива у исти мах, бесмртност
као што је људске душе, упија она у себе и чува све,
и оне који су будни и који спавају, све стварно
и замишљено вријеме овога свијета, старог лава
и младу дјевицу што се додирну на мосту у поноћ
и разиђу ћутке као да кроз њих двоје не шуми и
управо не протиче све што бисмо уопште имали рећи.
Или се напросто дићи, изаћи на улицу и прећи
мост, пети се уз надвожњак с мислима већ у својој
соби што тих дана зна јаче мирисати на нафталин
и лаванду; свући се и лећи крај стоне лампе,
не палити свјетло, не отварати књигу
коју држиш крај узглавља, упалити несаницу,
прелиставати у мраку потрошено вријеме, празнину
која се зна претварати да је сјећање и биће, слушати
како оно што ти је (стијешњеном између говора
који воли умишљати да је човјек и живот
и језика који се зна представљати да је свијет,
да је ђаво и да је бог) остало да кажеш, прераста
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у свој извор, прелази у дисање, у дах, у благу
љетњу ноћ у којој умјесто пјесника неког и књишког
мољца, слажу гласове твоје срце и стари зидни сат.

ХЉЕБ И ВИНО
„Ако Бога нема, као што не таји више ова
звјездана ноћ ниједној од својих звијезда, онда је
ненасилна људска смрт милостива као троједни
човјеков бог. Јер не стрепи човјек од неминовности,
од бола и трпљења, него од случаја:
ако се ишта догодило случајно, све се догодило
случајно, све се догодило безразложно. Случајно
смо онда изненада отишли из града у коме смо
прогледали и проговорили и случајно смо се онда
након толико година вратили у овај град у коме
нам није остало ништа друго него да пригрлимо своју
немоћ; да покушамо ћутке оно што нисмо успјели
поезијом, да ово што је можда почело без разлога
образложимо пресликавањем, да ово што је почело
сазнањем као прародитељским гријехом довршимо
и закључимо несхватљивошћу као утјехом и као надом.”
Док мрсим тако у себи у касну ноћ кад нам ни вино
што кријепи гдјекад и опија говор, тријезни пјев,
не може окријепити исцрпљену мисао, лозу што се
суши и на завезаном и на развезаном језику, у собу
ми кроз полуотворена балконска врата са чистим
зраком уђе мирис врућег хљеба и помилује ме тајном
озбиљења. Човјек памти све, од првог сјемена
до зрна пшенице од зрна пшенице до хљеба насушног.
Заборав не постоји, постоји само пребрзо сјећање.
Најбрже сјећање је људска стварност:
зажарен прозор на пекари што се огледа на уској

110

улици, просијава, дрхтури на стаклима и губи се
на зидовима дугих, ољуштених кућа са магазама
и поткровљем, са уским доксатима с вањске
и широком верандом са скривене дворишне стране,
домовима оних трговаца, потомака арамејских
луталаца што одведоше их некуд изненада; што
једне од оних година када преплашени су анђели
као шумске звијери кад виде човјека, баш у оном
мјесецу када о празнику, негдје око друге чаше вина,
одговарали би радо себи и сину своме најмлађем
зашто се ова ноћ разликује од осталих, одоше
из Старог града старом пругом, и не вратише се.
А све су биљежили и чували у књизи и ништа
нису препуштали
случају.

РАЗГОВОР О ЉЕТУ

Разговарате о љету, у рану јесен, у кутку
љетне баште. Багремов ’лад је крадом прелазио
у вече. Уз бијело са доста свјетлуцавих
мјехурића, пипате по мраку тек размијењених
љетњих успомена и, као узгред, по повратку
твом изненадном античком граду на обали мора
и вјерности његовој вароши и винограду у равници
У најјаснијим часовима, када би се већ требало
нечим огрнути, хватате се опет у неуспјелом
бјексвту од поезије – стари пријатељи,
једним оком тромо, самилосно, другим живо,
разбуђено, као да први пут заједно откривате
разлог због којег се годинама радо састајете.
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Опраштате се невјешто прикривајући журбу,
пожеливши један другом срећу – касно је
а и године чине своје, а опет ваља хитати
да се не би зaборавило оно што је у поезији
најважније, што препознаје се лакше скупа
а памти се само својеручно, мање-више
тражењем и сабирањем ријечи које се воле
састајати на заклоњеним мјестима као мушкарци
и жене ове ноћи по квартовима, у толиким
градовима, у којима се понекад (мада је то задње
што би човјеку који на њих у журби набаса
уопште могло пасти на памет) рађају пјесници.
Као пјесма из разговора о љету, његовог и твог.
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ЈЕДНА ПОСВЕТА
Б.Ч. уз „Екстатичне
и друге реченице”
Без великих и сувишних ријечи, како и приличи,
поклањаш ми и посвећујеш књигу, свој „Времеплов
кроз математику” црвених пластифицираних корица
са Ринд (Ахмесовим) папирусом боје јеленске кожице
окаченим о знак квадратуре круга на насловници,
читаву једну историју најсређенијег језика, куће
која, како видим, чврсто стоји на ономе чега нема,
на тројству тачке, нуле и бесконачног.
Захваљујем ти с нелагодом и недужношћу човјека
чији поглед још увијек блуди док гледа свијет
кроз све бистрије окно, кроз прозор геометрије.
Прећуткујем, а можда сам баш тада, онако узгред
требао да ти кажем, да ми често, док из дидактичких
и неких сасвим других, необјашњивих разлога трагам
за што вјернијим, што једноставнијим изразом
доброг и лијепог, на памет не пада ништа
од онога о чему понешто знам, нико од оних
који су ми то исказивали и показивали, већ онај
којега сретох у једној од својих најпрашњивијих
књига, усред великог спремања, међу бројевима: Ојлер
са дјететом на кољену и мачком на рамену
рјешава проблеме трансформације координата.
Можда сам баш тада (умјесто да ломим пар
прећутаних и загубљених полуреченица као у каквој
лирској пјесми) уз двије – три уљудне ријечи требао
да ти поменем ту е(г)зотеричну слику, цијелу истиниту:
било шта да јој додамо, било шта да јој одузмемо,
бојим се, одузећемо јој светог духа, који се можда,
на први поглед, на тој слици и не види. Можда.
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ВАСКО ИЗ ДАЉИНЕ
Б. поводом „Велеградске песме” В.П.

Навратио бих опет кући, својој жени,
очима нашим опет о нама двома, опет,
о наклоности њеној према зеленилу,
о склоности мојој узалудној да зачнем
пјесму од нуле, од језика самог, ушима
нашим опет, погледајући кроз прозор
на стабло јабуке у нашем врту,
црвљиве и златне, да се сити испричамо.
Обједовали би опет онај бајати страх
једно према другом да не погријешимо,
да не покажемо ничим да знамо све,
да не назовемо наглас, правим именом
моје пјесме и њено биље, мјезимце њене
чисте, зрневље у врту ко очи што је
чувала, коријене што их је с груменом
земље у наш дом у наручју уносила.
Легао бих опет у свој кревет, крај ње
за коју бих све учинио а која ми је рекла:
„Волела бих да имам једно мало
зелено дрво да улицом трчи за мном”.
Зурили би у полутаму и ћутали о јаловости
поезије, источног гријеха који се скрива
тако што самом себи звучи као молитва.
Ако невјерства нема изван језика има ли
праштања, питао бих се, питао бих је.
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ЈЕДНА ПРЕЋУТАНА ПОМИСАО

„Тата, ако су ово
Бисери српске књижевности,
шта је онда шкољка?”
– пита ме мој радознали првачић,
показујући кажипрстом високо
подигнуте десне руке,
скоро га додирујући, на ред
тврдоукоричених тамнозелених књига
са златним словима на хрбату.
„Језик, српски језик, сине мој”
– кажем му прећуткујући помисао
на не-уморног демона аналогије,
на море (тога) и зрно пијеска
које упада у љуштуру шкољке, на шкољку
која се брани омотавајући га седефом,
на бисер и, изван сваке метафоре
на сина који обасјава оца
испуњавајући га непрестаном радошћу и бригом
и успут га учи чистој, непатвореној поезији,
започињући је сам и држећи му и водећи руку
док несигуран као да пише прва слова,
довршава пјесму.
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Никола Париповић

РАСКОЛ ОЧИЈУ
По саровским и иним шумама
Кротки су старци ловили звери;
Медведа нежним хранили рукама:
Све би питомо и све по мери.
И сада негде црнорисцима
Орао слеће на раме, руку:
Зенице опште и са свицима,
А о тајнама казују вуку.
И данас тамо ни звер не звера,
У адамском све живи складу,
А овде (је ли то пада мера):
Ни два ми ока за мир не знаду.

ПОДСЕЋАЊЕ
Није то аритмија:
Но подсећа ме срце
Да није што и сахат.
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ОПШТА УСПАВАНКА
Заспао чернозем под маховином,
Заспало грање оголело
И лишће под њим заспало.
Уснуле смарагдне и опалне реке,
Пена расплинута уснула
И рибе отворених очију.
Успавао се руј на петељкама,
Грозд се на чокоту успавао
И клас ветром занијани.
Уснула хучна сазвежђа,
Гајеви извијени уснули:
И ми ћемо скоро.

ТИХОСТ
Шетња градом
На покладе,
У предвечерје,
У претпролеће.
Мисао да све је лепо:
(Превасходно овај пропадљиви живот)
И смрт сама обасјана васкрсењем.
Све смо проблеме решили:
Остаје само досада, понекад.
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Милош Лукић

КАКО ЈЕ
Како је
Лако је
кад сам на Антарктику
док надмудрујем поларне лисице
и тражим пролаз у подземни свијет
и кад гледам Нагоју уживо, посебно кад игра у купу
Тешко је само
кад видим патке у Врбасу
и кад свира бас
и на неким мјестима на којима смо били
а обишли смо цијели град
Али зато je лако кад сам у друштву
бар 40 људи
и кад ме боли зуб тад је баш лако
Тешко је само кад наручујем кафу
и кад видим нечије руке и прсте
и хелијумски балон и бијели облак
и понекад ујутро и увече
У подне је добро
тад гледам дневник па сам нервозан
добро је и кад сам пијан
до одређене границе
још нисам утврдио ту линију
и кад повраћам послије цуге
тад је супер
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Потешко је кад сам у лифту
и у аутобусу
али то је добро јер сад идем степеницама
и спремам возачки
Прелако је кад видим ерупцију вулкана
и стварање хигсовог бозона
и поларну свјетлост и велики прасак
Кад ме питају како сам
кажем кад на њу не мислим тешко је
а овако лако је
ваљда тако је
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Јаловик Извор
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Папратна
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АФОРИЗМИ

Живко Вујић

АФОРИЗМИ
Ми смо културан народ. Код нас нема псовки све док
дијете не проговори.
Напокон смо се окренули Истоку. Кинеска роба, руски
гас, турске серије, литвански банкари… Боже, шта све
свијет ради против нас.
У три смјене код нас раде само криминалци, семафори
и лежећи полицајци.
Тамо гдје нема ништа, има нас. Тамо гдје има нас, има
свашта!
Све ми је у минусу, осим диоптрије.
Свака част Богу! Он се први сјетио да је народ – стадо.
Само у једној државици је могуће да отац Србин има
сина Црногорца.
Руке обавезно перем прије сваког јела. Значи сваки
други дан.
Републику Српску и Федерацију веже БиХ (биједа и
хаос).
БиХ је велика тајна. Свијет не зна какве све будале у
њој живе.
Прошли систем је крив за све. Научио ме да једем три
пута дневно, а не једном у три дана.
Поново читам Андрића. Мислим да ме он није довољно – разумио.
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Пензија ми је толика да могу гладовати тачно онолико
колико мјесец има дана.
Није ово капитализам, још мање социјализам, а најмање демократија. Од свега смо узели оно најгоре.
Није најгоре што пијем. Горе је што немам шта.
Некада смо у ово вријеме трошили 13. плату, а данас
13. годину!
Некада сам плату распоређивао на тридесет дана. Данас на 12 – мјесеци.
Наши политичари су способнији од њемачких.
Њемачки су од двије државе направили једну – снажну,
а наши од једне јаке – шест нејаких.
Нису сви политичари лопови. Има и криминалаца.
Он је сналажљив политичар. Има више у странци и
банци, него у глави.
Наши политичари имају сличности са дактилографима.
Раде искључиво по нечијем диктату!
Наш радник не може да буде лопов. Нема више шта да
украде.
Најприје ме ухватила носталгија, па онда ракија. А иза
поноћи – и полиција.
Највише незнаних јунака и ветерана, лежи на каучу
испред ТВ екрана.
Код нас узлазном линијом једино иду – планинари.
Код нас је немогућа тајна вечера. Све што имамо,
поједемо прије подне.
Код нас више нема редова за бензин, али има за
бенседин.
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До пописа становништва је напокон морало доћи. Да се
види ко ће отплаћивати државне кредите.
Шта вриједи попис становништва, када се никада неће
знати колико у лоповској држави има – лопова.
Наши пописивачи су као историчари. Дијеле се на оне
који биљеже оно што очима виде, и на оне који пишу
како им појединци издиктирају.
Када наш човјек оде у политичаре, не враћа се међу
људе!
Истина је у вину, зато што је лаж у животу!
Знају они како се то ради. Све што су обећали народу,
узели су себи.
Зна ли Сунце да се у њега не може гледати? Зна ли
Земља да је округла? Зна ли Мјесец да је код нас мрак?
Док схватиш да су те преварили, њима прође мандат.
Ватрогасци и наша Влада раде исти посао. Гасе
предузећа.
Директор је велики љубитељ природе. У фирми је
„расадио” цијело породично стабло.
Да Достојевски живи у данашње вријеме двоумио би се
из ког народа да изабере идиота.
Газда ме редовно плаћа. За десет година добио сам –
десет плата.
Времена се брзо мијењају. Прије педесет година више
од половине народа је било неписмено, а данас –
незапослено.
Земљишни мафијаши су највеће патриоте. Милионима
доказују колико воле земљу.
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Ћириличне табле одмах скидају. А да виде објешеног
Србина, нико му не би пришао.
Приближавам се седамдесетој. Ех, кад бих могао да се
вратим у осамдесете или деведесете (прошлог вијека).
Свако вече грлим ближњег свог. Даљински управљач.
Свима буде боље кад се врате од доктора. Једино мени
буде горе, јер увијек останем без сто евра.
И ја сам дио потрошачког друштва. Трошим живце.

><><
Између жене и мене на снази је закон понуде и потражње. Нити она нуди, нити ја тражим.
Његова жена је заслужила специјални статус. Већ дуго
има паралелне везе.

><><
Данас сам на фудбалској утакмици имао три промашаја
и један погодак – у прозор.
Кад сам оцу саопштио да сутра има родитељски, њему
је пао притисак. А кад чује моје оцјене, пашће – у несвијест.
Мој тата је био командир специјалне јединице, а сада
се љути што сам ја власник неколико јединица.
Од свих предмета у школи, најдраже ми је школско
звоно.

128

Пензија је татина, плата је мамина, а два џепарца су
моја.
Одлучио сам да загријем столицу па сам је ставио на
шпорет.
С посебном пажњом пратим оно што професорица
излаже на часу. И кољена и груди.

><><
Фудбалери наше репрезентације су прецизни. Пет пута
су кренули тачно са центра.
Увијек одиграмо боље друго полувремијеме. Предложићемо противнику да, умјесто првог, одиграмо два
друга полувремена.
><><
Легла ми је пензија. Легао сам и ја, па ми се не диже.
Треба дочекати да умреш од мале пензије. Послије се
лакше дише!
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ТУМАЧЕЊА

Јана Алексић

КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ ЗА ЧОВЕКА
(ОДГОВОРНОСТ СТВАРАЛАШТВА)
Поставимо питање – која су исходишта и одговорности стваралаштва за човека? Уколико је на прави
начин схваћена, и од уметника, који преузима одговорност стварања, и од реципијента, који прихвата изазов
саучествовања у реализацији стваралачког као онтолошки засебног, као процеса који перманентно упућује, а
потом и квалитативно мења ову стварност, утолико
књижевност доприноси човековом дијалогу са собом,
односно дијалогу са пронађеним Богом у себи. Управо
из перспективе философског нихилизма који је изнедрио XIX и XX век, Албер Ками нас уверава да смо бар
у антрополошком погледу на правом трагу:
Ево, значи, једног имагинарног света, али створеног
исправљањем овог овде, једног света у коме бол, ако
то хоће, може трајати до смрти, у коме страсти никад не нестају, где су бића препуштена идеји о непроменљивости и увек пребивају једна у другима.
Ту човек најзад даје себи облик и проналази умирујућу границу за којом узалуд трага у свом животу.
Роман производи судбину по мери. На тај начин се
надмеће са чином стварања и привремено побеђује
смрт. [...] Поступком који примењује на стварност,
уметник потврђује своју снагу неприхватања. Али
оно што задржава од стварности у свету који ствара,
открива његово прихватање барем дела стварности
који извлачи из таме постојања да би га обасјао светлошћу стварања (Ками 2008: 420, 423).
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Камијев побуњени човек се од овог изокренутог
света спасава стваралаштвом, које није ни критика ни
тумачење, већ истински плод жудње модерног субјекта
за проналаском сопства и бољег света. Та активност по
својим унутрашњим механизмима садржи одјеке
трансцендентног искуства. Том ставу кореспондира и
естетички напор сазнања уметничког чина и функције
уметника које нуди Фидлер. Верујемо његовој изјави
да „уметник може имати само један једини задатак,
који он решава у сваком свом правом делу и који ће,
ипак, увек чекати на нова решења, све док се људи
рађају с потребом да свет и уметнички сазнају. Уметност је увек реалистичка зато што настоји да произведе
оно што је за човека понајпре реалност, и она је увек
идеалистичка зато што је свака реалност коју она ствара продукт духа” (Фидлер 1980: 72).
Човек, наизглед, као биће које је створено, и које живи у створеном свету, начелно не ствара, не може
да буде стваралац, већ само да наслућује нестворену
енергију, а да у свом „креативном” процесу само моделује оно што је већ створено, препознајући у томе
потенцијал за уметничку, као онтолошки легитимну,
интервенцију. Видовић у том постулату види смисао
уметности и њен наднаравни карактер:
Уметност коју чувамо (ако је чувамо), није стварање: скандалозно би било приписивати тако нешто
човеку! Не, уметност је „само” показивање. Кажемо
‘само’, јер је то веома много: показивање самог
битија суштог. А то показивање уздиже човека у
сферу Творца који ствара славећи то што ствара,
поистовећујући се са тим што ствара, одобравајући
битије, отварајући се према њему својим ‘да’!
(Видовић 2008: 131).
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Међутим, човек интуитивним, а потом и психагогијским препознавањем надствореног, оног готово
неизрецивог и невидљивог (што је боље, лепше, савршеније или истинитије од искуствено створеног) или,
пак, реминисценцијом коју проживљава непосредно
пре или у току креативног заноса, постаје пуноправни
стваралац нечег што је њему приписано да ствара да би
себе и своју стварност узвисио. А то створено је уметничко дело. Оно је духовно-чулна рефлексија нестворене енергије која је уметнику дата да је препозна,
трансцендентална капија, али и пројекција његове
искрене компарације створеног у којем се затекао са
тим трансценденталним искуством, његовог доживљаја
таквог искуства, али и себе као човека који се кроз то
искуство креативно исцрпљује. Дакле, уметник ипак
ствара, а не само моделује створено. Како то чини?
Кроз иманенто му имагинарно поље које је усмерено
на теургијско, које је готово мистичко путешествије
симболизације неизрецивог и непоказивог и чулно-симболичке трансформације тог искуства. Јер, неминовно се намеће претпоставка да је простор имагинације толико велик и несагледив, а са друге стране,
извор чудесних и непојмљивих доживљаја и путовања
уметника, да њиме, иако га поседује, не може владати
само човек. Истинском уметнику је пружена привилегија путовања по том пространству како би прејезичка,
претчулна и предсимболичка искуства и реминисценције транспоновао у уметничко дело. На уметнику лежи одговорност са којим ће изворником имагинације и
почетком инспирације у својим креативним походима
да комуницира да би задобио теургијско у стварању и
да би се одазвао своме правом позиву – испуњавању и
упризорењу величине људског ума и духа. За одговор
на лични позив стварања човек мора да буде духовно
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спреман. Само тако се може остварити и приближити
генију.
Можемо овом питању приступити и на другачији начин, питајући се о стварању ни из чега, из ништавила, које носи опасност зла као стваралачког
покретача с једне, и његове уметничке естетизације, с
друге стране. Занимљиво је како на онтолошко извориште стварања гледа Ридигер Зафрански. Немачки
философ, наиме, сматра да је у уметности зло истовремено и тема и унутрашњи услов производње (Zafranski
2005: 154), а клицу зла у уметничком домену егзистенције, који је и окидач аутодеструкције проналази у
уобразиљи, у стварању „из ничега”, која је само, према
религиозном учењу, зло:
U unutrašnjosti umetnosti huči jedna tajna koja nju samo ugrožava. Ona dolazi iz snage uobrazilje, ona je – i
to zna u svojim ponosnim trenucima – takođe creatio ex
nihilo. Ali upravo zato je ona ugrožena tim nihil, tom
vlastitom ništavnošću. Mora samo da dođe, možda potaknuto spoljašnjim problemima legitimacije, do krize
snage uobrazilje, i ona se ruši natrag u Ništa iz koga se s
trudom iskobeljala (Zafranski 2005: 153).

Заправо, Зафрански упозорава на опасност аутономности уметности, јер се у тој могућности крије ништавност и зло које превазилази границе ортодоксије,
управо зато што то зло долази изнутра. Тако уметност
„nije samo spolja denuncirana kao ‘zla’, ona i u sebi samoj
otkriva istovrsnu negativnost koja leži odlučena u njenoj
stvaralačkoj slobodi. Jer, creatio ex nihilo – to može da
znači da iz nebića biva izvučeno stvoreno, biće. To je trijumfalna verzija stvaranja – svest o creatio. Ali ostaje još
to ex nihilo, i time je u svakom stvaralačkom aktu istovremeno dato i iskustvo o Ništa i ništavnom” (Zafranski 2005:
155).

136

Донекле је Зафрански у праву када сматра да у
том свом аспекту уобразиље и унутрашње мотивације
уметност уздрмава сопствене онтолошке темеље и
оспорава и ништи саму себе, јер услов постојања уметности је човек, самим тим и његова стваралачка потенција и имагинација. Али, и под условом да је уметничко стварање толико ризично, да је тек ходање по
танкој онтолошкој жици, морамо поставити питање
зарад чега онда толики самопрегор да се стваралачки
изађе из ничег, да се ништа у уобразиљи и имагинацији
оваплоти када већ постоји перманентна претња деструкције и аутодеструкције. Да ли је то иманентно својство вечног враћања истог коме је, бар према Зафранском, уметност подложна, или управо покушај да се не
врати, већ да се буде? Да ли је уметност покушај одговора на изазов свести о стварању, према којем ништа,
ако је стварно nihil, треба да се отелотвори и тако изведе у постојање, у којем би се превазишло? Да ли уметност, мимо сваког смисла, омогућава дуплу негацију,
то јест, негира ништавило и зло јер их тематизује,
естетизује и освешћује и тако производи у ентитете, и
приписује им вишу сврху? На крају, да ли управо, под
претпоставком да је creatio ex nihilo, уметност небиће,
какво је ништа и зло, преображава у биће? Уобразиља
је на том задатку током историје цивилизације постигла невероватне резултате.
У савременој српској поезији еклатантан пример
за такво промишљање стваралаштва даје Новица Тадић
управо у тематизацији песничке самосвести. Аутереференцијалност је особен подстицај измицања, али и онтолошког сажимања зла. Оно се своди или ограничава
на простор поезије, без обзира на подстрек који долази
из емпирије. Слика и представа света стварности је
подстакнута песничком имагинацијом и игром његове
фантазије, али и тренутним духовним устројством.
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Унутрашњом сублимацијом тежиште се премешта на
певање о свести субјекта о трансформацијама зла и о
сопственој грешности која то зло перципира, доживљава или производи. На тај начин бивају видљивије амбиваленције самог лирског јунака које наводе на помисао
да се зло збива искључиво у уму и имагинацији, али и
титравој души субјекта, који представља синтезу homo
poeticusa, homo religiosusa и homo viatora. Испољавањем аутопоетичке свести лирско ја интендира феномен
зла и сугерише да је оно производ личног искуства,
доживљаја или имагинације и да се оваплоћује у
речима: „Наместио сам под главу / јастук пун перја //
Из свега што се / данас збило / неки ће се враг излећи //
Имаћу / о чему да пишем // Поема се наставља // О
нечастивом фрагменти / пристижу / из отворене дубине
// Сваки у венцу / нађе своје место” („О нечастивом”).
Поема као песнички облик изједначена је са поемом
живота коју већ извесно време проживљава песник
готово кроз читаво песничко искуство. А та поема је
испевана из нутрине песниковог бића, из дубине самоспознања и неопходности певања да би се живело, призвало или из искуства изгонило зло. На пример, песма
„Триптих” поручује јединствено демонско исходиште
надахнућа, али истовремено и могућност да се зло
естетички трансформише у часу писања, и то кроз
метапоетички процеп: „Рукопис не заврших. // Напусти
ме снага / и као да од мене / нека сена оде.” Када аутопоетички освешћен субјект престане са писањем, нестаје бременита и поробљавајућа сен, а остаје естетска
творевина првог реда. Тако зло више не може да се
отелотвoри – ни у песми.
Проблем места стварања постаје епистемолошки постављен и условљен измештањем перцептивне
перспективе. Субјект собом сведочи да зло више није
само егзистенцијално утемељен антрополошки
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квалитет који се стога ни делатно ни манифестно не
одвија мимо човека, већ је иманентно својство, префикс, део колективног несвесног, које у лирском
субјекту песник зауздава кроз песму. Зато му је потребна поезија. У поезији он реконфигурише наративни
идентитет, освешћује зло и отуђује се од њега. Кроз
лирски говор субјект се растерећује, ослобађа се зла, а
истовремено самопрекорачује.
Као круцијална карактеристика, односно онтолошки парадокс Тадићевих позних песама испоставља
се да његов лирски субјект, наднет над понором зла, на
ивици ништавила, у најтамнијим дубинама свога грешног бића, сагледава светло Бога и пребива у Истини.
Заправо, субјект сведочи Божје свеприсуство, и у
најобичнијим свакодневним стварима, и у минорним
појавама. Божјим присуством испуњено је и сазнање
коначности и смрти. То искуство сведочи песма
„Видех те, Боже”: „Видех те, Боже, / у самим дубинама
/ у инсекту црном. // Видех те / у мраву, у ветру, / у
мрви на столу. // Видех те и / у клонулости мојој. //
Свуда си, Сведржитељу, / и лист помераш / изнад мог
гроба”. Идентичну снагу спознања песник артикулише
и у ненасловљеној песми из бележнице: „Дође глас с
неба. Одјекује / са дна празне шерпе, / из чанка, из
бакарног ћупа. / Са свих страна / одјекује. // Из празног
гроба одјекује. // Диже се у празно небо / да сведочи о
нечему.”
Док ишчитавамо Тадићеве фантастичке пределе
демонског у савременом човеку и свету и саживљавамо
се са агонима његовог субјекта, намећу нам се Гојине
гротескне зооморфне представе историјски унакаженог
човековог лика или Величковићеви митопоетички мотиви и тамни, постапокалиптични симболи, огољени до
сржи своје бити. Наведена поетичка подударност између песника Новице Тадића и сликара Франциска Гоје и
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Тадићевог савременика Владимира Величковића
открива једну изванредну уметничку антитезу која је
садржана у њиховим делима. Све дубљим урањањем у
човеков етички и егзистенцијални понор, излагањем
негативне естетике и величине пада и страдања, те покушајем стваралачке онтологизације зла ови уметници
дозивају висину добра и лепоте. Управо естетички прочишћујући од негативних искустава они својим делима
буде идентично естетчко-етичко осећање у реципијенту. Ружно је противлик лепоте, али се естетичким
сагоревањем у стваралачком учинку (код Тадића у
естетизованом песничком изразу сурове стварности и
привиђења) потчињава лепоти (В. Лазаревић 2012). То
је оптимизам првог реда.
У духовном освајању имагинације за човека
кристалише се у чему лежи изазов значења, одговорности и природе књижевности као уметности. То суверено сведочи Хегел својом хипотезом да:
jedinstvo ljudske i božanske prirode je jedno znano jedinstvo, i to jedinstvo koje se može realizovati samo
duhovnim znanjem i u duhu. Zbog toga nova sadržina
[садржина трећег ступња романтичне уметности –
књижевности] koja je time zadobijena nije vezana za
čulno prikazivanje kao prikazivanje koje joj odgovara,
već je oslobođena toga neposrednog određenog bića
koje mora da se negira, da se savlada i reflektira u duhovno jedinstvo. Na taj način romantična umetnost predstavlja uzdizanje umetnosti iznad same sebe, ali u granicama svoje vlastite oblasti i u formi same umetnosti
(Hegel 1986a: 80).

Управо у књижевности човек најпре осваја просторе
обожене људскости и управо у уметности показује које
су границе његове природе и потребе да ствара. Онај
човек „који мора бити човек” ствара да би знао и био
више од човека за којег ствара. Теоретичар уметности
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Конрад Фидлер ће, критикујући уграђивање значења у
уметност које она не поседује, ту премису потврдити:
Уметност се назива нечим божанским зато што се у
њој не разуме оно што је људско. А уметност је нешто што је у највећој мери људско и не може се
схватити како би она требало да буде нешто друго.
Она није изузетнија но што су то друга значајна
људска постигнућа. Можемо назвати божанским оно
о чему знамо да се не може створити никаквом
људском снагом; но сувише често називамо божанским оно што нисмо схватили као људско а, наравно, лакше је свести нешто несхваћено на несхватљиво, него покушати да се то учини схватљивим
(Фидлер 1980: 73).

Аутопоетичка свест која доминира у постмодерној књижевности, услед саме магије стварања питање
смисла оставља по страни, већ актуализује питање постојања. Тај иманентни феномен свеколике књижевности (који је поетички и онтолошки откривен тек у
савременим књижевним тенденцијама) признаје и
Зафрански: „Pripovedaču se javlja sumnja u smisao pripovedanja, ali takođe saznaje da, kada magija pripovedanja
razvije svoje dejstvo, pitanje o smislu više nema šanse.”
Онај који се пита стога мора бити и онај који пре тог
питања постоји, али истовремено и онај који је као
естетички субјект постао у самом књижевноуметничком делу. Ништа (nihil) и зло као предиспозиције
креативне артикулације у том интуитивном присуству
доживљавају апсолутну негацију. С тим у вези разумевајући искуство поезије, и сам Зафрански обара своју
хипотезу о претећем ништавилу уметности: „Poezija
priziva nešto što stoji pod stegom i time prevazilazi uvek
preteće Ništa” (Zafranski 2005: 158). И ту Зафрански,
позивајући се на Хегела, одгонета тај велики наратив
какав је смисао уметности, а који се крије у објављеној
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лепоти: „Ona je dobra, kaže se, jer završava umetničko
delo koje može da dopusti lepoti da se ukaže kao istinita, a
istina kao lepa. Tako glasi Hegelova formulacija, a on je
pritom mogao da se pozove na jednu moćnu tradiciju”
(Zafranski 2005: 159).
Феномен и одговорност књижевности бива нам
још јаснија када узмемо у обзир и њену естетску
димензију. Леонид Столович, на пример, уводећи и
елаборирајући естетски и естетско-аксиолошки оквир
уметничког стварања, смело сматра да уметничка вредност настаје искључиво у свету људске активности.
Estetske vrednosti mogu da budu i glavni cilj čovekove
delatnosti. Proizvodi takve stvaralačke delatnosti, koji
odražavaju objektivno estetsko-vrednosno bogatstvo
sveta, u kojima je utisnut subjektivni estetski odnos
čoveka prema tom svetu, – to su upravo umetničke
vrednosti, koje odražavaju objektivno estetsko-vrednosno bogatstvo sveta, u kojima je utisnut subjektivni
estetski odnos čoveka prema tom svetu, – to su upravo
umetničke vrednosti. Umetnička delatnost nastaje iz
potrebe da se estetski odnos izdvoji iz odnosa druge
vrste, da se on koncentriše i objektivizira. Kategorija
‘umetničkog’ se u ovoj interpretaciji javlja kao podvrsta
‘estetskog’. Umetnički odnos – to je estetski odnos, koji
rađa ili osvaja umetničku vrednost (Stolovič 1983: 216).

Милан Узелац, такође, постулира хипотезу о
естетској вредности као фундаменту уметничког, и
сматра да „princip vrednosti treba tražiti u punoći čulnog”,
те да се естетске вредности „ne realizuju već kao vrednosti pojavljivanja oduvek postoje” (Uzelac 2003: 333). На
крају, позивајући се на Гајгера, Узелац ће открити онтолошку позицију и гносеoлошку функцију вредности:
„Potres koji izaziva umetničko služi tome da razotkrije
strukture ljudske egzistencije koje su smeštene najdublje u
ličnosti; saznanje estetske vrednosti putokaz je istraživanju
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temelja ljudske egzistencije, način da se prodre u jezgro
bivstvovanja ličnosti” (Uzelac 2003: 349). Узелац категорију лепог у систему људског сазнања и саморазумевања никако не претпоставља другим етичким, философским или религиозним категоријама, већ наглашава
да постоји унутрашња дијалектика значења естетске
вредности за човекову егзистенцију. Она се заснива на
томе што „estetska vrednost blizinu ljudskoj egzistenciji
(koju mi vidimo kao njenu prednost) plaća odvojenošću od
svega onog što pripada svetu kao realnosti” (Uzelac 2003:
350). С тим у вези, занимљив је и став овог естетичара,
према којем постоји јасна дистинкција између сфере
деловања и утицаја етичких, религиозних и естетских
вредности:
Uzvišenost etičke vrednosti leži u jedinstvu spoljnog
sveta i ljudske egzistencije; estetska vrednost svoj koren
ima u samoj ljudskoj egzistenciji. Religiozne vrednosti
su čistije i zahvataju dubinu ljudske ali ne i sve njeno
bogatstvo. Religiozna vrednost se odnosi samo prema
onom bezuslovljenom, prema apsolutnom, a struktura
ljudske egzistencije [личности] je šira i bogatija no što
je to bezuslovljenost; ona obuhvata kvalitativne strukture ljudskog bivstvovanja (Uzelac 2003: 350).

Из таквог промишљања вредности опет откривамо да књижевност, као пуноправни носилац естетске
вредности, али и свеколика уметност, није одговорна
егзистенцији у којој човек живи, већ искључиво унутрашњем бићу личности којој је намењена. И у том
погледу, књижевност показује еклатантну духовну
изванредност и онтолошку привилегију, али и аутономију естетских вредности које су неупоредиве са било
којим другим вредностима, али које, међутим, на најдубљи начин утичу на човекову перцепцију света и
сопства.
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Међутим, ако и на таквим естетичко-аксиолошким темељима издигнемо књижевност на раван
више духовне егзистенције, и ако мислимо да је један
добар део те уметности настао посредством Божјег
надахнућа, у стањима који су изван подручја рационалног људског саморазумевања и оправдања, и тиме,
попут Берђајева, покушамо да оправдамо човека, онда
верујемо да ту нема мистификације и романтичарске
илузије о уметнику генију. Управо тамо где показује
највиши ниво свести о природи човековој, о његовом
личном паклу и злу, књижевност се издиже и заузима
позицију метаспознања, одакле изражава највишу меру
хуманости, која је нужно проистекла из садејства, из
дијалога с Богом. У супротном, човек као уметник не
би могао да се измести из сопствене онтолошке затечености, не би успео да се изрази, и не би могао да на
валидан, терапеутски начин, маркира, упризори, артикулише и у том изразу процени све манифестације
људске природе без обзира на епохалне параметре, и
на то којим се дискурсом користи и којим стилско-језичким и поетичким обрасцима се повинује. Тако је књижевност важна за човекову историју, важнија него што
сама себи може да поверује и фундаменталнија духовна активност него што јој теоретичари, књижевни
критичари, па и теолози дају за право, јер је, колико
год и сама била историјска тековина, у стању да скрене
човеков поглед на сопствено грешно стање, које сажима у оквире своје уметничке егзистенције. У том ставу
нас подржава и Бела Хамваш који верује у наднаравну
и надсвесну димензију poiesisa, то јест оног међумомента или међупростора у којем се одиграва метафизичко спознање релевантно за стварање, када човек
улази у себе као у тајну да би је артикулисао:
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U onome što je poetično ima nekog viška, a taj višak je
ono što je važno. U onome što umetnost čini ne samo da
ima idealiteta, nego upravo kao da je smisao delatnosti
ovaj idealitet. Otuda majstorska delatnost stvaranja
umetnika nije ono što je čovek, već ono što je iznad čoveka, i nije ono što je život, već ono što je više od života,
i ne ono što je priroda, već ono što je više od prirode.
Ono što je umetničko nije samo majstorsko ostvarenje,
već majstorsko ostvarenje onoga u čemu se ispoljava
višak bivstva [...], kako to Niče kaže, ne Schöpfung, već
überschöpfung (ne stvaranje, već stvaranje iznad sebe
sama), odnosno ne poezis, već metapoezis. [...] Metapoezis je kada čovek ne izražava sebe, nego stvara ono
što je od njega više: umetnost, kada čovek sebe uzdiže
iznad sebe. Samo tako se ostvaruje njegovo bivstvo. I
priroda očekuje od čovekove umetnosti da je on uzdigne
do sebe u vita nuova (Hamvaš 1994: 152–153).

У метаспознању се открива релевантна истина
књижевног стварања као плаузибилне духовне ангажованости оног који је гносеолошки изван других, а који
је довољно талентован да то спознање изрази и да
створи нешто изван себе – уметничко дело. Из тога
произлази да књижевно дело увек превазилази свога
ствараоца, иако није увек до краја артикулисано осећање, идеја или мисао, јер је књижевни текст само један
чулни одраз уметничке свести и јер се тај домен
егзистенције одвија колико у језику, толико и мимо
језика и саме свести. У том домену бивствовања човек
је егзистенцијално најодсутнији, а метафизички најприсутнији. Стога, не можемо негирати метафизичку
улогу уметности, чак и онда када уметност сама такву
своју улогу пориче.
Узимајући театар Гротовског као валидан пример своје конструкције Посвећеног театра, у којем се
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глумац потпуно предаје улози и публици, и самопродирањем у тајну улоге се жртвује, Брук истиче посвећеност уметности као релевантне културолошке,
духовне (религијске) и естетичке стварности:
Очигледно је да није свако позван да буде свештеник и не постоји ни једна традиционална религија
која би то очекивала од сваког човека. Постоје световни људи који у животу имају неопходну улогу и
људи који носе бреме других – за добро световних
људи. Свештеник изводи ритуал због себе али и због
других. Глумци Гротовског своју представу нуде као
обред онима који желе да суделују; глумац призива,
разголићује оно што лежи у сваком човеку а скривено је испод свакодневнице. Овај театар је посвећен
јер је његова сврха света; његово место у друштву
јасно је дефинисано и оно је одговор на потребу коју
Црква више није у стању да испуни (Брук 1995:
66–67).

Посвећени театар, као својеврсна супституција
за институционалну религију у (пост)модерно доба,
одличан је аргумент и за наше поимање свеколике
уметности – она захтева посвећеност својих актера,
ствараоца и реципијента; самопродирање и откривање
тајне зарад задобијања сазнања о властитој позицији и
самоспознаји, али и ослобађање човека од окова друштва и пале нужности зарад спремности за пробој лепоте. Укратко, Посвећени театар јесте модел посвећене
и просвећене уметности, која је могућа и у модерном,
десакрализованом свету, као иницијација преображеног света и човека. Литература, која је по својој природи и средствима контроверзна и до краја несазнатљива и непојмљива врста уметности, обухвата
огроман историјски и духовни простор човеков и
намеће му се као релевантан фактор (ре)конфигурисања стварности, јер проговара и о егзистенцијалним и
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о есенцијалним аспектима. Она је по духу колико слична, толико и различита од теологије, јер се упушта у
лагуме срца и свести, и освешћује човеков однос према
Богу, али и денунцира његову природу. Она је, истовремено, попут историје, социологије и осталих уметности, важан конститутивни сегмент свести субјекта
кроз време. Осуђена на темпоралност, односно на трајање, али и пропадање, литература, као искључиво
човекова творевина, као производ стваралачке иманенције, из разноврсних исходишта инспирације и надахнућа, своју темпоралност, а самим тим пропадљивост
и несталност, покушава да надвлада, све више у домену отуђене самосвести, а и у том крхком медијуму, у
једној историјски варљивој егзистенцији, какав је
језик. Уједно, то је и усуд и унутрашња дијалектика
књижевности.
Међутим, задатак књижевности се током историје показао неуспешним, не толико због секуларизације уметности и одвајања од њене религијске функције, већ због изузетно малог броја појединаца који су
били способни да прочитају и разумеју значења те
књижевноуметничке реалности. Насупрот њима, историја књижевности као свој пртљаг носи велики број
оних позваних и естетички припремљених, који због
духовне лењости за то позвање нису били дорасли, посебно онда када је та пасивност имала интелектуално и
техничко покриће. Са друге стране, за духовноисторијски неуспех у свом основном послу, књижевност је
крива што се често, током нововековног и савременог
раздобља, нажалост, често са разлогом, затварала у
властити уметнички систем, у сопствену традицију, у
јалову иманенцију, елитистичку самодовољност којој
је једини приоритет био естетски објект. Тада је она
услед друштвеноисторијског или културолошког, па и
формалног притиска, бивала духовно сиромашнија,
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парцијална и неделотворна, а стваралац, колико год
естетски оријентисан, недовољно духовно спреман и
окрепљен да одговори захтевима властитог позива. И
управо промишљајући п(р)освећену уметност са становишта Гротовског, ваљало би изразити жаљење што
своју изванредну духовно-историјску могућност иницијације и објаве преображеног света и човека уметност у (пост)модерно доба није умела ни хтела да искористи. Постмодерни уметник који је прошао културноисторијски процес индивидуализације и десакрализације, и који је проживео кризу субјективитета, те
дисперзију сопства и губљење самосвести, у интелекту
проналази преимућства савременог стваралаштва. Изгубивши веру у Бога и у себе, уметнику је интелект постао посвећено место, а концептуална уметност израз
те п(р)освећености. Наравно, многи културолошки и
социолошки чиниоци, попут популарне културе, супкултурних образаца, мас-медија, информационих технологија, слободног тржишта, допринели су таквој
духовној позицији (и испразности) уметника и његове
уметности. Међутим, и даље су присутни они стваралачки духови који самоосвешћено испуњавају простор
посвећене уметности сходно стилско-језичким средствима и идеологији своје епохе. А у историјском
времену дисперзивних поетичких модела, какво је
наше, лако је оформити и следити сопствену креативну
парадигму и властити простор посвећености зарад трајања у естетској вредности, зарад метафизичког присуства и зарад повратка достојанства уметности као
медијума и пробоја лепоте преображеног света.
У прилог тој чињеници, а на другом полу демистификације аутопоетичке свести у односу на песничко-метафизичку аутореференцијалност Новице Тадића, налази се поетичко осмишљавање сопства у
метафизичком домену постојећег песника Војислава
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Карановића. Његова поезија показује значај самоосвешћеног уметника зарад допирања до аутентичности
властитог субјективитета и откривања његове духовно-чулне димензије. Из гносеолошког и егзистенцијалног
процепа у којем се налази, Карановићев лирски субјект
из збирке у збирку песама дозива различит и увек нов
доживљај света и самоспознаје. Утолико се метафизички обриси ове поезије заснивају на високој поетичкој
самосвести аутора и изазовно другачијој артикулацији
тог стања. У том унеколико промењеном односу лирског гласа према доживљају песме и света око песме,
али и у песми самој, песник се у својој мајеутичкој
делатности перманентно самоостварује. На том трагу
проналазимо иновативност лирског израза, али и један
посве неоткривен домен могућности спознања света и
живота. Заслуга можда лежи у традицији коју раби песник, заокупљеној пре око романтичарског, него модернистичког поимања епифанијског и метафизичког;
можда у поетичкој хиперсензитивности лирског гласа
и наново изговореног језика; а можда, пак, у интуицији
која се у својим крајњим консеквенцама изједначава са
интелектуалним и философским доимањем искуства. У
континуираном проматрању и преиспитивању домета
песничког језика, дискурса песме и њеног односа према стварности, било да је она смештена у спољашње
поље, било да се одвија унутар песничког бића, Карановић доследно инклинира гносеолошком скептицизму. Из њега произлази онтолошки пејзаж и констелација ствари и односа које лирски субјект може да
перципира и да доживи, у односу на себе, али и као део
те стварности. Занимљива притом бива и чињеница да
се свет субјекту указује преко језика, језиком се објашњава и доживљава, али језик као мембрана поезије,
као преносник песничког надахнућа, није довољно
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исказив за постојање субјекта и света који се у њему
догађа.
Са друге стране, кроз поезију се философира, у
поезији се проверава постојање субјекта, спољашњи и
унутрашњи космос у којем пребива. Поезијом се дозивају и ванискуствени простори, трансцендира се из
једне егзистенције у другу, наслућену, неопипљиву.
Али, питање остаје: може ли се заиста у поезији то
искуство реализовати до краја? Може ли се поезијом
створити и спознати свет? Отуда песникова неверица.
Отуда његова ауторефлексивна неотклоњива запитаност. Неразумевање песникове неверице у језик или у
поезију можемо отклонити ако се позовемо на познату
Лаканову премису да је несвесно структурисано као
језик, да је несвесно сам језик. (В. Lakan 1986: 26; Žižek 1976: 134). Тако и Карановићев субјект има способност говора – у нашем случају – певања, али без потпуне свести о оном шта говори и како говори, управо зато
што се налази у мрежи већ постојећих симболичких
посредовања која му онемогућавају да склопи мозаик
стварности, јер постоји огромна дискрепанција између
симболичког постојећег и имагинативног поретка, док
симболички интервенише у замишљеном домену бивства. Човек/песник има потребу да говори/пева и да
кроз тај говор/певање конституише и изрази себе као
сопствену меру постојања, али говорећи речи које заправо не потичу из њега самог, већ из домена отуђујуће културе. Ова алијенација субјекта у означитељу продукује самостранствовање и саботира самоспознају
субјекта. Јер, субјект, освешћујући стандардни језик
којим се служи у креативном процесу, схвата да том
језику не припада, и да њиме не може да пише апсолутну песму, а она се, бар судећи према двојезичној
песми „Брод” из збирке Записник са буђења, догађа
управо иза сваког језика. Лирски глас преиспитује: „не
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настаје ли песма у неком простору иза речи?” А потом
имагинативно одгонета: „Замишљам у себи овако: обе
ове песме су у ствари обале а песма је, као брод, само
прошла између њих. Оставивши за собом речи, да
лебде ваздухом.” Овде се потврђује Лаканова хипотеза
да „та илузија која нас нагони да субјектову стварност
тражимо с оне стране зида јесте оно због којег верује
да је његова истина већ дата у нама, да је ми унапред
знамо, да је управо због тога он отворен за нашу објективишућу интервенцију” (Lakan 1983: 94).
Карановић конфигурише и излаже свој субјект
током истовремене реализације чина писања/артикулације имагинативно-поетске слике и духовног, душевног и чулног или реторичког освешћивања тог поступка у простору песме, која се, опет, окупља око
субјекта. Карановићев лирски јунак, тежећи сопству,
укида објективацију свога ја и зато се потврђује у
језику, као наново освојеном пољу за лични преображај. Читалац то успева да прати од почетка до краја
песме, јер крај увек упућује на ситуацију са почетка
или неког тренутка током трајања песме. Премда се
процес језичко-стилске артикулације углавном остварује у времену, углавном линеарном, код Карановића
се он одвија према песниковим властитим законима
кружног или спиралног времена. Сама песничка реч
ствара сопствено време и управља њиме, а одатле и
целом космогонијом – поетском и ванпоетском (која се
у поетској за нов доживљај рефлектује и преображава).
Карановићев субјект разоткрива перманентну
тенденцију да пробије опну језичке конструкције света
како би га задобио, како би завладао њиме, а заправо,
како би га оплеменио за нови метафизички садржај.
Тако у песми „Поред прозора” из збирке Светлост у
налету говори: „Нижеш речи све даље, и даље, / још, и
још, као да томе / нема краја, и као / да не знаш да реч /
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није ваздух, није небо, / ни отисак прста на стаклу /
није. Језик јесте прозиран / али оно што се кроз њега
види / невидљиво је.” У том покушају се налази полазна тачка Карановићевог превазилажења језика као
детерминанте постојања његовог (не)видљивог лирског
субјекта. Лирски ego се кроз говор конституише. Зато
ће рећи: „Песма не одбацује своје речи. / Стихови –
коме они да се врате? / Од кога су уопште потекли?”
(„Елегија о багрему под прозором”)
Код Карановића, међутим, лирско ја, које полази из дисперзивног метафизичког врела, чиме остварује ефекат зачудности, све време покушавајући да га
присвоји као парадигму аутопоетичке регулације,
умногоме преузима улогу когнитивног и емпиријског
ја и поетско-интелектуалном снагом их обједињује.
Оно покушава да се самоинтегрише. Тиме слути повратак хуманизацији. Код њега се померање догађа искључиво у оквиру спознајног и језичког искуства, које
дакако садржи и другачије мисаоне и интелектуалне
нивое, као услове песничке и животне самоспознаје.
Али, песник измештање из центра омогућује са пуном
свешћу о свом метафизичком и поетичком изворишту,
односно упоришту:
Већ сам био поменуо како ми се чини да сам се у почетку кретао по граници, дуж некакве замишљене
танке линије повучене између језика и поезије. Сасвим је природно да сам касније избио и у нека друга и другачија гранична подручја. То такозвано
‘искуство границе’ мени се чини неком врстом предуслова за настанак поезије. Сигурност је највећа у
центру, у средишту, али се одатле најмање и види.
Да би човеку указао шири видик, он нужно мора да
изађе на неку границу, да доспе на неки од рубова
онога што се назива општим искуством. Ту почиње
авантура личног постојања, а поглед са те границе
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поприма ризик и лепоту једног личног погледа
(Карановић 1997: 12).

Да би се имагинација распрострла, да би наступила музичка тишина, односно духовна симфонија тог
простора, коју само песма распознаје, све спољашње у
песми мора да утихне. Ако се отисци предоминантне
језичке стварности, као примарног гносеолошког постулата – како тврде постструктуралисти – минимализују, лирско ја задобија наративни идентитет. Стога, у
тој елементарности бивствовања Карановић има метафизички добитак. У тишини ка којој инклинира само
песнику својствена песма остварује се трансцендентална могућност, а њу нам субјект као своје искуство
објављује.
Са Карановићем се, зато, морамо помирити у
оној тачки у којој после апсолутне поезије као једине
самоспознаје, захтева и елементарност постојања.
Управо такав егзистенцијални аскетизам који је услов
есенцијалне одрживости сведочи песник, али не све
приметнијом сведеношћу лирског израза и симболичког простора – како углавном помишља критика – већ
изразом који покушава да урони у тишину и који,
сажимајући свет и језик као део тог света, описује
вишеструкост живљења у самој песми, стога и све
богатство поимања песме, које се крије када се отворе
врата имагинације. То искуство сведоче и последње
строфе песме „Признање” из збирке Унутрашњи човек:
„А онда, увек долази тишина, која / поништава сваку
победу, / и ратове чини тужним и смешним. // И још
долази иследник, који врата / отвара нагло, без
размишљања, / и не чује тишину.”
Зато ће песник у песми симболичког наслова
„Стратиште” изнети своје антрополошко и поетичко
колебање: „Тешко је о томе говорити. / Шта ће ту
речи? / Крици се успињу у небо / и оно их на земљу
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враћа / у облику црвене кише / што се слива низ / окна
тишине.” А потом ће, као поенту, као одговор песме на
стварност, као поетичко еруптивно својство сваког
објављивања тишине, изнети које је место у којем се
она смешта – место епифаније трансцендентног порекла: „Лако је могуће да небо / у наше зенице пада / као
у амбис, и ту нестаје, // а да песма није само крик / него
и осмех на уснама / језика затитрао.” („Лако је могуће”). Ту се открива сав оптимизам песника, јер дубоко
верује у терапеутску снагу и провиђење које носи
песма. Њега препознајемо и у једној другој песниковој
максими:
Поезија је чувар свете ватре, заноса. Све идеологије
и сви системи настоје да човека лише те ватре, нудећи му у замену слику, односно идеју ватре. Песници
добро осећају превару која лежи у сржи тих покушаја. Захваљујући заносу човек је у стању да домаши
пуну меру своје људскости. Поезија, напокон, а
можда је то и најважније, не дозвољава да у нама
згасне чуђење, она енергија захваљујући којој свету
приступамо са откривалачком страшћу, а не са
пуким препознавањем (Карановић 2012: 1043).

У завршним стиховима „Прве песме”, након
нарације о путевима почетничке песме, која је готово
уништена, на крају износи зрео метапоетички став у
којем каже: „али то песму не дотиче. Она је / као човек:
може да се изгуби, / залута, умре, али не може да
нестане.” Песма и човек су еквиваленти у мери егзистенцијалне издржљивости и трајности. Њихово својство није нестанак, није одсуство, већ присуство, без
обзира на обличје, јер су иманентни стваралачком
процесу.
Али, стварање које се догађа у логосу није пуки
интелектуални принцип, иако интелектуалном саморазумевању стреми – јер га порађа имагинација. Само
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тако је песнички легитиман. Субјект преиспитује логоцентрични систем. Ипак, превладава га измештањем
средишта, не ни споља, ни унутра, већ на прозирној
граници између поиетичког и света Божје доминације,
прозирној за самог песника, јер може да је варира и
моделује и изнова, бесконачно преиспитује: „Листови,
зелени и меки као речи, / распадају се и труле, враћају
се / земљи, из које су никли. / Да ли се и даље плашиш
/ за песму, да ће ти побећи? / Песма не одбацује своје
речи. / Стихови – коме они да се врате? / Од кога су
уопште потекли?” („Елегија о багрему под прозором”)
Захваљујући томе, субјект иде даље, па може да перципира и спознаје просторе бића. Карановићев субјект
жели да поново открије себе. То је корак који мора да
учини пре него што оствари саморазумевање.
Етичко, онтолошко и гносеолошко разабирање
и промишљање се одвија у чину стварања песме као
новог онтолошког простора. Аутопоетичка свест проистиче из момента таквог спора – зато је она двострука. Субјект има свест о себи као ствараоцу, али испољава и накнадну свест о створеном као месту које
указује на његово постојање и његов позив. Освешћујући поетички самосвестан чин писања – којег није
никада до краја свестан јер му је иманентан (већ мора
остати у заходу несвесног, што имплицитно и експлицитно подвлачи сâм Карановић у својим лирским творевинама, есејима и интервјуима) – субјект се десубјективизује, самоотуђује, и изнова потом осубјективизује. Самоалијенација песничког субјекта омогућује
дисперзију а потом и имплозију властитог присуства у
песми. Тако песма настаје. Тако се њено биће гради од
тишина којима су посуте речи и које их спајају у језик.
У процесу самоотуђења субјект се прелама између унутрашњег предела, чији је део, али коме измиче. Он је
смештен између имагинације, која је увек флуидна, и
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опажаја стварности и света око њега, али и језика који
ту имагинацију и тај опажај мора да отелотвори.
Стварност је, међутим, за субјект нестална и пропадљива, увек му измиче, као и читање и стварање песме,
чак иако су то синхрони процеси: „Ти нешто читаш,
можда / ову песму, али слова / клизе, топе се, веју / на
све стране. Покушаваш / да се удубиш у свет / нестваран, треперав / као онај у срцу глечера / или у честицама песка / неке пустиње” („Додир”). Преиспитивање
се одиграва када субјект сагледа своју песничку творевину у односу на свет. Она полази из света, самоостварује се, на известан начин, постаје самодовољна, али и
даље има потребу да се интегрише у ванпоетичку реалност, доказујући тако метафизичку компетенцију.
Компетенцију двоструког присуства – у животу и ван
њега.
Имагинација оживљава тело језика, чак и када
оно означава чулно поимање и ствара песму. Језик, са
друге стране, имагинацију и унутрашњу дијалектику
субјекта транспонује у спољашњост, оспољује и трансформише за спољашњост песме, спољашњост света,
јер је и субјекту свет приказан са спољне стране. То је
она егзистенција из које субјект стваралац читав креативни процес посматра, промишља и записује у језик.
Отуда та ступњевитост аутопоетичког стања, која је
својство иманентне поетике Војислава Карановића.
Другостепеност песничке самосвести овог песника је,
како мисаоно и духовно постулирана и спозната, тако и
песнички и иманентно људски стваралачки артикулисана, јер само тако може да буде поетички легитимна и
сазнатна. Ту тајну и то искуство иманентног хуманог
креационизма које фигурира у идеји песнички
самосвесног субјекта Карановић варира готово све
време. На пример, у песми „Двосмисленост” (Жива
решетка) песник, желећи да успостави један од својих
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стожерних поетичких принципа, проговара о стваралачком изворишту и искуству кореспонденције субјекта са њим: „Пишем лако, попут паука. // Уверен сам
да је двосмисленост / Дар неба. Да ме она штити. / Она
сваки мој корак, / Сваки мој покрет – уместо мене
учини.” Колико год ње био свестан, двосмисленост,
која се остварује у језику, остаје непознати и до краја
неоткривени, али иманентни песнички креационистички механизам. „Она овде стоји / Када се и ја сâм / На
две супротне стране запутим. // Сигуран сам да ће она /
и мојим речима донети / Толико жуђену тишину, /
Заслужени самозаборав.”
Песник и стваралац у нашем случају, међутим,
и поред све добре воље, не представљају исти ентитет,
већ два лица једне појаве, која се међусобно траже,
надопуњују, преклапају или супротстављају. То су
поларитети самосвојног и самосврховитог духовног
феномена, који нуди више одговора на питање о стварању песме, као темељне одреднице песничког бића
који је у средишту његовог интересовања, бивајући
свестан, притом, да ниједна имплицитна или експлицитна – дакле – иманентно поетичка, солуција, није
коначна. То га, свакако, не спутава да преиспита бесконачан низ могућности којима се стиже до песничког
сопства као тежишта, као логоса, као идеалног locusa
тишине.
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Спасоје Јоксимовић

КЊИГА О ЈОВУ И МОТИВИ ПЕСНИЧКЕ ПАТЊЕ
Подељена на више различитих праваца, поезија
обухвата философску и религиозну мисао, која је не
исцрпљује. Да би се правилно разумела, мора се на почетку скренути пажња да је не чини изоловано поље
људског деловања. Песник најчешће није теолог, како
би се његова мисао кретала у јасно одређеним правцима. Посматрајући и учествујући у сложеној стварности,
у основи је не доживљава путем теолошких схватања.
Код њега стварност потиче од властите визије.
Не треба захтевати да теме којима се богословље у својим дисциплинама бави, изражава на исти или
сличан начин. Не значи да ствараоци не могу да буду
носиоци идеја које су блиске теолошком доживљају
живота. Поезија се креће путевима који захтевају људско дејство као одговор на изазов времена. У томе се
изједначава са библијским текстом који је исто чинио и
чији значајан део она чини. Mоже се у томе открити
повезаност између онога што нас занима. То су мотиви
и доживљаји патње, овога пута песничке.
Индијски песник Рабиндранат Тагоре, наводи да
није у стању да одговори на задовољавајући начин на
питање о злу, али је сигуран у то да је у сусрету са Највишим Бићем, како каже, био спашен сумњи и страхова.1 Уједно је Тагоре усамљена фигура песника оптимисте. Можемо да га упоредимо са ликовима подвижника који се сматрају хришћанским. Таква смелост се
на општем плану не види код стваралаца који припадају
1
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Види: Р. Тагоре, Изабрана дела, Београд, 2010.

европском културном наслеђу, иако се оно у основи,
сматра тековином хришћанске цивилизације.
Код њих песимизам добија на значају. Поређењем различитих стваралаца, стиче се увид у присуство
или одсуство религиозне мисли код песника, која се на
различит начин схвата. Поетска мисао не следи увек
ток једног раздобља, па је оправдано питање да ли су
услови из којих поезија, коју ћемо обрађивати, потиче
били јединствени.
Кључ проблема јесте постојање зла и патње, и
занимљиви су одговори поезије, које даје кроз ређање
различитих слика, без јасне орјентисаности и методолошког дефинисања. Ако бисмо поставили границу
између конкретног старозаветног библијског текста, у
овом случају Књиге о Јову, и песничких дела, видели
бисмо по чему се њихова порука разликује. Књига о
Јову својим мотивом патње показује ипак позитиван
исход. У случају песника које ћемо упоређивати, о
томе је тешко са сигурношћу говорити.
Међу мотивима који се нижу унутар песама, постоји више представа о Богу, некад нејасно изражених
и различито тумачених. Долази се до утиска да се особеност Књиге о Јову понавља, на начин који најпре
истиче човеково унижено, тегобно стање. Каква је онда
свест песника о Богу? Доживљава ли се као трансцендентни елемент чије се дејство једва пројављује, или се
везује за нешто конкретно, што чини човекову егзистенцију? Књига о Јову и песници користе језик који је
таман. Сличност се не своди увек на исте недоумице.
Негде се песимизам карактерише као одсуство
визије. Такво гледиште извире из става о тренутном
стању, без упућености на будућност. Од пресудног је
значаја и карактерише се као психолошко, питање које
полази од субјекта. Видећемо да ово за песнике јесте
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значајно, али да су они мање или више упућени на свет
ван себе, стварали управо на основу свог односа са њим.
Мношто је утицаја на развој песимизма, нарочито као бунт услед компликованих система који су у
прошлости држали философску и теолошку мисао и
њене огранке. Данас постоји, насупрот песимизму, став
који релативизује деловање зла.
У Библији се оспорава случајност зла. У Књизи
о Јову истиче се отворено, као чињеница којој се не можемо наругати. Популарна је тежња која води порекло
од просветитељске мисли, да ће доћи до општег усаглашавања свих ствари. Веровање да ће се све вредности и енергије света на крају показати као нешто што
тријумфује, полази од тога да историја за собом не
оставља смеће. Оно бива прогутано до краја у победничком напретку духа. То означава да ће све пронаћи
оправдање у коначном билансу.
Пошто су песници користили природу, то јест,
творевину као важан мотив, значајно је како се одражава и тумачи у односу на библијско поимање творевине?
Ово је од посебне важности, јер се патња у тексту Књиге о Јову, очитује на физички начин. Људска воља се
некада изједначава са чистом негативношћу, која се
користи божијим материјалом, те на тај начин онемогућава његово право назначење. Пошто је патња најчешће синоним зла, неопходно је да мотиве песничке
патње посматрамо кроз ту призму.
Више пута се у новоплатонистичким рубовима
хришћанске мисли налазило веровање да ће се све
енергије света показати као рукавци истог божанског
корена. По том гледишту ће сваки делић света и догађај бити део истог спасења. У појму Творца (како га
песници најчешће тумаче), садржана је идеја универзалног, која чека испуњење. Ако се појмови бића и љубави јасно уклапају у схватање Бога, тешко је избећи
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закључак да се све своди на исти извор. Како оправдати и објаснити да се покретачка сила створеног могла
окренути против Створитеља? Како је направљена ненадокнадива штета и вечан квар?
Одговор који даје вера у Бога, у свету песника
не увек библијског, јесте да оно може имати постојање
из једног извора. Очи човека који посматра свет као
целину, откривају божије дејство присутно на једнак
начин и у ономе што можемо сматрати чудовишним,
једнако као и у уочавању склада у распаду. Пре него
што се упустимо у анализирање индивидуалних песничких приступа, треба истаћи да су мотиви патње својеврсни лирски занос, довољно резак да постане вредност по себи. Не успева увек да одоли искушењу да
пређе у сентименталност. Захваљујући различитим
склоностима које ствараоци поседују, немогуће је стећи јасно дефинисање патње и зла, осим ако би се оглушили о вредност различитих лирских субјеката.
Говоримо о поезији која носи део стварности у
дубљем смислу, јер као и Књига о Јову, покушава да
пружи одговор или решење универзалног проблема
страдања. Песници се окрећу идејама које су у стању
да пруже решење. Долазимо до питања да ли се на крају предају религиозној мисли у најширем значењу?
Иако песници које ћемо у наставку анализирати, не
припадају постмодерној, јасно одражавају стање карактеристично за наше време, те су у том смислу не само
универзални, него и актуелни.
Упознаћемо се са световима трију песника:
Георга Тракла, Владислава Петковића-Диса и Момчила
Настасијевића. Познаваоцима поезије имена сама казују о каквим се погледима на свет ради и каква су преламања довољна да изнедре сличност њихових појава. За
поређење користићемо Књигу о Јову. Она је носилац,
такође, поетске визије човека и Бога.
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Прво ћемо се осврнути на свет песника који је
деловао изван наше средине, и њега упоредити са
универзалношћу Књиге о Јову. Затим се враћамо
нашим песницима, како би увидели какав је њихов
однос према сличним питањима. На тај начин ћемо
актуелизовати и схватити вредност наше културе и
поезије, али нећемо га одвајати од целине. Однос тих
књижевних струјања биће откривање вредности и
сличности унутар различитости.
То ће помоћи да стекнемо додатни увид у вредност поетског казивања и могућност кретања унутар
метода које приближавају песничко дело. Упркос томе
што су неке ствари лако разумљиве, више је оних које
захтевају подробнију анализу, јер временска дистанца
чини своје. Као што библијски текст опстаје унутар
дисциплина које га тумаче, тако је и са поезијом. Не
треба заборавити да је потребно сагледати ове две
области не као супротстављене, или у трпељивом
међусобном деловању у коме се не сусрећу, већ у
живом односу. Он бива јаснији ако пажњу посветимо
човеку, субјекту, било да је он праведни Јов или лик
песника. Зато је значајно размотрити сличности, али и
озбиљно сагледати разлике.

ИЗВОРНИ ПЕСИМИЗАМ ГЕОРГА ТРАКЛА
Пре Георга Тракла, иако не усамљене, али специфичне песничке фигуре, појавило се нешто што улива несигурност до неслућених граница. После рушења
геоцентричне визије света, мења се слика положаја
човека у свету. Средњи век је пружао слику света у
коме је човек имао јасно одређено место. Под ногама
земљу, а над собом небо као пребивалиште Бога и
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анђела. Када је преовладала нова слика света, из које је
развијена она коју данас познајемо, чинило се да је Бог
постао бескућник, а анђели сувишни. Човек је постао
усамљен. Испод и изнад њега су се отворили понори
којих је постао свестан. Почео је да се шири снажан
осећај несигурности.2
Таква несигурност је мотив патње коју сусрећемо код овог песника. Георг Тракл је озбиљно доживљавао изгубљеност човека у космосу, из којег не допире
глас Бога. Код њега није постојао патетични однос према питањима која се карактеришу као вечна. Он је несигурност осећао у понорима једноставне егзистенције.
Мишљење да влада философија нихилизма не
стоји заједно са мотивима патње и нихилизма песника,
који се не представља на један огољени, вулгаран начин.
Код Тракла не налазимо однос према патњи и
страдању у облику питања која су заокупљена сазнањем. Ако се ослонимо на тумачења каква нам пружају
философија са једне стране и књижевност са друге,
уочићемо да нам се пружају објашњења о свету песника на одвећ униформисан начин. Разматрање главних
питања нечије поетике, развија се далеко од унутрашњег света малог човека. Губљење суштине у методологији истраживања чест је проблем. Зато треба пратити
овог ствараоца на интимнији начин, узимајући историјске особености као паралелне мотиве на које се песнички субјекат надовезује.
Захваљујући томе што је површно тумачен,
убрајан је у импресионисте, јер се у привидно слободном склопу ређају утисци. Они су срж те визије света,
алфа и омега његове поезије. Није једноставно иза тих
слика, боја и сенки, назрети значење. Питање је да ли
слике, налик искуствима мистика које једино поезија
2

H. King, Postoji li Bog?, Ex libris, Rijeka, 2008, 97.
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донекле изражава, морају да поседују значење? Поезија
може да буде, али обично није, поучни текст, бар на
начин на који је то Књига о Јову. Можда смо навикли
да од песника очекујемо одговор на питања о непоузданости света, јер нам се оно што износе чини као увођење реда у пометеност.
Да бисмо стекли увид у бит Траклових стихова,
чујмо најпре шта Рилке о њима каже: „У међувремену
сам... их много читао: потресен, зачуђен, наслућујући и
беспомоћан; јер се убрзо схвата да су услови овог звучања и свирања неповратно јединствени, као околности из којих управо може да настане сан. Чини ми се да
чак и онај који им је сасвим близак доживљава ове
призоре и увиде као прилепљен за окно, као изопштеник: јер Траклово доживљавање тече као слика у огледалу и испуњава његов цео простор, који је неприступачан као простор у огледалу. Ко је он могао бити?”3
Ако ово питање још једном размотримо, после
много времена, чинимо то са дистанце која нам олакшава, а можда и отежава одговор. Да ли су услови из
којих су потекле његове песме били заиста јединствени?
За Тракла се тврди да је себи окончао живот.
Над овим се морамо замислити, али не из угла какав је
популаран, то јест, да суицид, коришћење психоактивних супстанци, и вођење неуредног живота, представљају шаблон какав песници следе. Боље је да стихови
укажу на мотиве патње. То је Песма о Каспару Хаузеру.4
3

Г. Тракл, Изабране песме, СКЗ, Београд, 1990, 5.
Каспар Хаузер (Kaspar Hauser) – загонетни лик око кога су се
плеле многе легенде. Нахоче, појавио се 1828. у Нирнбергу као
дечак, али се није знало где је дотле живео. Изгледа да је растао
одвојен од света, те је умно заостао и једва умео да говори. Према
тешко разумљивом писму које је донео, отац га је одредио да постане војник. Међутим, по једној другој верзији, он је беденски
принц-престолонаследник. Касније запослен као писар, погинуо
4
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Он је доиста волео сунце што је пурпурно силазило
низ брег,
шумске путање, распеваног коса
и радост што је у зеленилу.
Озбиљан беше му боравак у сенци дрвета
и чисто његово лице.
Бог благи пламен рече његовом срцу:
О, човече!
Тихо му корак увече нађе град;
тамни лелек из његових уста:
хоћу да будем коњаник.
А за њим кретаху жбун и звер,
дим и сутонска башта белих људи,
и његов убица га је тражио.
Пролеће и лето и лепа јесен
праведникова, његов корак тих
мимо сумрачних соба сањалица.
Ноћу је остао са својом звездом сам;
видео како на голо грање пада снег
и у све тамнијем трему сенку убице.
Сребрно клону глава нерођенога.
Треба се позабавити чињеницом богатства поетског израза. Наилазимо на опис наивне природе, садржане у једноставним реченицама. Налазимо у тој слици
исходиште песниковог субјекта; чист поглед и благ
пламен, а не нешто разарајуће. Видимо да је Бог песничко ја удостојио својим погледом. Стихови приказују
1833. од убода ножем, опет под недовољно јасним околностима.
Тајна која је обавијала његову прошлост и његов трагични живот
брзо су навели књижевнике да се занимају личношћу Каспара
Хаузера.
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исконски завичај, исходиште, aли убрзо сазнајемо да је
то изгубљени завичај. Није завичај историјског Каспара Хаузера, већ слика песниковог детињства које изнова зазвучи у благим сликама. Повик у Тракловој песми
можемо поистоветити са божијим обраћањем, јер се и
овде ради о човеку и његовом постојању у свету. 5 О,
човече може нас асоцирати на значајан мотив на крају
Књиге о Јову, у 38, 39, 40, и 41. глави, где видимо директно божије обраћање Јову, као носиоцу универзалне
људске природе, неодвојиве од страдања. Даље се предочава слика града навече. Уочавамо прелажење на
тамније нијансе, које оцртавају непријатељско, тамно и
хладно окружење човеково.
Тракл разрађује митску преданост Каспара Хаузера жељи да буде коњаник, налик чежњи за слободом
и даљином. Овде се оком песника налази познати и
звучни мотив који је налик Јововој судбини, због суптилног преласка на снажни контраст. Наравно, песма
носи своју форму изражавања и описује Хаузера кроз
два контраста.
Прво изгледа да су људи имали самилости према створењу отргнутом од природе. Контраст није до
краја позитиван, јер је јунак отргнут од нечега њему
значајног. Мирни ток стихова се прекида сазнањем: И
његов убица га је тражио. Предање о Каспару Хаузеру
казује како га је прво снашао ударац каме из руке непознатог, али први пут то није било смртоносно. Песник
у наставку уноси не до краја светле слике пролећа, лета
и јесени. Онда долази зима.
У Тракловом случају видимо подударност са
негативним мотивима из Књиге о Јову, aко се упореде,
о томе посебно казују 3, 7, 10, 14, 17, и 30. глава. Код
Тракла нема позитивних слика које срећемо код Јова
5
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на крају књиге. Стих Песме о Каспару Хаузеру каже,
дакле, да је дошла зима и да је Каспар, дошао у завејану башту, мотив по себи таман, где га је после низа
година, опет из непознате руке, погодио смртоносни
ударац. Вредност песме била би умањена ако бисмо
слике везали за историјског Хаузера, или ако бисмо
стихове Књиге о Јову везивали за догађај историјски у
целини веродостојан. Не заборавимо да је Књига о Јову
поетско дело, a такво дело не оставља простора мотивима који искључиво проистичу из реалности.
Код Тракла осим богатих описа, нема нечега
што би указивало на остварени виши смисао. Хаузер је,
пре него што је порастао, умро, и са собом понео тајну
свога порекла, а што је кључно, није нашао слободу.
Стих Он је дoиста волео сунце показује изворни мотив,
за кога песник сматра да му је утемељење у светлом,
али да је то одавно напустио. То саопштава опет кроз
богат и благ опис, који је испод мноштва слика снажан
у свом туробном значењу:
Протекло је све злато дана,
вечерње боје смеђе, плаве:
мру кад се благе фруле јаве
вечерње боје смеђе, плаве.
Протекло је све злато дана.
Стих као да је омаж сете блиске романтичарима,
у коме је главни мотив сећање на златно, прошло доба.
Убрзо са мотива који су слични мотивима песме пастира, прелазимо на следећи, а то је потонули рајски предео, својеврсна тужбалица и декаденција на раскршћу
векова. Тама у коју Тракл понире, чини нам се још дубљом:
Постоји светиљка коју је утрнуо ветар.
Постоји крчма у пустари из које по подне излази
пијаница.
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Постоји виноград, спаљен и црн, с рупама пуним
паукова.
Постоји просторија коју окречише млеком.
... О, наш изгубљени рај.
Такав је сада свет, и измењена природа од чије
лепоте није ништа остало, налик божијим добрима које
је Јов изгубио. Човеково пребивалиште као да је злоупотребљено: виноград пропада, у њему се гнезди нешто што бисмо могли да назовемо чудовишним. Битна
је и следећа слика, а то је божији дар који се презире,
то јест, млеко којим се боје зидови. Ови мотиви су
библијски у свом корену. Изгубљени рај на то указује,
као знак сећања на узвишено, царско порекло човека,
какво је било и прошло.
Леп је човек и велик се јавља у тмини,
док са чуђењем покреће руке и ноге,
а у пурпурним шпиљама тихо колутају очи.
Архаична је једноставност ових стихова, а говоре о лепоти човека. Она блесне, али на другачији начин
од оне која се пројављује код човека Тракловог доба.
О, човекова трула прилика: склопљена од хладних
метала,
ноћи и ужаса потонулих шума
и зверкине дивљине што сажиже;
маина душе.
Далеко је изгубљени рај. Стихови то добро казују. Сада су једина стварност понори природе, ноћ, страва, нагони животиње, безосећајност материје... Особине које чине и човекову природу. Труло је израз који
означава неумитну изложеност пропадању. Маина
душе, која се можда и чини као светло средиште, ћути.
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Онда се песник пита, као субјекат, да ли је нешто остало од човека?
... а кад се сребропрст нагох над ћутљиве воде, видех
да мојег лица нема.
Човек, који као да је од хладних метала састављен, нема лице које би говорило о њему. Ако свет улива страх, онда је сусрет са собом најужаснији сусрет.
Услед нечега таквог, човек није далеко од лудила, које
није физиолошки условљено, већ је последица очајања.
Ова свест се рађа на основу напуштеног подручја једног другог реда, које је померено у непојмљиву даљину. Нема ни одсјаја златног времена, већ се са патњом
присећамо изгубљеног. Ово је елемент какав се јавља и
код Владислава Петковића-Диса.
На самртниковој слепоочници од белокости
јавља се одсјај палих анђела.
Не појављује се божији гласник, ни као пали
анђео, већ као одсјај. Ове хришћанске, слободније речено библијске слике, треба узети озбиљно у обзир.
Појављују се у свету који не верује. Не могу се обухватити појмом секуларизације. Песник и његова генерација, живе у свету који је одређен религиозним елементима, али они сами више не верују. Као да су заточници истине која више не вреди и чини се недостижном.
Занимљив је процес који се одвија, можда парадоксалан, а то је негација реда и истине из очајничке љубави
према њима. Негативна религиозност се изражава у
порицањима и у двоструким негацијама унутар реченица:
Увече тону звона што више не брује,
руше се црни зидови на тргу,
мртви војник зове на молитву.
Као бледи анђео
ступа син у празни дом својих отаца.
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Звоњава не само да не позива на молитву, већ
тоне у ноћи. Зидине које у поетици Георга Тракла означавају негативни принцип, руше се, а притом човек не
постаје слободнији. Неко ко хоће да се помоли, већ је
мртав. Изгубљени син не треба да се врати кући, јер је
кућа отаца празна. Сазнање о пропасти код Тракла је
снажно. Управо једно старозаветно сазнање о пролазности свега земаљског, стално је присутно. За овог
песника је то критеријум овога света.
С грана опада гњилост; ко да назове
лет птица што се крај самртника јате;
и тамна лета све то прате.
Будући плод трули, а није сазрео, човек умире...
Појединац пропада, ток историје остаје таман, aли натмурено небо ипак пара лет птица. Оне су знак да није
све у потпуности препуштено коначности, што је донекле синоним за мотиве из 19. главе Књиге о Јову. Траклово дефинисање природе је да у нестајању ипак задржава остатке некадашње лепоте. Као што код писца
Књиге о Јову, налазимо синтезу и постојану релацију
између пропадања и сјаја постојаног, тако и код Тракла. То указује на велику сличност ове две, условно
речено, поетике.
Код овога песника се то најбоље види кроз слике природе, која се најчешће све више удаљава од људи. Удаљавање се дешава онда када се човек са њом
сусреће. Све поседује вечерњу боју, сумрачну и тешко
ухватљиву.
Сећање: галеби, клизе над тамним небом
мужевне сете.
Тиха пребиваш под сеном јесењег јасена,
потонув под правичну меру брежуљка.
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... престроге собе и старо покућство
отаца.
Ово потреса странчеве груди.
О, ви знанци и звезде.
Грдна је кривица рођеног. Вај, ви златне језе
самртне,
док душа свежије цвеће уснива.
Брежуљак има правилан облик, који означава
ред. Галебови представљају светле знаке. Не јавља се
узалуд реч странац. Нарочито погађа оно што указује
на припадност и сређеност. Некада је оно што га је
окруживало, било правичног облика, као брежуљак, а
тиме лирски субјекат као да даје морални суд.
Под укоченим рукама распадало се ужаснутом поколењу
воће и оруђе.
Плодови се распадају када их дотакнемо, а оно
што су људи саградили пропада. То је клетва којом је
човек оптерећен. Реч пусто се појављује често, као и
реч странац.
Има стрњиште на које црна киша пада.
Има смеђе дрво што усамљено стоји.
Има пискав ветар што кружи око празних колиба.
Како је тужно ово вече...
Ја сам сенка далеким мрачним селима.
Божијег ћутања
напих се из бунара-луга.
Чела ми се дотиче хладни метал.
Пауци траже моје срце.
Има светлост што трне у мојим устима.
Ноћу се на пустари затекох
засут смећем и прахом звезда.
У жбуну леске опет зазвучаше кристални анђели.
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Постоје још потресније реченице које показују
да је овде неко осуђен као Јов. Опет налазимо двоструку негацију у стиху: Ја сам сенка далеким мрачним селима. Песничко ја сада је само још једна сенка, далеко
од уточишта које је удаљено, мрачно. Напуштеност је
потпуна, јер и Бог ћути. Какав је Бог за Тракла? Он
није само dues absconditus, него је incredibilis dues absconditus, двоструко скривен, у кога се не верује, али
без кога човек не може да опстане.6 Има светлост
што трне у мојим устима. То је можда светлост Бога,
која у устима човековим постаје тама. Видимо код Тракла дубоко осликавање религиозног стања модерног
човека, које се састоји у тежини богоостављености.
Само донекле Јов доживљава све у распадању.
У Тракловом случају, све несређено у животу се још
једном згушњава овој личности као неподношљиви
терет. То нам се не показује само по раном и трагичном крају песниковог живота, него се осећа у језику
његове поезије. Како Траклова песма изгледа? Налазимо једноставне реченице и констатације које се исказују глаголом „бити”: Лепа је ноћна тишина... О, како је
озбиљно лице драгих покојника... Огромно је ћутање
опустошене баште... Овај начин говора се мора посматрати из становишта отуђености и распадања, непоузданости у свету. Али не само на тај начин. Тиме што
се нешто утврђује, због тога што стоји оно „је”, стиче
се или тражи сигурност.
Ово је једна од малобројних речи које уживају
поверење. Тракл скоро све глаголе употребљава у презенту. У томе се крије чудесност која карактерише његове стихове, јер је тада доживљај пролазности интезивнији. Оно што је било може се сигурно саопштити,
6
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док задржавање садашњости узалуд троши човекову
снагу. Кроз једноставност реченица и њихову актуелност у садашњости, која тражи сигурност, постаје нам
јаснија јединственост и пролазност. Пролазности се у
случају овога песника, прикључује напоредност која
условљава да ствари доспеју до нарочитог дејства по
себи, али не до правог односа.
За Тракла можемо рећи да је хришћанин који је
са вером изгубио свет. Песничко дело је свет у себи,
свет у свету. Чин саопштавања је стога тежак. Да бисмо га разумели, морамо да научимо његов језик.7
Такође, ако бисмо аналогију искористили за поређење
патње какву је осећао Јов, и Тракл, дошли бисмо до
сазнања да је потоњи споменик песимизму. Tакав песимизам није исто што и нихилизам, који извире из човекове воље, већ је пре пасивни отпор према нестајању.
У језику Књиге о Јову, као што смо малочас
поменули Траклов језик, не налази се нешто што тако
дубоко задире у богоостављеност. То је можда главна
тачка изворног песимизма Георга Тракла, док би се
Књига о Јову могла сагледати у контексту модела патње из којег се није родио песимизам. Уочавамо и сличност између песничког песимизма у песмама Георга
Тракла, са агресивним песимизмом који данас срећемо.
Али у чему се њихова разлика састоји? У томе што је
песник остао посвећен лепоти, макар била у сталном
распадању, и био склон суптилним сликама, а не агресивном бунту.
Зар нас Траклова визија не подсећа на Јовово
јадиковање? Иако треба признати велику разлику између ова два дела, не треба се удаљавати од сличности.
Само што је код овог песника онo израженo суптилније, можда усред историјских околности које су учиниле
7

Ibidem, 25.
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да се човек јаче осети као изопштеник. Ако следимо
ову претпоставку, доћи ћемо до смелог закључка: да је
свет песника у односу на библијски Јовов мотив страдања, синтеза истог.
Пример наведеног се види у томе што Књига о
Јову истиче стварност на начин који поседује поглед на
исту ствар као и поглед песника, из другачијег угла.
Ако поједноставимо, онда изгледа да је јединствен
људски порив превазилажења патње у прихватању
исте, али само због изналажења смисла. Појам Бога је
нешто за чим и Јов и песник вапе, унутар перспективе
у којој је Његово дејство више или мање сакривено.
Као што се у Књизи о Јову, у 38. глави, описује божији
говор из вихора, тако и Тракл казује да је Божији ветар гутао његов глас. Управо, то је ветар у коме он
нестаје, из чега извире очајање. Негирањем божијег
отвореног деловања у песниковом свету и патњом која
из тога нужно следи, као да се Бог призива:
Ћутке се над костурницом отварају Божије златне
очи.

ОНТОЛОШКИ ПЕСИМИЗАМ ВЛАДИСЛАВА
ПЕТКОВИЋА-ДИСА
Унутар теме које се дотичемо, постоји човеков
свет изван многих подела, који је у много чему универзалан. Поседује особеност, кроз време формирану, која
чини да се патња коју људи на сличан начин доживљавају, појави као последица историје. Важно је узети у
обзир богату историју наших простора и искористити
је за одгонетање трагичног света нашег малог човека.
То је најбоље учинити у лику песника, као некога ко
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надилази профано постојање, а као мало ко цени његову јединственост.
Мало ко је међу нашим песницима избегао несрећну судбину (иако је овај појам близак речнику песника, а непримерен језику теологије). Несреће су биле
разнолике и честе: било због спољних околности или
несналажења. Појава Владислава Петковића-Диса се и
у томе издваја. Његова несрећа као да је двострука и
истиче се у нашој књижевној историји. Долазила је
споља, али посебно из дубине његове личности. Заједничким снагама су његов темперамент и социјални
ранг одредили живот у сенци и повучености из какве
никада није изашао. Историјско ратно раздобље у коме
је деловао, исто је оно ратно доба, у коме се и Георг
Тракл налазио, што нам даје увид у људску универзалну трагедију, понекад независну од историјских и
географских особености.
Губитак домовине за Диса је био губитак јединог драгог кутка у свету. Нешто што би могло да се
назове кобним, јесте да је личну судбину пратила национална несрећа. Као код Тракла, на лично страдање
се надовезало национално. Мада оно може имати и
неких позитивних тачака, као што се догодило са војницима, Дисовим вршњацима, које је после преласка
Албаније дочекала француска средина од које су имали
користи.
Дис је свој живот изгубио на начин једног мученика. Можда је наш једини песник коме се свет чини
као привиђење, и то паклено, због кога он није истицао
само очајање, већ и визију другог света. То је мирни
свет покојника, али, како песник сматра, ми смо управо
због постојања тога света, овде доле несрећни.
Занимљиво је да визију пакла везује за град.
Овај песник је био предодређен да постане песник града. Истовремено га одређује очајање и најсуморнија
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резигнација. Њему се тадашњи Београд није указивао
као велики град и није га гледао очима романтичног
или патриотског заноса. Видео је у њему лоше калдрмисане улице, блатњаве плочнике, задимљене кафане и
призоре периферијског гробља. Управо су ово призори
који су дали декоративну боју поезији Владислава
Петковића-Диса.
У Књизи о Јову патња потиче из света какав није познавао данашњу културу живљења и поимања времена. Управо нам библијски писац мотив Јовове патње
саопштава из атмосфере коју бисмо поистоветили пре
са издвојеним амбијентом, а не са градом, који постаје
извориште нове патње.
Занимљиво је да је Дис прешао границу која
патњу карактерише као општу сентименталност. Док је
романтичарска поезија вером у свеопштост духа, поставила безлични дух за своју основу, Дисова поезија
се ослонила на једног човека и његово искуство. То је
почетак егзистенцијалног става у нашој поезији.
У Тамници je дао своју представу о човековом
доласку на земљу, у живот. Она би се могла назвати
песниковом космогонијом, која акценат ставља на човека. Песнике то наводи да стварају своје митове, као
одговор на питања која се карактеришу као вечна.
Међутим, његова космогонија се не ослања на велике
доктрине и није плод великих размишљања. Што је
најважније, она је лирска. Елементе лирике можемо са
дозом обазривости, приписати и Књизи о Јову. Подизање лирских стања до митског, од пресудног је значаја,
у чему је посебна сличност између поменутог библијског текста и поетике овога ствараоца.
У Тамници је занимљиво да лирски елемент
нема религиозни контекст, нити произилази из таквог
окружења. Лирска космологија је чисто песничког
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порекла и остаје у тим границама. У овом случају је
можемо назвати лаичком, нетеолошком.8
Прастара слика човековог пада на земљу улази у
религијске и метафизичке системе, какве налазимо код
Платона, и израз је промишљања о човековом стању,
aли је и последица осећања које се у вези са њим понављало. Пад подразумева слутњу ранијег постојања које
претходи овоземаљском, телесном. Као да укључује и
кривицу и разлог моралне или интелектуалне недовољности, због које је човек морао да напусти претходну
егзистенцију на рачун садашње. Понекад добија религиозну форму. Дисова визија је на свој начин парадоксална.
Назире блаженство које је претходило, али, слично као и Јов, не види кривицу која је до пада довела,
нити промисао коме би у овом случају служило човеково пресељење из једне егзистенције у другу. Човек,
по Дису, иако пати, нема везе са источном кривицом.9
У делу својих виђења неодољиво је сличан Јову. Човековом јаду претходи његова невиност, а патња не служи ничему. За разлику од Јова, нема никаквих путева
искупљења. У томе је кључ поређења у случају овога
песника. Ослања се на мит, али стоји у великој супротности са религијским схватањима, јер одбацује сврху
човека која се, бар у случају Књиге о Јову, пројављује
кроз цикличну историју.
Први стих Тамнице се надовезује на наслов
песме:
то је онај живот, где сам пао и ја.
У чему је изражајна моћ речи „онај”? Она дефинише стварну удаљеност од живота, насталу падом у
8
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њега. Песниково тренутно враћање у сфере невиности,
одакле сагледава оно што га је касније задесило чином
рођења, јесте прва варијанта удаљености. Иако се значајно разликује у односу на Диса, у Књизи о Јову се сагледава на основу ранијих добара. Јов је свестан њих
као божијих дарова унутар егзистенције која се сматрала једино смисленом. У случају своје патње Јов је свестан одступања која су настала као последица губљења
тих добара за које га везује сећање. Наступа као субјект,
али значајно се разликује. Он је субјект у релацији
односа: човек–Бог, Бог–човек, а код Диса је та релација
непостојећа. Нема ни правог односа човек–човек, нити
човек–Бог. Човек је одвојен и од себе.
Тиме би се разочарeње најбоље објаснило и служило као повод за враћање на визију пре рођења, чији
свет служи као контраст. Дис је у Тамницу ставио целог себе. Песме Нирвана и Можда спава, представљају
развијене епизоде и појединачне симболе Тамнице.
Њена је схема једноставна и почиње физичком генезом, затим евоцира тренутак буђења свести и чула. На
крају настаје поновно уочавање истина које су, по
њему, биле потиснуте рођењем или су уништене. Долазак на свет се тумачи као нехотичан. Следи да је то
баш оно што човека ослобађа кривице. Плач се јавља
као отпор који поседује симболички призвук. Прихватајући тело, човек не зна да га оно везује за облик на
чије мењање не може да утиче. Остају само снови о
лепоти и очима.
Звезде су побегле из очију и тим чином је Дис
рођењу дао поетску формулу, којa се надовезује на
телесне одредбе. Чула која су некада са светом чинила
целину, сада су одвојена и супротстављена. Видимо
утицај дуализма у подели космоса на лепи, идеални
део, и на ружни део; земљу без звезда којом човек
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хода. Стварањем чула настаје унутрашња зараћеност
која се шири даље, у спољашњи простор.
И да моја глава рађа сав свет јада,
И да беже звезде из мојих очију.
Нови растанак са звездама. Тај тренутак постаје
лајтмотив. Раздвајање светова добра и зла приказује
ерупцију у очима. Појава органа и чула вида сведочи
да звезде због своје величине одлазе. Не задржава се
само на томе. Звезде беже као да су обузете паником и
човеково туговање није важно колико ужасавање. Изгледа да је песник желео да предочи како је стварањем
органског света, неоргански у паници. Звезде су застрашене појавом очију.10
Занимљиво је да по новим астрофизичким теоријама бежање звезда не престаје, те видимо случајну
подударност са песниковом визијом која доприноси
живости његове слике. У једној варијанти стоји:
Ал’ бегају звезде, остављају боје.
Сада имамо нову ознаку за земаљски свет, а то
су боје. Свет остаје на бојама које су атрибути његове
пролазности.
Један од најлепших Дисових стихова из Нирване, поново се позива на боје:
Ноћас су ме походили мртви,
Нова гробља и векови стари;
Прилазили мени као жртви,
Као боји пролазности ствари.
У Тамници су звезде оставиле боје да учествују
у пролазности земље, а у Нирвани мртви прилазе песнику као боји, као делу пролазних ствари.
10

Ibidem, 212.
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Схема космогенезе тежила је ка завршном чину
и вукла песника ка уочавању судбинског заплета. У
последње три строфе се јавља напор да се историја судбине која је започета падом, заврши успоном. Очекује
се разрешење, пошто човек нема никакву кривицу.
Изгледа да је разрешење човек измислио, пошто није у
складу са космичким процесом. Три строфе мењају
тоналитет и доносе светлост у мрак. Враћање узбрдо,
ипак, није се показало снажним. У то нас убеђује став
да цела његова поезија не претпоставља излаз.
Уметност живи од чежње која се никаквим обистињавањем не може потрошити, као љубавна чежња
која је свесна своје нереалности што долази после растанка или смрти. Најбаналнија љубавна песма оспорава могућност оваполоћења љубави, јер је песма. Неостварена љубав у већини случајева је главни мотив
песничке патње и црпи снагу из тог сазнања. 11
Поезија није престајала да претендује на надмоћ
у домену смрти. Њено супротстављање силама мрака и
уништења, нестало је код песника хришћанског васпитања. Зато код њих мотив мртве драге добија ново значење, које изражава веру у бесмртност, али у оквиру
које је борба поезије против смрти лишена смисла.
Сан је простор где влада чиста емоција, и место
где она добија облик. Љубав и сан, који чине комплекс,
појављују се заједно као мотив мртве драге и лирски
архетип. Он није нигде тако изразит и комплетан као у
поезији Владислава Петковића-Диса. У његовој љубавној поезији прошлост је приказана као идила, на основу које се стиче утисак да је садашњост црна. Опет се
јавља сличност са познатим елементом Јововог страдања, са дистанце због које нам изгледа више логичан и
свечан, у односу на Диса.
11
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Из „прошлих снова” је настао „завичај туге”. За
песника, то није само прошлост, већ паралелна стварност. Због тога што је жељан утехе и лепоте, она бива
идилична и егзотично обојена. Долазимо до онога што
је у наслову поглавља названо његовим онтолошким
песимизмом. У Сећању и Причи, такође, говори о идили, али је свестан да је она творевина маште. Утеха бива непотпуна. У контрасту са маштањем о лепоти, Дис
трагичније него Јов успева да каже ствари о свету у коме живи, и појача своје песимистичке ставове.
Наш је живот такав да све води ка смрти (песма
Она, и њој), и никакве вредности не могу томе да се
одупру. Напротив, оно што вреди, као што су лепота и
чедност, нарочито привлаче смрт која жури да их што
пре покоси (песме Прва звезда, Гробница лепоте, Плаве
мисли). Долазак смрти Дис је умео да осети стравично:
Ал’ смрт дође: лак долазак њени
Осетише редом сви спавачи,
И усташе. Небо се промени
Песник се труди да визију протегне не само на
садашњост, него и на будућност која треба да доведе
до поновног састанка. Стога прижељкује своју смрт.
На почетку рада смо поменули веру у опште спасење.
Идеја о изравнању свих патњи није код Диса била јака
и није јој поклонио много стихова. Јаче него свој
утешни језик или поновни сусрет са мртвом драгом,
песник наглашава песимизам којим називамо његово
уверење у ништавност света, aли не у позитивном смислу, у односу на Творца, као код Јова. За Диса је свет
зао и ругобан и та се мисао креће кроз целу његову
поезију.
Човекове патње, следећи то уверење, не могу
бити никада и ничим надокнађене, осим наградом коју
поезија сама по себи представља. Што се тиче уверења
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у безизгледност човекове патње, ипак се став песника
мењао. Можемо разликовати две фазе. У једној песник
пева о умрлој љубави, надајући се неизвесном састанку
после смрти. У тој фази машта пристаје да се отисне у
пролазну и илузорну срећу. У другој фази, сећања на
љубав нису кадра да изазову привремено стање заборава, јер су илузије погашене. Нирванистичка резигнација је овладала.
У првој фази слика света није ништа мање црна
у односу на другу. Ипак, ситуација за човека је нешто
светлија, јер човек има изгледа да се отргне мрачном
обручу непосредне стварности. У другој су сви излази
затворени. Губећи наивност, песник песимизам доводи
до зрелости. Постаје презасићен од празних маштања.
Одбацио је песнички култ према љубави. Иза тога се
можда крије морална снага; жеља да његова истина буде огољена, без украса.
Ја сам те воло, ал’ не умем више
У песми Утопљене душе престанак љубавне хипнозе саопшен је стихом:
Немају више живота ни за њу
Сва њена љубав и моја страдања:
Дремеж у сутон и ноћу и дању.
Нама се спава. Нама се не сања.
Привиђење љубави се не само смањило, већ
истопило. Последица тога је песниково одрицање. Њега је време, које Јова није оставило разоружаним, оставило на ветрометини јада. Удаљило га је од живости
једне емоције и од утицаја привиђења. Упоредо са тим,
изоштрава се његова перцепција времена. Нехотице
истиче временске прилоге „сад”, „данас”, и својим
осећањима не даје само временску свест, као одредбу
лирског стања, него наглашава време које протиче и
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ствара дистанцу према њему самом. Садашњост је
синоним за разочараност и баналност свакодневне
егзистенције.12
Ако Књигу о Јову сматрамо универзалним одговором на питање о смислу патње, онда изражену
баналност егзистенције, коју је Дис развио, можемо
назвати универзалним питањем за савременог човека.
Песимизам је обележје целе Дисове поезије.
Кохерентност, која поседује уверљивост његовог песимизма, чини се да има философско значење. Данас
постоји могућност прецизног одређивања једног збира
емоција, и да се одреди егзистенцијална структура која
им одговара. Оно што психологија говори о емотивној
конституцији појединца, нема много значаја, јер не поставља питања вредности, а нетипичне емоције допушта и узима у обзир, па слика целине постаје аморфна.
Ако психологија није критеријум којим ћемо
проверавати вредност емотивне структуре песника и
њену суштину, онда нам онтологија може помоћи. Да
би имале важност, индивидуалне емоције морају бити
склопљене у једну слику света. Дисова поезија у свом
субјективном делу поседује онтолошки призвук који је
последица његове чисте песничке величине.13

МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ КАО ЈОВ
Подаци о његовом делу не могу нам много открити
ни обележја једног раздобља. То је прича о самоћи, јавној и најинтимнијој. Његова књижевна биографија не

12
13

Ibidem, 230.
Ibidem, 235.
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говори нам о времену на које није успео да остави снажнији утисак.
У Бдењима преокупације сентиментом уступају
место великим и основним песниковим темама. Машта
и израз сазрели су да дефинишу идеје и основне односе
постојања. Његова метафизичка искуства добијају јасне формулације. Видимо да је суровост патње јововски
елемент, који је у Књизи о Јову изражен у презенту, чиме се патња ставља у искуство читаоца на непосредан
начин.
Стих истиче патњу због суровости непосредне
егзистенције (Мировање дрвећа):
Мили друзи,
боли ли кад вам
секира засече тело?
И умине ли,
кад за вас неме
ја мукотрпан крикнем?
Песник развија визију пророчке, усамљеничке
мисије песника (Божјак, Осама на тргу):
То куда непроход им,
Чудно ми се отвори пут.
Видимо суочавање са тајнама бића (Сиви тренутак):
Сиво је тамо,
сивином простире бит,
сиве су очи тајни.
И кад умиру дрвета
ни туга ни опомена, те сухи лист
чудно тишином омилује патнику чело.
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Ако издвојимо Настасијевићеве теме које се јављају у песмама често, и које се могу прогласити категоријама његовог песничког света, почели бисмо од
појма жеђи. Она означава многе ствари: и незадовољство, и потребу која гони у тражење, и чежњу, жељу за
превазилажењем, усмереност ка вишим циљевима,
свест о пустињској исушености света чула која окружују песника. Жедан песник је у пустињи, aли пустиње
могу бити различите, као и жеђи.14 У песми Дафина
жеђ изједначава са страшћу, кад се помиње „погребна
жеђ”. На другом месту у ставу молитвене скрушености, за себе каже „жедан ја”. У песми Позној даје јасну
дефиницију своје жеђи.
жеђа ме без утола на веки
Жеђ не само што се не може утолити, него се
појачава:
а жеднији ходим све
(Пут)
Шта песник ради у тој жеђи и шта се из ње
јавља?
Жеђа јер ноћнику
испитати себи лик
(Речи у камену)
Песници жеђи су песници патње, па ако су жеђи
различите међу њима, патње нису. Стално усамљен,
ступа у полемички дијалог са људима. Тај парадоксални дијалог, формулисан је у песмама Осама на
тргу, и Речи у камену. У Магновењима полемише са
мноштвом, са свакодневном људском егзистенцијом, и
наставља у песми Порука:
14

Ibidem, 318.
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Прозрем вас:
јадна јаснота,
умље, јадна реч,
мрачни пут грете.
Или исповедним монологом у Награди, која се
окончава мученичким узвиком:
Удрите,
нисам крив.
Настасијевић као да је Јов, у својим дијалозима
са пријатељима. Код обојице је развијена контрадикторност између појединца и мноштва. Своди се на
патњу и бол, али начин избављења није ускраћен.
Песник је обрадован, као и Јов, и искупљен својом
добротом и својом мишљу.
Потребно је нешто рећи о доброти којом одише
његов стих. Двострука је и противречна. Прво због његовог дијалога са људским родом, од кога се одваја и
пере руке, а да ипак налази способност да му посвети
своју патњу и реч. Друго је нешто што називамо парадоксом комуникације. Очекује се од једног песника који хоће да зрачи добротом, да се исказује једноставно,
сапатнички, пријатељски. Такву непосредност ћемо
наћи код сатанистичких песника који своју поруку
износе агресивно, јасно и недвосмислено. Али прави
апостол доброте, какав је Настасијевић, тешко налази
речи које ће утицати на слух мноштва. Он је одвојен од
нагона врсте, разуверен у једноставну лепоту света, и у
могућност да се свет улепша. Ево у чему је он као Јов:
одлучује се за доброту у патњи и трпљењу; не зна за
клетву, и у томе се састоји његова особеност.15

15
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Настасијевићева визија света је неисторијска и
није последица дугог мисаоног развоја. Рекли бисмо да
по њему до историје није ни дошло, као што није дошло до модерног света, ни до града. Он као песник
припада непроменљивости природе и сеоског живота.
Занимају га простори који се могу остварити у личности, у слојевима нетакнутим свакодневницом избразданом знацима епохе.
Предаје се емоционалној и језичкој вибрацији.
Његов свет је жар костију под земљом, нема сањарске
лакоће и магловитих визија. Сведен је на егзистенцијално. Не пева ни о чему што не може својим искуством да потврди. Не види свеопшти поновни сусрет у
смрти. Настасијевићев свет је страдалнички, јововски,
прогањан визијама расточења и бола. Видимо безазленост, чедност, смерност. Момчило се покорава као Јов.
Близак му је и Фрања Асишки, који је можда и директно
утицао на овога песника, скромношћу, општењем са
биљем, ваздухом, све до стихова који делују као слободан превод Похвале Фрање Асишког:
И радост наша, теби, дародавче,
руменилом да окади просторе.
Поред песама у којима је есхатолошка слутња
логична претпоставка, чисту визију краја света са конвенционалним апокалиптичним декором, али не и речником, налазимо у песми Предвечерје. Она обилује
музичким и визуелим квалитетима, али се не бави смислом тог догађаја, нити преобраћањем вредности које
апокалиптичним чином настају. У том погледу више
говоре два стиха из песме Јединој:
И дубље ли нас нема,
дубље се отвори спасење.
Став је јасан и једноставан. Они који су принуђени да пропадну треба да прихвате своју пропаст, јер
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ће на тај начин изменити своју коб и омогућити спасење.16 Видимо утицај есхатолошког надања какво се у
јасном облику није могло наћи у Књизи о Јову, с обзиром на непостојање тих идеја у периоду настанка књиге. Настасијевић каже:
Јер и пепео ће ветри разнети,
а нема разрешења.

ЗАКЉУЧАК
Психологија има формулисане дефиниције свих
мотива песничке патње, за које нам се чини да одступају од реалности какву срећемо у песничкој литератури.
Осећање усамљености се дефинише као процена субјекта
да није у друштву са оним људима са којима би желео
да буде. Ово је једна врста осећања фрустрације.17 Презир је осећање које субјекат осећа према некоме кога
процењује недовољно вредним људским бићем. Особа
која је објекат презира, осећа одбаченост или неприхваћеност.18 Страхови су група осећања за које је карактеристично да их субјекат осећа када процењује да је
угрожена нека његова вредност, а да он не би могао да
се адекватно супротстави објекту или ситуацији која га
угрожава.19 Анксиозност или стрепња је осећање када
особа сматра да целокупна животна ситуација превазилази њене моћи. Тескоба мотивише особу да потражи
заштиту од друге особе.20 Туга и жалост се осећају када
16

Ibidem, 342.
З. Миливојевић, Емоције, Нови Сад, 2008, 342.
18
Ibidem, 374.
19
Ibidem, 490.
20
Ibidem, 525.
17
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субјекат сматра да је неповратно изгубио нешто вредно,
за шта је емоционално везан. Функција осећања туге је
да омогући субјекту да се емоционално развеже од
изгубљеног објекта, како би био спреман за нова везивања.21
Други елемент је препознавање наративног карактера Књиге о Јову, које нам допушта да оценимо
како тај текст успешно надилази напетост између ограничене спознаје људских ликова и божијег свезнања. У
својој књизи Art of Biblical Narrative, Роберт Алтер то
објашњава на следећи начин: библијско приповедање
може се сматрати експериментом у условима моралне,
духовне или историјске спознаје. Састоји се од супротности између различито ограничене људске спознаје и
божијег свезнања, које приповедач тихо, али чврсто
износи. Управо је Књига о Јову пример оваквог запажања. Она допушта читаоцу да догађаје сагледа са
божије тачке гледишта, да оцени људско незнање или
неразумевање ситуације.22
Постоји још једна значајна паралела између
Књиге о Јову и мотива зла какав налазимо код наведених песника. То је мотив зла дефинисан као лично биће. Иако се код Јова то јасно наговештава, код песника
се претпоставља, као нешто утврђено. Појам који се
појавио тек у постегзилном периоду, заузима код песника важно место. Иако у канонским списима сатанин
лик не пружа могућност дуализма, на примеру песника
он је снажно изражен и никако не остаје споредна фигура.23

21

Ibidem, 661.
А. McGrath E. A., Uvod u kršćansku teologiju, Ex libris, Rijeka,
2006, 181.
23
Р. Кубат, Старозавјетна ангелологија и демонологија, преузето
са интернет адресе (20.4.2012.): http://www.scribd.com/doc/57177905/
22

Starozavetna-Angelologija-i-Demonologija
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Јасно је да су гледишта песника ограничена,
расцепљена. Иако песнике које смо узели у разматрање
не можемо посматрати као рационалисте, сигурно је да
је цветање тога покрета оставило последице на њихову
мисао. То се пре свега односи на развијени мотив богоостављености. Покушали смо да се дотакнемо сржи
света песника из једноставног разлога, јер је теологија
резервисана према индивидуалним песничким приступима и нема много додирних тачака са поезијом у
целини. Тема је свесно више нагињала поетици, него
теолошком доживљају. Било би другачије да су ставови теологије морали да се бране пред ставовима секуларне књижевности.
Акценат није био на изналажењу разлика, већ на
тражењу јединства у различитости и разбијању баријера које постоје. Свет трију песника као да се састоји од
кругова, међусобно прожетих, тако да су главни мотиви патње испреплетани. Тешко је до краја изнети са
научне, а тиме и методолошке стране, све особености
њиховог поетског израза. Зато сматрам битним покретање нових питања и новог дијалога. Поезија је можда
у сличној кризи као и сама теологија.
Као што библијски текст данас није одвећ уверљив на начин на који је пласиран, и одвојен од егзистенције, исто се догађа са поезијом. Циљ је био померање границе и смелост да се покаже једна визија и
мотиви патње какви не укључују идеју Бога, бар не
библијског. И унутар расутог мозаика, пронаћи сличност
са познатим старозаветним текстом.
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ДУХОВНОСТ

Ксенија Кончаревић

ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК У САВРЕМЕНОЈ
КОМУНИКАЦИЈИ И МИСИЈИ ЦРКВЕ
Језичка политика и језичко планирање представљају значајне аспекте примене социолингвистичких
испитивања. Под језичком политиком подразумевамо
систем мера свесног и сврсисходног регулативног деловања на функционалну страну језика и у извесним
границама на његову структуру, која се остварује као
део опште политике колективних субјеката (држава,
Црква, друштвене групе, идеолошке организације
итд.), а може имати ретроспективни (оријентација на
очување већ постојеће језичке ситуације) или перспективни карактер (оријентација на измену језичке ситуације, тј. уношење функционалних и структурних
новина). Термином „језичко планирање” означићемо
свако свесно и сврсисходно деловање на језик, независно од тога да ли је званичног или незваничног,
индивидуалног или колективног карактера, сваку
нормативну делатност која врши утицај на развој и
функционисање језика.
У креирању језичке политике и језичког планирања значајну улогу игра истраживање ставова. Познавање ставова према језику представља чак неопходну
помоћ у остваривању језичке политике и обезбеђивању
њеног успеха. Општеприхваћено је мишљење да, каква
год да је језичка политика и језичко планирање, позитивни или негативни ставови у масовној свести припадника одређене етносоциокултурне заједнице фундаментално утичу на успех или неуспех те политике и
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планирања. Зато је идентификовање ставова веома важан део формалне или скривене агенде језичког планирања, нарочито уколико је у питању језик који се, из
било којих разлога, бори за опстанак.
Под ставовима према језику подразумеваћемо
одговарајуће вредносне реакције на језике и језичке
варијетете, које могу бити афективне, когнитивне или
бихевиоралне. Формирање тих ставова у свакој епоси
представља резултат утицаја мноштва социјалних,
културних и политичких чинилаца и подложно је изменама. При томе, ваља имати у виду извесне законитости када је реч о измени ставова: (а) обично се теже
прихвата промена која се намеће него она за коју постоји слобода избора; (б) промене се, по правилу,
јављају полако и постепено; (в) промена се лакше прихвата када помаже некој друштвеној интеграцији, тј.
када, прихватањем неког става према језику, људи лакше бивају примљени у заједницу којој теже; (г) када
друштвена, политичка, економска и културна околина
подржава неки језик, и став према њему ће се вероватније и брже променити у позитивном смислу; (д) учењем неког језика може се променити став према њему,
поготово ако се у установи у којој се учи негује позитиван став према том јeзику; (ђ) чешће коришћење
неког језика може променити став према њему у позитивном смислу; (е) повезивање неког језика са позитивним
и пријатним контекстима у којима је овај коришћен
такође мења став према том језику; (ж) улога мас-медија
је такође велика када је у питању промена става; (з)
извор промене може бити и узор, односно имитација
неког узора (прихватање става онога ко је узор); (и)
ставови се мењају када се тежи конзистентности и логичности у систему ставова, када унутар става постоје
неке компоненте које се не слажу; (ј) индивидуалне
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особине личности такође утичу на промене ставова
(отвореност или резервисан однос према променама);
(к) ставови се мењају и под утицајем убеђивања, одн.
покушаја да се активно делује на заузимање става.
Позитивни ставови према неком језику или језичком варијетету могу одиграти пресудну улогу у његовом очувању, посебно уколико неки језик одумире или
се дуже времена налази у конкурентској употреби са
другим језиком или језичким варијететом, премда не
морају бити гаранција његовог опстанка. Такође је за
очување језика веома битна његова симболичка функција, односно повезивање језика са националним, културним и/или верским идентитетом.
Анализа ставова према црквенословенском језику међу верницима Српске православне цркве јесте
могућно и, по нашем мишљењу, најрелевантније полазиште за заснивање језичке политике и језичког планирања у овој области. Актуелност проблема произилази
из чињенице да у богослужбеној пракси СПЦ све ширу
заступљеност добија савремени стандардни српски
језик и да, у одсуству разрађених критеријума и препорука званичних црквених органа о саодносу два богослужбена језика, постоји могућност стихијског маргинализовања и постепеног губљења традиционалног
(црквенословенског) литургијског израза, што, по нашем мишљењу, води осиромашењу српске културе и
сужавању културног и духовног идентитета нашег народа. Проблем се додатно потенцира тиме што свако
стање паралелне, одн. конкурентне употребе два језика
– било да је у питању билингвизам (као у нашем случају) или диглосија – у већини случајева, како је констатовано у социолингвистичкој литератури, представља прелазну фазу ка употреби само једног од њих,
при чему језик који је у колективној свести маркиран
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као „тежи” редовно бива замењиван „лакшим”. „Узрок
и покретач свих језичких промена” – пише Јан Бодуен
де Куртене – „јесте тежња ка лагодности, тежња да се
лакше остварују све три врсте језичке делатности: у
области изговора (фонације), у области слушања и рецепције (аудиције) и, најзад, у области језичког мишљења (церебрације)”. У ситуацији црквенословенско-српског билингвизма у богослужбеној сфери свакако
да је предност, на основу изнетих критеријума, на страни српског језичког стандарда. Ипак, имајући у виду
чињеницу да ће опстанак језика који је у ситуацији диглосије или билингвизма маркиран као тежи умногоме
зависити од позитивних или негативних ставова према
њему, настојали смо да утврдимо каква је рецепција
традиционалног богослужбеног израза у данашњем поколењу верника СПЦ, односно да на основу идентификације система ставова према њему прогнозирамо да
ли се у догледној будућности и даље може рачунати са
његовим опстанком у богослужбеној употреби, или је у
перспективи реалнија језичка политика која би била
усмерена на његову потпуну замену српским стандардним језиком. Идентификација ставова као усмеривач језичке политике, по нашем мишљењу, у области
богослужбеног језика има пуно оправдање, с обзиром
на чињеницу да у осмишљавању ове проблематике најбитнију улогу има пастирска димензија деловања Цркве: стога смо настојали да прикажемо и критички валоризујемо управо мишљење чланова Цркве, тј. пастве,
њихову процену постојећег стања, али и жеље и очекивања везане за функционисање богослужбеног језика у
догледној будућности.
На овом месту умесно је подсетити да се прве
конкретне одлуке највиших законодавних органа СПЦ
о могућностима и ограничењима у увођењу савременог
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језичког стандарда у богослужбену праксу доносе тек
1964. године. Одлука Синода од 13. новембра 1964. о
увођењу извесног броја молитава на српском језику у
богослужење СПЦ и реферат митрополита загребачког
Дамаскина Грданичког Светом архијерејском сабору из
1963. који је послужио као основа за креирање потоње
језичке политике остају до данас актуелни нормативни
документи у овој области, а њихова је основна вредност у томе што не заговарају радикалне опције (потпуно потискивање црквенословенског језика или
наметање мера за његову заштиту), него нуде веома
умерена решења, чија је суштина у обезбеђивању
коегзистенције два богослужбена израза уз балансирање њихових елемената према оријентационим понуђеним критеријумима. У данашњој пракси свештенство
СПЦ има пуну слободу избора језика на коме ће служити, тако да се у неким храмовима поје на црквенословенском, а текст молитава изговара на савременом
језику, негде се читава служба одвија на црквенословенском, негде се на савременом језику изговара
ужи репертоар молитава, а каткад се може зачути и
појање преведених црквених песама. Ипак, дефинисаних критеријума којима би се свештенство руководило при опредељивању за могућне опције нема, као
што недостају и истраживања о вези између језичких
преференција свештенства и структурних обележја
литургијских заједница. Све ово навело нас је на идеју
о емпиријском истраживању преференције црквенословенског или савременог стандардног језика у богослужбеној употреби СПЦ.
Ставове данашњег поколења верника – припадника српске говорне и социокултурне средине према
црквенословенском језику, али и према проблематици
богослужбеног језика уопште, настојали смо да
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идентификујемо путем анкете затвореног типа, која је
обухватала, након 13 питања срачунатих на идентификацију битних карактеристика узорка, 17 питања
усмерених на проблематику која је предмет нашег
испитивања. Анкетирање је спровођено у Србији,
Црној Гори и у Републици Српској. Анализа добијених
резултата извршена је уз помоћ посебног компјутерског програма (SPSS 8), специјално подешеног за потребе обраде анкета, због чега је он већ налазио примену у оваквој врсти истраживачких радова. Анкетирање
и обраду података извршила је мр Ружица Бајић, истраживач-сарадник Института за српски језик САНУ.
Карактеристике узорка су следеће: (а) пол испитаника
– мушкараца 284 (56,8%) и жена 214 (42,8%) (2 испитаника, одн. 0,4% без одговора); (б) узраст испитаника
– годиште 1980. и млађи – 135 (27%), годиште од 1965.
до 1979. 260 (25%), годиште од 1950. до 1964. 72 (14,4%),
годишта до 1949. 28 (5,6%) и без одговора 5 (1%) испитаника; (в) епархијско-регионална припадност испитаника – Београд (архиепископија београдско-карловачка) – 132 (26,4%), Србија (епархије: жичка, бачка,
врањска, сремска, нишка, шабачко-ваљевска, браничевска, шумадијска, банатска, тимочка, рашко-призренска) 176 (35,2%), српске земље – Црна Гора
(митрополија црногорско-приморска, епархије будимљанско-никшићка, милешевска), Република Српска
(митрополија дабробосанска, епархије зворничко-тузланска и захумско-херцеговачка), Славонија, Барања,
Далмација (епархије осијечкопољска и барањска и
далматинска) 176 (35,2%), дијаспора (аустралијсконовозеландска, средњоевропска, британско-скандинавска, источноамеричка) 9 (1,8%) и без одговора 8
(1,6%); (г) стручна спрема – виша и висока 394 (78%),
средња 16,4%, нижа 11 (2,2%), без одговора 13 (2,6%);
(д) професионални састав – теолошка занимања
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(дипломирани теолози, свештенство, монаштво, студенти теологије, ученици богословија) 219 (43,8%),
филолози и студенти филологије 30 (6%), нефилолошка занимања VI и VII/1 степена 145 (29%), занимања са средњим степеном стручне спреме 82 (16,4%),
пензионери 7 (1,4%), домаћице 4 (0,8%) и без одговора
13 (2,6%); (ђ) богословско образовање – ученици Богословије 31 (6,2%), свршени богослови 33 (6,6%), студенти теологије 147 (29,4%), дипломирани теолози 9
(1,8%), постдипломанди теологије 3 (0,6%), завршен
курс веронауке 53 (10,6%), обухваћеност школском
наставом веронауке 13 (2,6%), без институционалног
верског образовања 176 (35,2%), без одговора 35 (7%);
(е) чин у Цркви – свештенство 13 (2,6%), монаштво 18
(3,6%), клирици нижег степена посвећености – чтечеви, ипођакони 19 (3,8%), манастирски искушеници 7
(1,4%), лица без чина у Цркви – лаици 443 (88,6%).
Узорак је, као што видимо, по образовно-професионалним критеријума изнад просека, што свакако има
своје оправдање, јер су заступљенија лица која потенцијално представљају главне носиоце језичке политике
у Цркви (клирици, теолози, филолози, лаици са вишим
и високим образовањем), као што је по узрасном критеријуму уочљива превага особа испод 40 година,
дакле, оних чији ставови према богослужбеном језику
могу у догледној будућности непосредније утицати на
језичко планирање.
Од испитаника су, поред информација уобичајених за испитивање ставова, тражени и неки додатни
подаци од значаја за наше истраживање: (а) активно
учествовање у црквеном животу: до 2 године – 57 (11,4%),
од 2 до 5 година 112 (22,4%9, од 5 до 10 година 170
(34%), преко 10 година 114 (22,8%), неактивно учествовање 6 (1,2%), без одговора 41 (8,2%); (б) редовност
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одлажења у храм: сваке недеље и празника – 393 (78,6%),
доста често 82 (16,4%), ређе 21 (4,2%), без одговора 4
(0,8%); (в) редовност причешћивања: на свакој Литургији – 101 (20,2%), доста често – на сваких 30-40 дана
115 (25%), ређе – о постовима 228 (45,6%), ретко – једном, два пута годишње 30 (6%), никада 9 (1,8%), без
одговора 7 (1,4%); (г) читање духовне литературе –
редовно 266 (53,2%), повремено 215 (43%), ретко 16
(3,2%), без одговора 3 (0,6%); (д) знање руског језика –
активно 69 (13,8%), пасивно 215 (43%), не влада руским језиком 214 (42,8%), без одговора 2 (0,4%). Поседовање ових података омогућило је успостављање
корелације између ставова испитаника о богослужбеном језику и неких карактеристика узорка за које смо
претпоставили да могу бити релевантни за заснивање
тих ставова. И овде је приметна супериорност нашег
узорка у односу на (претпостављено, пошто емпиријски подаци за СПЦ не постоје) просечно стање у парохијским заједницама (висока редовност одлажења у
храм и причешћивања, заинтересованост за праћење
духовне литературе). Управо по овим показатељима
узорак је изузетно релевантан, с обзиром на чињеницу
да у њему превагу односе лица која активније и дубље
учествују у црквеном животу и чији ставови, сходно
томе, више обавезују званичну политику Цркве.
Анкетирање је било усмерено на идентификацију
како ставова према богослужбеном језику, тако и конкретног стања које се такође може рефлектовати на
језичку политику и језичко планирање Цркве. Почећемо од властите процене испитаника о томе колики је
степен њиховог разумевања црквенословенског језика,
будући да је овај податак веома битан за заснивање
става о очувању или замени традиционалног богослужбеног језика у нас. Штавише, један од кључних
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аргумената за увођење савременог језичког стандарда у
богослужбену праксу био је управо став о неразумљивости црквенословенског језика пастви. Иако самопроцена нужно поседује низ ограничења (субјективизам,
одсуство стручне верификације), она ипак омогућава
да се успостави представа о томе колико уз помоћ
црквенословенског језика испитаници реализују своје
комуникативно-спознајне потребе приликом учествовања у богослужењу. Кумулативно, 187 или 37% испитаника окарактерисало је свој степен разумевања
црквенословенског језика као „довољан”; дискрепанцију између рецепције литургијских текстова на традиционалном и савременом богослужбеном језику уочава
254 испитаника (50,8%); да има знатне тешкоће у разумевању црквенословенског језика износи 56 (11,2%)
испитаника, док је без одговора остало 3 (0,6%) испитаника. Ниво пасивног владања црквенословенским
језиком, како смо установили, најнепосредније је
повезан са (а) дужином временског периода активног
учествовања у црквеном животу, (б) редовношћу одлажења на богослужење, (в) редовношћу причешћивања,
(г) степеном обављања разних активности у храму, (д)
читањем духовне литературе и (ђ) степеном владања
руским језиком. Проценат испитаника са највећим
тешкоћама у разумевању црквенословенског језика,
према (а), најизразитији је (50%) код особа које не учествују активно у црквеном животу или учествују мање
од 2 године (17,5%); по критеријуму (б) у овој категорији преовладавају лица која у храм одлазе „ређе”
(61,9%); према (в) уочљива је доминација оних који се
никада не причешћују (55,6%) или то чине једном – два
пута годишње (23,3%); према (г) – доминација неактивних (18,9%), (д) – оних који ретко прате духовну литературу (37,5%) и (ђ) – верника који не владају руским
језиком (18,2%). Портрет просечног испитаника који је
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задовољан својим нивоом пасивног владања црквенословенским језиком изгледа овако: то је најчешће
особа која у црквеном животу учествује преко 10 (50%)
или од 5 до 10 година (44,1%), одлази у храм сваке
недеље и празника (41,2%), причешћује се редовно
(51,5%) или доста често (41,3%), спада у ред веома
активних (50%) или активних (47,3%) у парохијским
активностима, редовно чита духовну литературу (42,5%)
и влада руским језиком – активно (53,6%) или пасивно
(45,1%). Овај налаз би значио да стандардни српски
језик треба да има приоритет у оним срединама где су
верници тек почели да живе литургијским животом и
где се спроводе интензивније активности везане за
унутрашњу мисију Цркве. Позиције црквенословенског
језика јаче су у срединама где су верници дубље
уцрквењени, боље познају православље и интензивније
практикују хришћански живот (најбоље позиције
традиционални богослужбени језик свакако, у складу
са изнетим, има у монашким заједницама). Најзад,
пошто на разумевање црквенословенског језика има
утицаја и теолошко образовање испитаника (69%
теолога потпуно је задовољно својим нивоом комуникативне компетенције у рецептивним видовима говорне делатности на црквенословенском језику), у чији
састав улази и систематско изучавање тога језика (он је
обавезан предмет у богословијама и на богословским
факултетима), следи закључак да би шире присуство
овог језика у образовном систему могло допринети
његовој бољој рецепцији.
Да бисмо адекватније прогнозирали могућности
за опстанак црквенословенског као богослужбеног
језика унутар СПЦ, било нам је битно и да утврдимо и
колико су верни навикнути на њега (да ли га осећају
као „страно тело” на богослужењима или природни

208

саставни елемент њихове атмосфере, да ли су способни
да рецепцију црквенословенског текста врше по аутоматизму, ослањајући се на већ постојеће језичко искуство), опет по њиховој властитој процени. Из нашег
узорка већина испитаника (376 или 69,2%) своју навикнутост на црквенословенски језик квалификује као
„потпуну”, следи делимична навикнутост (130, одн.
26%), док је ненавикнутост изразито ниска (21 испитаник или 4,2%). Као што смо претпоставили, ова димензија у најтешњој је корелацији са показатељима активности у црквеном животу: најмање су на црквенословенски
језик навикли испитаници који најређе присуствују
богослужењима (47,6%), не причешћују се (44,4%) или
се најређе причешћују (20%), не обављају никакве
активности у храму или парохији (76,2%), нити су
активни у читању духовне литературе (37,5%). Такође
су најмање навикли на традиционални богослужбени
језик средњошколци (12,2%) и они који не владају
руским језиком (5,1%). Веома је индикативан налаз да
узраст испитаника не стоји у корелацији са њиховом
навикнутошћу на црквенословенски језик, јер је већина
испитаника – како млађих тако и старијих – потпуно
навикла на овај језик; штавише, проценат потпуне
навикнутости највећи је код најмлађе групе испитаника – годиште 1980. и млађи (75,6%), док се код
осталих узрасних категорија креће између 60 и 70%
(64,3% за 1949. годиште и старије, 65,8% за особе рођене између 1965. и 1979, 69,4% за годишта 1950–1964).
Најзад, као што смо и очекивали, навикнутост на
црквенословенски језик у непосредној је корелацији са
варијаблом „теолошко образовање испитаника” (82,8%
теолога и 56,3% нетеолога сматра да поседује потпуну
навикнутост на црквенословенски језик). Можемо,
дакле, закључити да се навикнутост на црквенословенски језик повећава са активношћу у црквеном
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животу, тако да и овај налаз потврђује претпоставку о
преференцији савременог стандардног језика у категорији неофита. Са овим је у вези и налаз да би богослужењима на српском језику најрадије присуствовали
испитаници који нису навикли на црквенословенски
језик (52,4%).
За наше испитивање било је од значаја и да се
утврди преференција традиционалног или савременог
стандардног богослужбеног израза код испитаника.
Кумулативно, за преференцију богослужења на црквенословенском језику изјаснило се 104 испитаника
(20,8%), на српском језику приближан број –100 (20%),
док већина (286 или 57,8%) најрадије присуствује богослужењима са комбинованим језичким изразом. Када
је реч о испитаницима који показују преференције
према црквенословенском језику, они су у највећем
проценту из Београда (24,2%), након чега следе верници из српских земаља (23,1%) и из уже Србије (16,9%),
а нема их међу испитаницима из дијаспоре, док би
богослужењима на српском језику присуствовало
најмање испитаника из регије „Београд” (12,1%).
Омиљеност црквенословенског богослужења најизразитија је, као што се могло и очекивати, међу филолозима (46,7%) и нетеолозима са високим и вишим
образовањем (24,1%), док су теолози, и поред поседовања одговарајућих лингвистичких компетенција, на
трећем месту са 18,3%. Преференција црквенословенског језика расте са узрастом (најизразитија је код
1949. годишта и старијих –35,7%, следе генерације
1950–1964 – 25%, 1980. и млађи – 20%, а најмања је
код анкетираних рођених између 1965. и 1979. – 18,5%).
Напомињемо, међутим, да су и по регионалном, и по
образовном, и по узрасном критеријуму преовладали
испитаници који преферирају комбинацију два
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богослужбена израза. За српски језик изјашњавају се
првенствено теолози (24,7%) и средњошколци (23,2%),
испитаници рођени 1980. и млађи (26,7%), Срби из
дијаспоре (44,4%) и изван Србије (24,7%). Можда је
најмање очекиван налаз у вези са преференцијом богослужбеног језика код испитаника који имају чин у
Цркви и за које смо претпостављали да ће, с обзиром
на своје образовање, објективно највиши степен владања црквенословенским језиком, богослужбену праксу
и значај у црквеној структури, имати конзервативан
став: међу њима, међутим, највећа је популарност
комбинованих (56%), а следе богослужења на српском
језику (28%). Овај налаз објашњавамо претпоставком
да су теолози и свештеници поменуте одговоре дали не
само из личне перспективе, него пре свега из перспективе мисионарских потреба Цркве; поред тога, свакако да је оваквом опредељењу допринела и њихова
упућеност у садржај богослужбених књига, из које је
проистекла свест о томе шта верници пропуштају
уколико не разумеју њихов језички план.
Који квалитети црквенословенског језика долазе
до изражаја у масовној рецепцији данашње генерације
верника? Постоји ли и данас социокултурни стереотип
о светости било ког богослужбеног језика и посебно
традиционалног? Да ли црквенословенски језик више
плени својим лингвоестетичким квалитетима (певљивост, милозвучност) или објективним параметрима
(адекватност исказивања богословских садржаја, изражена симболичка функција, функционисање у својству
кохезионог фактора са другим словенским православним црквама)?
Однос према светости језика у свести савремених верника, како показују резултати анкетирања,
радикално се разликује од средњевековних гледишта (о
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приписивању атрибута светости црквенословенском
језику у средњовековној словенској култури в. Успенский 1996, 29-58): највећи број испитаника, потпуно у
духу модерног теолошког виђења ове проблематике,
сматра да ниједан језик не може бити свет по себи
(347, одн. 69,4%), премда неочекивано велики број њих
(132, или 26,4%) приписује атрибут светости црквенословенском језику (за српски је овај атрибут везан у
свести само 5, или 1% испитаника). Испитаници који
се баве теологијом на ово питање одговорили су неочекивано: чак 42,4% од укупног броја анкетираних који
приписују атрибут светости црквенословенском језику
је из поменуте групе. Међутим, од укупног броја свих
анкетираних сврстаних у категорију „теолози” (219),
већина (157, одн. 71,7%) је мишљења да ниједан језик
није сам по себи свет. Приметили смо и то да се проценат приписивања атрибута светости црквенословенском језику повећава са степеном владања руским
језиком (30,4% из категорије активних корисника
руског језика и 28,4% из категорије пасивних афирмативно се изјашњава у прилог светости црквенословенског језика). Када је реч о корелацији ове са варијаблом
„степен стручне спреме”, уочили смо да највећи број
испитаника који приписују атрибут светости црквенословенском језику припада категорији лица са средњошколским образовањем (60,6%), али то није доминантан
став унутар ове скупине: највећи број испитаника са
средњом стручном спремом (69,5%) сматра да ниједан
језик није сам по себи свет. Упркос нашим очекивањима, у скупини лица са основним образовањем, за које
смо претпоставили да услед њихове мање образованости и веће отворености за традиционална становишта
могу бити склонији мистификовању језика, 57,7%
испитаника априори не признаје светост као лингвистичку категорију (од оних који мисле супротно у
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прилог светости црквенословенског изјашњава се 38,5%,
а у прилог светости српског језика 3,8%, што је уједно
и највиши показатељ оваквог опредељења). Особе са
високошколским образовањем такође углавном негирају светост језика по себи (57,8%, а међу онима са
завршеним постдипломским студијама или докторатом
наука чак 92,3%), а у знатно мањем проценту приписују је традиционалном богослужбеном изразу (24,2%
лица са VII/1, одн. 7,7% са VII/2 и VIII степеном
стручне спреме).
Црквенословенски и савремени српски стандардни језик у свести данашњих верника, ако је судити по
одговорима наших испитаника, радикално се разликују
у погледу њихових лингвоестетичких квалитета – певљивости и милозвучности (еуфоничности). Кумулативно посматрано, за превагу црквенословенског у погледу певљивости изјашњава се 368 (73,6%) испитаника
наспрам свега 12 (2,4%) који предност у овом погледу
дају српском језику, док 118 (23,6%) анкетираних ову
особину подједнако приписује и традиционалном и
савременом богослужбеном изразу. У процени овог
квалитета од посебног значаја је мишљење лица која се
активно баве црквеним појањем: међу особама које
имају чин у Цркви (од којих, свакако, већина има богато појачко искуство) нико не сматра српски језик погоднијим за појање, 91,5% изјашњава се у прилог црквенословенског, а свега 8,5% изједначава два језика.
Слична тенденција уочава се на основу одговора скупине „веома активних” у храмовима и парохијама (од
којих се многи баве појањем за певницом или учествовањем у хорским активностима): 88% испитаника из
ове категорије даје предност црквенословенском, 0,7%
српском језику, а уверење о подједнакој њиховој
певљивости карактерише 10,3% анкетираних из ове
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групе. Парадоксално, али за црквенословенски језик
као певљивији изјашњава се и већина неактивних парохијана (63,3%), који су до овог уверења могли доћи
једино рецепцијом певничког или хорског појања (под
неактивним, подсетићемо, подразумевамо испитанике
који нису ангажовани у неким посебним активностима
у парохији, укључујући и хорско или певничко појање).
Не можемо рећи да је узраст испитаника у вези са проценом овог квалитета богослужбених језика СПЦ, јер
су и старије и млађе генерације испитаника у много
мањем проценту склоне да припишу већу певљивост
српском него црквенословенском језику (од 2,2% за
годиште 1980. и млађе до 3,6% за годиште 1949. и старије). Једино што примећујемо у вези са овом варијаблом јесте висок проценат изједначавања два језика у
погледу погодности за црквено појање код млађих
испитаника (73,7% укупно). Мушкарци у већем проценту преферирају црквенословенски језик за певницом (81,7% наспрам 62,6% код жена), а женска популација радије се изјашњава у прилог подједнаке певљивости
оба језика (34,6% наспрам 15,5% код мушкараца).
Интересантно је да је, и поред нешто веће преференције (у односу према групи „нетеолога”) српског језика у
другим ставовима, код испитаника које смо означили
као „теологе” примећено придавање предности црквенословенском језику у његовој појачкој реализацији
(82,8% наспрам 64,8% у групи нетеолога); код ове
категорије мање је присутно и уверење да су оба језика
подједнако певљива (16,4% наспрам 30,5% међу нетеолозима). То такође може бити последица богатијег
појачког искуства, али и утицаја начина предавања
предмета „Црквено појање” у средњем, вишем и високом богословском образовању (мелодије се по правилу
обрађују и увежбавају по материјалима Зборника
црквених песама на црквенословенском језику).
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Испитаници у црквенословенском језику цене и његову високу еуфоничност (84,4%). Иако је проценат
испитаника који милозвучнијим сматрају српски
стандардни језик низак (10,2%), ипак је значајно
истаћи да ови испитаници у већем проценту припадају
млађим генерацијама (1965–1979 – 47,1%, 1980. и
млађи – 31,4%); ипак, у поменутим узрасним категоријама висок је и удео оних који се изјашњавају у прилог
црквенословенског (1965–1979 – 52,1%, 1980. и млађи
– 27%). Нису констатоване веће разлике у погледу овог
става код лица са теолошким образовањем и нетеолога
(у обе групе преовладава опредељење за црквенословенски, са 86,9% гласова у првој и 82% у другој подгрупи). Ипак, треба имати у виду да су лингвоестетички квалитети међу најмање пресудним када је у питању
даља судбина језика: утисак који језик оставља на слух
мање је битан од његових објективних употребних
потенцијала. Отуда, као што ћемо видети из даљег
излагања, има испитаника који по другим параметрима
дају предност српском језику, али на основу субјективног вредновања и естетских преференција ипак
заокружују одговор „црквенословенски”.
Окренимо се стога процени адекватности
(лексичко-терминолошке, стилске) традиционалног и
савременог богослужбеног језика за исказивање богословских садржаја. На првом месту у анализираном
узорку нашло се становиште по коме црквенословенски језик има предност у овом погледу (303 испитаника, одн. 60,6%), на другом мишљење о подједнаким
изражајним могућностима оба језика (164, или 32,8%),
а на трећем давање предности српском језику (23, одн.
4,6%) (без одговора је остало 10, одн. 2% испитаника).
И овде се показало да лаичка уверења о језику не морају бити у складу са објективном истином: лингвистички
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исправно становиште о подједнакој адекватности оба
језика за исказивање теолошких садржаја дели, као
што видимо, мање од трећине испитаника. Противно
нашим очекивањима, мањи проценат теолога у односу
на средњу вредност (27%) опредељује се за равноправност језика по овом параметру: већина испитаника из
ове скупине даје предност црквенословенском (66,8%).
Регионално посматрано, исказивање у прилог црквенословенског језика најизразитије је у дијаспори (77,8%),
нешто мање у Београду (70,5%) и Србији (65,7%), а
најмање у српским земљама изван Србије (48,9%);
овакво изјашњавање испитаника из дијаспоре је парадоксално, ако имамо на уму налаз да у овој популацији
нема преференције црквенословенског богослужбеног
израза. Када је реч о корелацији професије испитаника
са овим ставом, уочавамо неочекивано висок проценат
исказивања у прилог црквенословенског језика међу
филолозима (70%). Подједнаку адекватност оба литургијска језика њиховој намени заговарају у првом реду
средњошколци (47,6%) и лица са основним образовањем (81,8%). Овај одговор доминантан је и код
верника који „доста често” присуствују богослужењима
(47,6%), али не и код оних којима је ово редовна пракса
(похађање служби сваке недеље и празника), где је
убедљива превага изјашњавања у прилог црквенословенског језика (64,1%).
Колико је црквенословенски језик у данашњој
масовној свести верника везан за идентитет припадника
Цркве? Да ли се он може уврстити међу одлике које
православну Цркву (у српској средини) чине управо
онаквом каква јесте, а не другачијом, које њене припаднике разликују од оних изван њеног окриља? Највећи
део испитаника из нашег узорка (292, одн. 58,4%)
афирмативно се односи према овој, симболичкој
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функцији црквенословенског језика, један део (166,
одн. 33,3%) делимично прихвата везу између овог
језика и очувања традиције, националног и верског
идентитета, а само 35 (7%) испитаника негира ову
интеракцију. Везу између црквенословенског језика и
идентитета највише уочавају испитаници из Београда
(62,9%) и из српских земаља изван Србије (60,2%),
филолози (73,3%) и лица са вишим и високим нетеолошким образовањем (65,5%), као и испитаници старијег
и средњег узраста (60,7% из узрасне групе „1949. и
старији”, 69,4% из категорије 1965–1979). Већи је
проценат нетеолога (53,8%) него теолога (46,2%) који
сматрају да црквенословенски језик има симболичку
функцију, док је њено релативизовање („црквенословенски језик делимично чува традицију, национални и
верски идентитет”) у обе скупине присутно у идентичној мери (33,2%).
Колику улогу црквенословенски језик има у
учвршћивању конфесионалних веза, развијању међусловенске солидарности (посебно у оквиру Pax Slavia
Orthodoxa) и диференцирања у односу на несловенске
(и неправославне) народе и њихове културе? Ова функција у средњем веку обезбеђивала је културно заједништво у словенском православном ареалу и његово
диференцирање у односу на јединство латинског језика
римокатоличког Словенства. Данас не само што не
постоји јединство латинског богослужбеног језика у
Римокатоличкој цркви, него се, у епоси глобализације
и тежње ка уједињавању на свим пољима, поставља
питање у којој мери и да ли уопште постоји потреба за
супротстављањем римокатоличком Словенству, а под
сумњу се доводи и постојање активне свести о
припадности Словенству уопште и православном
Словенству посебно. Судећи по одговорима наших
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испитаника, можемо закључити да већина (63,2%)
поседује свест о јединству са православним словенским народима и њиховим Црквама и улози црквенословенског језика у одржавању тога јединства. Међу
теолозима има нешто више оних који црквенословенском језику одричу ову функцију (41%), а исти је случај и са млађом популацијом (40,7% код генерације
1980. и млађих), те лицима са средњим образовањем
(35,4%). Испитаници из Београда (69,7%) и српских
земаља изван Србије (65,1%) у највећем проценту у
поређењу са другим групама подељеним према регијама сматрају да је црквенословенски језик битан за
одржавање јединства са другим православним словенским народима и њиховим Црквама. Најзад, осећај
успостављања јединства са православним словенским
народима и њиховим Црквама посредством црквенословенског језика највећи је код добрих (активних)
познавалаца руског језика (79,7%).
Употреба српског стандардног језика широко је
прихваћена међу верницима СПЦ, што се доводи у
везу пре свега са потпунијим реципирањем садржаја
богослужбених текстова на њему. С друге стране, као
што смо видели, у свести верника присутна је везаност
за црквенословенски језик, навикнутост на њега, изразито афирмативни став према његовим лингвоестетичким квалитетима. Дакле, афирмативни став према
савременом језичком стандарду не претпоставља
уједно и негативан вредносни став или анимозитет
према традиционалном богослужбеном изразу. Ово
потврђују и налази везани за предвиђања испитаника о
перспективи црквенословенског језика. Највећи део
испитаника изриче уверење да ће се црквенословенски
језик у догледној будућности одржати у богослужбеној
употреби (71,8%), док његову замену српским прогнозира

218

24,6% анкетираних. Теолози у нешто већем проценту
него нетеолози (31,6% према 18%) прогнозирају постепено губљење црквенословенског језика. Овај став је у
директној корелацији са степеном активности у црквеном животу: верници који су преко 10 година активни
у црквеном животу у највећем проценту (28,1%) исказују песимистички став према судбини црквенословенског језика, за разлику од неофита (до 2 године учешћа),
који у огромној већини (78,9%) сматрају да ће се
црквенословенски језик одржати. Међу испитаницима
који преферирају богослужење на српском језику
највећи проценат прогнозира његову доминацију у
будућности (54%), али и заговорници црквенословенског богослужења у апсолутној већини прогнозирају опстанак традиционалног богослужбеног израза
(79,8%).
А које препоруке од значаја за језичку политику
Цркве и језичко планирање у литургијској сфери би
понудили наши испитаници? Већина испитаника је
против постепеног превођења читавог богослужбеног
корпуса на српски језик (346, или 69,2%), а за издавање
књига за јавну и приватну употребу са паралелним сакралним текстовима на једном и другом језику (391,
или 78,2%), док су одговори када је у питању организовано и институционално учење црквенословенског
језика готово подједнако дистрибуирани (за увођење
овог језика у образовни систем исказало се 236, одн.
47,2% анкетираних, а против 264, или 52,8%). За
систематско овладавање црквенословенским језиком
исказују се у првом реду особе са вишим и високим
нетеолошким и нефилолошким образовањем (59%), а
затим филолози (50%), док је у осталим категоријама
испитаника заинтересованост испод 50%. Корелација
постоји и између ове и варијабле „богословско
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образовање испитаника”: најзаинтересованији за учење
црквенословенског језика су верници који имају
завршен курс веронауке (75,5%) и особе које су биле
обухваћене школском наставом веронауке (61,5%).
Непоседовање систематских знања из црквенословенског језика, у ситуацији када су испитаници упућени у
доктринарне поставке православног хришћанства,
историју Цркве, елементе литургике итд., код њих рађа
свест о постојању когнитивног дефицита у овој области и буди жељу за стицањем одговарајућих представа
и генерализација. Највећу потребу за систематским
овладавањем црквенословенским језиком, као што смо
и очекивали, имају неофити – лица која у црквеном
животу учествују од 2 до 5 година (63,2%) и до 2 године (55%). Међутим, ова потреба није у толикој мери
изражена међу верницима који похађају богослужења
сваке недеље и празника (48%), што је несумњиво у
вези са податком о њиховој самопроцени разумевања
црквенословенског језика (из ове популације „веома
тешко разумевање” присутно је код свега 7,6% испитаника) и навикнутости на црквенословенски језик (за
потпуну навикнутост овде се изјашњава 76,1%, а делимичну 21,6% испитаника). Особе које се редовно причешћују, и чија се духовност, дакле, формирала у знаку
и под утицајем покрета за литургијску обнову, показују
највећу заинтересованост за постепено превођење
целокупног богослужбеног корпуса на српски језик
(41,6%), али уједно и предњаче у изјашњавању за
систематско и организовано учење црквенословенског
језика (49,5%). Теолози се више од нетеолога изјашњавају за превођење целокупног богослужбеног корпуса
на српски језик (40,2% наспрам 21,9%), а код обе групе
испитаника постоји висок степен занимања за издавање књига са паралелним текстовима на оба језика –
традиционалном и савременом (80,9% код нетеолога и
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75,4% код теолога). Овакав став могао би подстицајно
деловати на издавачке куће у смислу обнављања
праксе издавања двојезичних публикација намењених
јавној и приватној употреби. Исто тако, доста висока
заинтересованост за систематско овладавање црквенословенским језиком може навести на закључак о умесности увођења овог предмета у школски систем и
пожељности да се у наставу веронауке у школама и
при храмовима инкорпорирају и извесни лингвистички
садржаји.
Које су, у најкраћем, кључне поруке истраживања
ставова верника СПЦ према богослужбеним језицима
уопште и црквенословенском језику посебно? Имају ли
налази које смо у претходном излагању предочили
стручној и црквеној јавности конкретне импликације за
заснивање језичке политике и језичког планирања унутар СПЦ у догледној будућности?
Српски језик, као што смо видели, широко је
прихваћен у масовној свести припадника српске
етнокултурне заједнице у његовој богослужбеној
функцији, што се доводи у везу пре свега са потпунијим реципирањем садржаја богослужбених текстова на
њему. Међутим, анализа анкетних одговора недвосмислено је показала да афирмативни однос према савременом стандардном језику код данашње генерације
верника СПЦ не претпоставља уједно и негативан
вредносни став или анимозитет према традиционалном
богослужбеном изразу. Преовлађујућа већина испитаника сматра да је оптимално решење језичког плана
богослужења у нашој Цркви данас управо напоредна
употреба традиционалног и савременог литургијског
израза.
Преовлађујући афирмативни однос верника према црквенословенском језику упућује на закључак о
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потреби његовог даљег задржавања у богослужењу
Српске православне цркве, барем у ближој перспективи. Подсетићемо да се, кумулативно посматрано,
већина испитаника обухваћених нашим истраживањем
изјаснила за преференцију овога језика у односу на
савремени. Истина, ова преференција у првом реду
кореспондира са рецепцијом лингвоестетичких квалитета црквенословенског језика (еуфоничности, певљивости), који су, објективно посматрано, најмање одлучујући у остваривању језичке политике. Међутим, у
домену богослужења ови квалитети су од изузетног
значаја, с обзиром на историјски много пута посведочену вредност његове не само рационалне, него и естетичко-доживљајне рецепције.
Такође, црквенословенском језику испитаници
приписују веома изражену симболичку (изражавање
традиције, националног и верског идентитета) и кохезиону функцију (одржавање јединства међу словенским православним народима и њиховим Црквама).
Стога је оправдано претпоставити да би даље потискивање и евентуално укидање овога језика из богослужбене употребе верници могли доживети као атак на
свој верски и национални идентитет.
Навикнутост на црквенословенски језик је,
према нашим налазима, сасвим задовољавајућа и чак
изнад очекивања. С обзиром на висок степен његове
генетске и типолошке блискости са савременим
српским језиком, а посебно на појаве међујезичких
лексичких истоветности и сличности, које обезбеђује
фацилитацију (позитиван трансфер) у рецептивним
видовима говорне делатности (аудирање, читање), не
изненађује налаз да преовлађујућа већина испитаника
позитивно оцењује ниво своје рецепције традиционалног богослужбеног израза (најмањи број анкетираних,
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као што смо показали, определио се за одговор да
веома тешко разуме црквенословенски језик).
Индикативан је и налаз да савремени просечни
верник није склон приписивању атрибута светости
црквенословенском језику, што значи да је однос према њему базиран на његовој свесној когнитивној и
естетичкој перцепцији.
У погледу преференције богослужбеног језика
приметна је разлика у ставовима испитаника из категорије „теолози” и оних из категорије „нетеолози”: ови
први склонији су преференцији српског језика у својству богослужбеног, што је, вероватно, узроковано
њиховим афирмативним односом према идејама литургијског покрета и литургијске обнове, присутним у
нашим теолошким просветним институцијама већ око
две деценије, као и њиховим промишљањем мисионарских потреба Цркве (приближавања неофитима и онима који су још изван црквеног живота). Тенденција
пораста преференције савременог језика примећује се и
код млађе узрасне групе. Ово објашњавамо, с једне
стране, преовладавањем рационално-логичког односа
младих према богослужењу (настојањем да га не само
доживе, него у првом реду да га схвате, да стекну што
већу дозу информација о њему, свакако под утицајем
општег интелектуалистичког и рационалног приступа
већини животних појава, који се подстиче у савременом друштву и образовању), с друге – непостојањем
могућности за овладавање основама црквенословенског језика у нашој средини (организована настава,
уџбеници, приручници, дигитални материјали и сл.), и
с треће – навикнутошћу на српски језик још од првих
одлазака на богослужења, што са старијим испитаницима углавном није био случај.
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Иако се у ставовима испитаника снажно истиче
потреба за присуством савременог српског језика у
богослужбеној употреби, констатована је и њихова
заинтересованост за ближи контакт са црквенословенском језичком материјом и за могућност дубљег улажења у њу. Тако, на повољан одјек наилазе идеје о
организованом и институционалном учењу црквенословенског језика и о издавању публикација са паралелним текстовима на оба језика.
У овом прилогу настојали смо да расветлимо
једно актуелно и важно, а до сада неистражено питање
– питање социолингвистичких оквира функционисања
црквенословенског језика у СПЦ данас, уз узимање у
обзир историјских корена тога стања, али и уз сагледавање могућих даљих перспектива. Те перспективе, по
нашем мишљењу, зависиће од будућих мисионарско-пастирских потреба Цркве, од друштвених околности,
преовлађујућих ставова верника и мера које у области
језичке политике и језичког планирања буде предузимала
црквена јерархија.
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Ловци на сјенке (2003), Четворобој (2004), Тајна о
Маји (2004), Турјаничке стазе (2005), ДемоКРАХија
(2006), Промашаји који погађају (2007), Мокар дан /
смијех над ракијом демократије (2008), Како сам
угостио Чехова (2009), Провје(т)равање (раз)ума
(2010), Са прага поглед (2010), Живујизми који погађају
(2013), Пушкин у укрштеним ријечима (2013), Како
постати и остати пчелар (2006), Лицем према књизи
– монографија школе у Хрваћанима (2006). Живи у
Љубатовцима и у Бањој Луци.
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ВУЈЧИЋ, НИКОЛА, рођен 1956. године у Великој
Градуси (код Сиска, Банија). Основну школу завршио
је у Великој и Малој Градуси, гимназију у Петрињи.
Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду
(група за југословенске књижевности и српскохрватски
језик). Објавио је књиге пјесама: Тајанствени стрелац
(1980), Нови прилози за аутобиографију (1983), Дисање
(1988), Чистилиште (1994), Кад сам био мали (1995),
Препознавање (2002), Звук тишине – изабране и нове
песме (2008), Нови прилози за аутобиографију, друго
допуњено издање (2008), Расути звук, изабране и нове
песме (2009), Докле поглед допире (2010), Докле поглед
допире и нове песме (2012). Приредио је за штампу
необјављени роман Меше Селимовића Круг (1983) и
Антологију народне књижевности за децу (1997),
друго и треће издање под насловом Српска народна
књижевност за децу (2006, 2008). Преводи са руског.
Добитник је најзначајнијих књижевних награда. У
издању Матице српске у библиотеци Змајева награда
објављен је зборник радова посвећен његовој поезији
под насловом Поезија Николе Вујчића (2008). Објављене су му књиге изабраних песама на румунском Noptile
si alte poeme (Ноћи и друге песме, Темишвар, 2011) и
македонском језику До кај што погледот допира
(Докле поглед допире, Скопље, 2011). Члан је Српског
књижевног друштва и Српског ПЕН центра. Живи у
Београду.
ГАРИЋ, МИЛАН, рођен у Добоју 1955. године. Дипломирао је на Филозофском факултету у Сарајеву, на
Одсјеку за филозофију и социологију. Објавио је књиге
пјесама: Екстатичне и друге реченице (2007) и Тројица
(2013). Живи у Добоју.
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ГРЈАЗОВ, АНДРЕЈ, рођен 1961. године у граду Мари,
туркменска совјетска република, у породици војног
пилота. Године 1979. уписао је медицински институт у
Оренбургу. Студије је довршио у Кијеву (1985) и почео
да ради на кијевском институту неурохирургије. Од
1986. до 1988. био је војни љекар, а потом се вратио на
институт. Од 1996. до 2003. руководио је одјељењем
Магнетне резонансне топографије у хитној помоћи, а
од 2003. ради на институту неурохирургије који носи
име А. Ромодонова, гдје је од 2010. шеф одјењења.
Паралелно са љекарском професијом, Грјазов је писао
поезију. Објављује од 1981. године. Организатор је
Међународног пјесничког фестивала Кестенов дом (од
2005) године, главни уредник истоименог алманаха и
председник жирија „Пјесничка лига”. Оснивач је награде Андреја и Арсенија Тарковскога за области
поезије и филма. Добитник је пјесничких награда
(Долгоруког, Ушакова, Грибоједова итд.), преведен на
украјински, енглески, француски и њемачки језик.
Иван Жданов, у предговору за његову збирку „Роса”,
каже: „Афористичарски стил који је пјесник преузео,
захтјева од њега не банални садржај, већ то да теме
каквих се он лаћа, израсту из обичнога, послије чега
постају тако промишљене, доживљене и одстрадане, да
вас захвате као неочекиван догађај о коме би човјек
хтио да чита, опет и опет”. Аутор је десетак пјесничких
збирки. Живи и ради у Кијеву.
ЂУКИЋ, БОГОМИР, рођен 1943. године у Марковцу
код Лапова. Филозоф, бави се претежно естетиком,
пише студије, есеје, огледе, критику, расправе и чланке.
Објављене књиге: Генетички структурализам. Специфичности и недостаци Голдманове филозофије и естетике (1994), Естетичке теме (1997), Одсјаји Леванта
(1997), Хеленска естетика. Филозофски проблем
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традиције (1999), Непочин-стаза. Филозофско-поетска енеада (1999), Сага о критици (2001), Науке о
умјетности на почетку 21. вијека (2002), Људска прашина. Естетика левантинске судбине (2002), Огледи о
умјетности (2003), Естетика приче – огледи о Ранку
Павловићу (2004), Савремене стратегије обесмишљавања – прилог херменеутичком перспективизму (2009).
Приредио је Антологију српске књижевне критике и
есејистике Републике Српске (2001). Живи у Бањој
Луци.
ЈАГЛИЧИЋ, ВЛАДИМИР, рођен 1961. године у Крагујевцу. Српски је песник, преводилац, прозаист, књижевни критичар. Основну школу завршио је у Горњој
Сабанти, а гимназију и Правни факултет у Крагујевцу,
у коме живи од 1975. године. Прве песме је објавио 1981.
године у студентском зборнику. Уређивао је неколико
листова и часописа (Погледи, Шумадија, Књижевне
новине, Знамен, Кораци, Липар) и био репортер крагујевачког листа Светлост. Владимир Јагличић објавио
је следеће песничке збирке: Погледај дом свој (1990, са
Јовицом Јанковићем и Сашом Миленићем), Изван ума
(1991), Три обале (1991, са Јовицом Јанковићем и Славицом Величковић), Тамни врт (1992), Усамљени
путник (1994), После рата (1996), У горама (1996),
Србија земља (1996), Сенке у дворишту (1996), Врело
(1997), Милановачким друмом (1997), Неповратно
(1998), Књига о злочину (2001), Ране песме (2001),
Куда куде (2001), Пред ноћ (2002), Немој да ме зовеш
(2002), Пре него одем ( Изабране песме, 2004), Песме
(Москва 2006, плакета изабраних песама, двојезично),
Јутра (2008), Поседи (2011), Стуб (2013).
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Саставио је следеће антологије: Кад будемо трава
(1998, антологија српске поезије, песници рођени после 1945. године), Певачи уснуле престонице (2006, 2008,
два века поезије крагујевачких песника), Срце земље
(2006, преводиоци Крагујевца), Антологија руске поезије осамнаестог и деветнаестог века (1994), Задушнице
(Антологија песника руске искони, 1998, са Ј. Јанковићем,
М. Вуковићем и Л. Радуловићем), Антологија руске
модерне приче (у четири књиге, од Толстоја до Шаргунова, 2011), Danse macabre (2009, антологија англојезичког песништва од четрнаестог до двадесетог века,
троброј часописа Липар).
Објавио је романе: Старац са пиваре (2003),
Холендери (2005), Месојеђе (2006). Објавио је и збирку
прича: Ево мртав лежим у земљи Србији (2013).
Превео је више десетина књига разних жанрова
са руског, француског и енглеског језика. Добитник је
најзначајнијих књижевних награда.
ЈОКСИМОВИЋ, СПАСОЈЕ, рођен 1988. године у Мајданпеку. Дипломирао је на Православном богословском
факултету у Београду. Добитник је Повеље Момчило
Настасијевић, Београд, 2004; друге награде Мишо Јанићијевић Злодолац, Пљевља, 2005; прве награде Вуково
звоно, Лозница, 2006; друге награде на Лимским вечерима поезије, Прибој, 2006. Био је финалиста Петнаестог
поетског конкурса Десанка Максимовић, Ваљево, 2007,
фестивала Пјесничка ријеч на извору Пиве, Плужине,
2007, Фестивала поезије младих, Врбас, 2006, 2007, 2012,
Ратковићевих вечери поезије, Бијело Поље, 2005, 2006,
2007, 2009, 2013, Фестивала културе младих Србије,
Књажевац, 2012. Учесник Рукописа 35 и 36, Панчево
2012, 2013. Поезију је објављивао у часописима Траг,
Логос, Багдала; у електронским часописима Libartes,
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Antologija, Fenomeni, Avlija, Nova POETIKA и у зборницима поезије.
КОНЧАРЕВИЋ, КСЕНИЈА, редовни професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду. Аутор је научних монографија: Настава страног
језика на филолошким студијама: теорија и пракса,
Филолошки факултет, Београд, 1996; Савремени уџбеник страног – руског језика: структура и садржај,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004;
Језик и православна духовност: студије из лингвистике и
теологије језика, Каленић, Крагујевац, 2006; Настава
и методика наставе руског језика у Србији у 19. и 20.
веку: прилози за историју, Славистичко друштво
Србије – Чигоја штампа, Београд, 2010; Руско-српски и
српско-руски теолошки речник = Русско-сербский и
сербско-руский богословский словарь, Службени гласник, Београд, 2012; Сакрална комуникација: норме,
традиције, средства, Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања, Београд,
2013. Аутор је више универзитетских уџбеника и приручника, као и више од 270 радова објављених у домаћим и страним часописима, тематским и зборницима са
научних скупова. Е-пошта: kkoncar@open.telekom.rs
КОСОВИЋ, ВИШЊА, рођена 1958. године у Брезју, на
Мајевици. Гимназију је завршила у Брчком, Филозофски
факултет у Београду, а постдипломске студије у Загребу.
Објавила је сљедеће књиге: Догоријева свијећа над
Брезјем, Небокруг, Бокешки видокруг – збирке поезије;
Линија често прецртава човјека – збирка филозофских
афоризама; Лик и споменик – афоризми и кратке приче;
Капија за нову ријеч – приповијетке; Теорија силе у
филозофији Руђера Бошковића – филозофска студија.
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Аутор је уџбеника и приручника за предмете Филозофија и Логика за 3. и 4. разред гимназије. Добитник је
сљедећих награда: Милан Лалић, Ergebnis, приче страног аутора, Frankfurt-Maina, 2004, Сребрено галеово
перо, Кочићево перо, Најбољи филозофски афоризам,
Душан Костић. Живи и ради у Херцег Новом.
ЛЕСЕНДИЋ, ИВАН, (право име Александар Петровић),
рођен 1978. године у Љубовији, Србија. Основну и
средњу школу је завршио у Братунцу, а германистику
на Филолошком факултету у Београду. Радио је као
судски тумач за њемачки и енглески језик и као
професор њемачког језика у основној школи. Пише
прозу коју објављује на свом блогу и у периодици.
Одбранио је магистарски рад на тему „Митски симболи у романима Макса Фриша”. Живи у Братунцу, а
ради као виши асистент на Одсјеку за њемачки језик и
књижевност на Филозофском факултету на Палама.
ЛУКИЋ, МИЛОШ, рођен 1987. године у Тузли. Основну
школу је завршио у Прибоју (Мајевица), средњу у Лопарама, а факултет у Бањој Луци (журналистику). Живи
и ради у Бањој Луци.
МЛАДИЋЕВИЋ, ЖЕЉКО, рођен 1977. године у Крагујевцу. Основну школу и гимназију завршио је у родном
граду. Дипломирао је на Технолошко-металуршком
факултету Универзитета у Београду. Ради на пословима
конзерватора папира и пергамента у Фонду старе и
ретке књиге Народне библиотеке Србије. Пише прозу.
До сада није објављивао. Живи у Београду.
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ПАРИПОВИЋ, НИКОЛА, рођен 1988. године у Ливну.
Живио је у Гламочу, а од 1995. године живи у Бањој
Луци, гдје је завршио гимназију и дипломирао на Одсјеку за српски језик и књижевност Филолошког
факултета. Објавио је књиге пјесама: Под древним
дубом (2007) и Ведрине (2013).
РИСТИЋ, РАДЕ, рођен 1940. године у Трговишту код
Књажевца. Завршио је Средњу школу за примењену
уметност у Нишу и Вишу педагошку школу за ликовну
уметност. Бави се сликањем и графичким дизајном.
Излагао на групним и самосталним изложбама. Ради у
Основној школи „Димитрије Тодоровић Каплар” у
Књажевцу.
РИСТАНОВИЋ, ЦВИЈЕТИН, рођен 1937. године у
Модрану, општина Бијељина. Филозофски факултет –
студијску групу Југословенска књижевност завршио је
у Новом Саду, а постдипломски студиј, Смјер за науку
о књижевности, на Филолошком факултету у Београду,
на коме је одбранио магистарску тезу и докторску
дисертацију. Радио је као учитељ, наставник српскохрватског језика у основној и средњој школи, те, након
тога, као професор на Педагошкој академији у Тузли.
Године 1994. изабран је за професора за предмете
Књижевност и Књижевност за дјецу на Педагошком
факултету у Бијељини Универзитета у Источном
Сарајеву. На наведеном факултету у звању редовног
професора радио је до пензионисања. Био је члан
уредништва које је покренуло часопис за књижевност,
науку и културу Српска вила (1995), а од октобра 2003.
године је главни и одговорни уредник овога гласила.
Објавио је 8 књига из области историје књижевности и
књижевне критике. Аутор је Читанке за други разред
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гимназије и стручних школа, која је и сада у употреби.
За потребе Завода за уџбенике и наставна средства у
Источном Сарајеву сачинио је два избора из области
књижевности за дјецу: Избор из поезије и прозе Десанке
Максимовић (1999) и Избор из поезије за дјецу пјесника
из Републике Српске (2000). Приредио је 21 књигу
школске лектире за ученике од другог до петог разреда
основне школе. За књижевни и друштвени рад добио је
више значајних награда. Живи и ради у Бијељини.
ТЕОФИЛОВИЋ, НИКОЛА, рођен 1977. године у Крагујевцу. Пише прозу, поезију и критику. Објављује у
периодици. Један је од оснивача радио-позоришта
„Џртле Фртле за Србију”. Објавио књигу прича Јесте
ли читали Заратустру у оригиналу (2011). Живи у
Крагујевцу.
ХРИСТИЈАНОПУЛОС, ДИНОС, в. биљешку на 91. стр.
ЧОЛАКОВИЋ, ВЛАДИМИР, рођен 30. 9. 1996. године.
Основну школу завршио је у Рудом, као ђак генерације.
Ученик је треће године гимназије општег смјера. Пише
поезију и кратке приче. Добитник је награде за најбољу
кратку причу 2012. на конкурсу Удружења младих
Грачанице. Пјесме су му објављене у зборнику Андрићевом стазом и у збирци групе аутора Поезирање.
Пјесничка књига: Меланхолија свијести (2012). Живи у
Рудом.
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236

