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Татјана Бетоска
POINT
Већина земаља генерално има не више од
једног песника познатог широм света (Лорка у
Шпанији, Неруда у Чилеу, Борхес у Аргентини, итд.).
Морис Метерлинк (Maurice Maeterlinck), који је добио
Нобелову награду за књижевност 1911. године,
вероватно је једини фламански песник светске славе,
али он је писао на француском језику. Као фламански
песник, писањем на тако маргиналном језику као што
је холандски, Жермен Дрогенбродт (Germain
Droogenbroodt) брзо је препознао значај превода,
једини начин да се пређу границе Белгије - његова
мале отаџбине. Године 1984. је формирао „POINT
Editions“ (POetry INTernational) која се бави превођењем и објављивањем савремених међународних
песама из целог света, првенствено из мањих земаља,
како би омогућио фламанским и холандским
читаоцима да упознају песнике из других земаља и
обрнуто. Деведесет књига међународне поезијe,
објављених до сада, садржи и колекције српске,
хрватске и македонске поезије.
Због својих контаката, које има као преводилац
и издавач модерне поезије, Дрогенбродт је објављен у
28 земаља (укључујући Хрватску, Македонију и
Србију), позиван на међународне поетске фестивале
широм света, има контакте са савременим песницима.
Након што се преселио у Шпанију, пре 30 година,
локални холандски часопис „HALLO“ у Шпанији
позвао га је да сваке седмице изабере и преведе по
једну песму која ће бити објављена са одговарајућом
илустрацијом. Тако је рођена Песма недеље.
На Сајму књига у Белгији, где „POINT Editions“
излаже сваке године, Дрогенбродт је питао посетиоце
да ли би волели да примају сваке недеље по једну
песму. Скоро сви су одговорили позитивно. Пре две
године, један од фламанских фанова предложио је да
9

се Песме недеље преведу и објаве на енглеском и
шпанском језику. Тако се и догодило.
Данас је свака Песма недеље преведена и
објављена на девет језика: Габриела Калициу
Соненберг, румунски аутор и преводилац, преводи и
објављује песме на румунском, песници-преводиоци
Хаи Ан и Вилијам Жоу (Hai An & William Zhou)
преводе и објављују на кинеском, италијански песникпреводилац Лаура Гараваља (Laura Garavaglia) на
италијанском, песник-преводилац Пенелопе Дунтулаки (Penelope Dountoulaki) на грчком, ирански
песник-преводилац Саид Хошанги (Saeid Hooshanghi)
на фарси, македонски преводилац Татјана Бетоска на
македонском.
Пошто читаоци шаљу Песму недеље својим
пријатељима, и пошто се објављује у неколико
часописа, претпостављамо да је недељно чита преко
10.000 читалаца широм света. Мислим да ће посебно
читаоци из бивше Југославије разумети колико је
важно да песници из малих земаља такође добију
прилику да имају 10.000 читалаца на 9 језика широм
света. Осим тога, песник пише о својој земљи и када
се та земља не помиње у вестима и медијима.
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Избор поезије из пројекта „POINT“

Ракел Лансерос, Шпанија
НA УСЛУЗИ ВЕТРУ
За свe онe који осећају да немају контролу
Волела бих да сам следбеница Икара.
Било би лепо да се прославе
свадбе Калиста и Малибеје.
Волела бих да будем
Хетејка испред краљице Нефертити,
да будем млади Вертер у Рио де Жанеиру,
да будем импресивна дама из Севиље
због које је Дон Хосе одбацио Кармен.
Волела бих да будем воћњак песника
са зеленим дрветом и белим бунарoм,
да будем порезник
сa кojим је разговарао Мајаковски.
Волела бих да сам те љубила. Кунем ти се.
Али више пута није довољна само воља.

Жермен Дрогенбродт, Белгија
САЗНАЊЕ
Не улива се
свака река
у велике морске воде,
не води сваки пут
ка свом циљу.
11

Корак по корак,
зоре прогоне ноћи
и понекад нам нуде сазнање јаче
од светлости.

Бил Волак, САД
БУДИ РЕКА
Ако протраћиш живот
бавећи се преварантима и лажовима,
како можеш бити изненађен
када ће те сви препознати као таквог?
Бес ти прети највише.
Завист те паралише.
Ти си као прашина
која затамњује огледало.
Увек си чезнуо за другачијим путем.
Тако почни сада док још увек можеш.
Лутај кроз овај свет
као добродошли пољупци
узбуђеним телом.
Они који воле, грле
са нестрпљењем ветра и ватре
Они који воле постају река
која добровољно носи све до мора.

Алберто Луис Понзо, Аргентина
КАО ЉУБАВ
Ти си
тело ноћи,
тишина времена,
12

боје гласа
које никад нисам видео.
Ти си вино и лак,
парабола,
констелација,
круг различитих
центара.
Ти си
једна тачка простора
у којој љубав
може наставити да куца
не конзумирајући
властити пламен.

Ерик Фрид, Аустрија
ШТА ЈЕ
Глупост је – каже рационалност;
То је – каже љубав;
Несрећа је – каже предрачун;
Само бол је – каже страх;
Узалуд је – каже разум;
То је – каже љубав;
Смешно је – каже понос;
Ризично је – каже опрезност;
Немогуће је – каже искуство;
То је – каже љубав.
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Силвиа Пио, Италија
ТОКОМ НОЋИ ПИШЕМ У КРЕВЕТУ
Током ноћи пишем у кревету
крадући плод таме
да бих га променио за кованице створене од речи.
Сатима прикупљам речи
и пакујем их у искривљени пакет,
стављам их на ломачу сећања
и бацим их у океан времена.
Онда их све крштавам именом Поезија.

Син Сок-Чонг, Кореја
ТАДА, КАДА ЋЕШ МЕ ПОЗВАТИ
Тада, када ћеш ме позвати
доћи ћу код тебе
попут пожутелог гинко лишћа
које лебди са јесењим ветром.
Тада, када ћеш ме позвати
доћи ћу код тебе
попут новог месеца који тихо тоне далеко у ноћи
док се магла спушта изнад језера.
Тада, када ћеш ме позвати
доћи ћу код тебе
попут сунца у рано пролеће које продире у траву
док беле чапље певају кроз азурно небо.
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Таеко Уемура, Јапан
НИСМО БИЛИ РОЂЕНИ ЗА ОВАКВЕ ДАНЕ
Никада, никоме, не поновили се овакви дани,
Овакве ствари,
Овакве мисли.
Да се не би поновио такав дан, у амбис дубоке реке
Бацићу све што сам до сада била.
Све што сам у животу доживела,
Све што сам скупила, бацићу далеко
Да бих могла опет да се смејем, од срца, наглас,
За нашу будућност
Бацићу у реку све што сам икад била.
Будућност ће сигурно доћи,
Са тихом упорношћу ћу је позвати
Без обзира на то шта ћу јој заузврат дати.

Артуро Даниел Коркуера, Перу
РУЖА ПИСАЊА
за Тулио Мора
Удварајте јој се,
пресадите је, песници,
на празне странице,
милујте јој трње
све док не искрвари арома
и док се не обоји руменилом.
Не у башти
него у песми
овековечује се ружа.
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Матео Морисон, Доминиканска Република
ОВА СПАВАЋА СОБА
Волим ову спаваћу собу
са једним вратима
и пригушеним светлима
на мојој страни.
Недалеко од кревета
једна мала бања
и много књига
на десној страни.
Телевизор са тихим сликама
и твоје тело што чека
заузимајући другу страну
једног могућег раја.
Превод и препев: Татјана Бетоска
Редактура: Биљана Миловановић Живак
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Аутори македонског књижевног часописа
„Современост“, Скопље, Македонија
Ранко Младеноски
РЕЦЕПТ ЗА ДОБРУ ПЕСМУ
(ARS GASTRITICA)
Узме се један пребледео песник
са депоније
света.
Одере му се кожа.
Прелије се
капљицом црног вина.
Његова душа
пече се на јакој
ватри.
Не заборавите зачине:
ситно исецкане успомене, мало јарости
из оближње баште,
пуно, пуно туге
помешане са оним
поганим
путоказом као рука пружена
према застрашујућим маглинама.
Срце стави(ти)
у таву
(рима је овде, наравно,
сасвим случајна и
игноришите је јер је она, свакако,
непотребна за овај рецепт).
па пржити дуго, врло дуго
и окретати
а онда ваља додати једну
свежу
изгубљену љубав
да би се арома појачала.
17

Па све ово пресути
у један узаврели котлић
из кога ће потом испарити једна
песма.
Зависно од укуса (о укусу
никоме ни речи!),
изрендати у котлићу и комад своје муке.
СУТРА ДАНАС ЋЕ ПОСТАТИ ЈУЧЕ
Сутра када се будем родио
не из љубави
мржње, зависти
успомене
не из оног бола у грудима
који мирише на папрат, орхидеје
цимет
на цвеће
ментално ретардирано
из говора
вербалног деликта за
успомену
Сутра када се
будем родио
данас ће бити јуче
псалми
ће се котити
под липама
Сутра
ће дизати
чалме
18

звер у
врећи
за оно јуче
плодиће се
пољубац
недоношеног цвећа
са оним својим данас и
већ плачу моји псалми
од
среће
ТВРЂАВА
Камене зидине.
Топлина пуши се из
бедема,
испод неугашеног
креча нови се темељи
коте.
Свакога дана
сваке ноћи
ја освајам
поново и поново њу,
светлост ове земље и
таму с неба
које се рађају из
бедара и из
душе њене
као у
Едему.
Ево ме опет
испред тебе
Тврђаво бела и мека.
Камен
ти пада са срца и
одваја се бели креч.
Гори утроба.
19

Освајам твој
благи загрљај,
свакога дана
сваке ноћи,
и бежећи од мене
мени бежиш
јер плаши те жар
у теби,
пламен.
Ево ме, опет освајам Тврђаву и
страст кипи,
топлина из креча у грудима и
оваплоћује се опет иста слика.
Васил ТОЦИНОВСКИ
НИКАД НЕ РЕЦИ НИКАД ВИШЕ
Никад не реци никад више
Одлетеле су године
као лептири с изгорелих крилаца
Душа је опепељена
жаруље нема да заискри
Снови су агонија
тајанствени знакови за трепет боли
Чежње су само пожутела сећања
за оно што је било и прошло
Тело је изгубило властиту сену
и за њега дома нигде нема
Никад не реци никад више
Једноставно подетињујеш
заборављаш и поиграваш се са самим собом
првој се љубави враћаш
и као некад давно
стидљиво и потајно пишеш песме
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ТРЕПТАЈ
Увек исти трептај
вековна чежња за немогућим
потајни страх од стварности
од разилажења са самим собом
Истим путевима сав живот
и истом оном безименом радошћу
на путу кући
од свакодневних јутарњих пазарења
или од све ређих блиских и далеких
путовања као домишљања
Стижем у други улаз
полако свладавају се степенице
до четвртог спрата зграде
а узбуђење шири се, расте
позвонићу на домаће звонце
а од тамо из унутрашњости интиме
дојуриће мој Адон с највеселијим
најмилијим поздравом у свету и веку
Звоним
налегла је страховита глувост
ништа више није као некад
ГДЕ СУ?
Питам где су отишли
и зашто их нема
писац Тихо Најдовски
први комшија из моје велешке махале Стари пут
пријатељ гимназијски Ванчо
и зашто им нема повратка
она проклета судбина његовог чика Ганча Хаџи
Панзова
песника и шпанског борца
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где је побегао најлепши лептир
Билјана Ванранлијева и претворио се у ћутњу
Питам и питам
где су ми дедови и баке
тете и стричеви
комшије, пријатељи и познаници
У глави круже магле
и никако да спознам
још мање да разумем
потребу умирања
и неминовност животарења
Превео: аутор
Редактура: Биљана Миловановић Живак

Васил Дрвошанов
ЗРАЦИ
Кад си дете
хоћеш да будеш птица
и да летиш к небу
или да будеш риба
да пливаш у води.
Једна девојчица и ја
кад смо били деца
хтели смо рукама
да хватамо сунчеве зраке.
Зраке нисмо ухватили.
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ТАЈАНСТВА
Кад узима жена не зна за доста,
али и кад даје жена не зна за доста.
Јел открио муж свет жене?
– Не!
Свет жене је са много врата.
Отвориш ли једна врата – има нових врата,
а иза врата – безброј тајанства.
СРОДНЕ ДУШЕ
Често се мимоилазе са животом.
Или живе на различитим местима
или, пак, у различитим временима.
Још теже је кад сродне душе
живе у истом времену,
а, ипак, се мимоилазе.
Њима треба жеља, љубав и срећа
да се пронађу међу собом.
Превео: Ненад Гвозденовић
Редактура: Биљана Миловановић Живак

Елена Пренџова
ПАРАНОИЧНА
није нам потребна
нестабилна економска ситуација
да нас заплаши
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нити нарушен мир
да нас уплаши
или пандемија
вештачки произведеног вируса
да бисмо дрхтали од страха
повећана стопа
масовних убистава
крађа
силовања
и планираних самоубистава
и онако смо успешно научили
више него довољно
да се плашимо себе самих
ЖЕНА
ендемска сам врста
а закон ме не штити
лове ме из спорта
без паса и коња
без хлеба и удице
са бичевима и ломачама
зауздајте супруге, жене!
мушкарац је пуштен са ланца
твити је заиста видео цица-мацу
зато не напушта кавез
јер само је тамо његова слобода
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КАСКАДЕРСКА
Будим се на супротној страни
сопственог кревета.
У огледалу је замрзнут лик
неке друге Ја
коју ни моје несвесно не може да види.
Увече скидам шминку туђег лица
коју не носи моја младост
и бројим боре
и седе
на мојој најбољој пријатељици.
Изгледа да је моје име ипак
најчешће женско име.
То је недостатак.
Исто као и чињеница
да му недостаје мушки двојник.
Превела: Катарина Фиаменго

Славчо Ковилоски
ДРВЕНИ ВОЈНИЦИ
Мали дрвени војници освајају свет,
а ја сам њихов генерал.
Кад извучем сабљу, наређујем напад,
свирам гласно у металну трубу
и ударам у бубањ.
Распоређујем трупе, на лево и на десно,
коњаници бесно фркћу,
док артиљерију остављам у позадини.
Моји потчињени, поручници и десетари,
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најпослушнији су војници
који су икада постојали.
Када извучем сабљу и наредим напад,
знам да је дошло време за битку.
Но, ипак, нема ни одстрела, ни борбених узвика,
јер то су дрвени војничићи,
а као што знамо, то су обични предмети
који се не крећу.
ПРИЈАТЕЉИ
Пријатељи заувек,
пријатељи понекад,
пријатељи никада
пријатељи често
пријатељи с времена на време,
пријатељи ређе,
пријатељи у пролазу,
пријатељи за по кући
пријатељи за излазак,
пријатељи из интереса,
пријатељи иза леђа,
пријатељи насмејани,
пријатељи намрштени,
пријатељи свеједно,
пријатељи - поздрав,
пријатељи - како сте,
пријатељи - а, па не знам,
пријатељи за поздрављање,
пријатељи за пљување.
Пријатељи - непријатељи.
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РАЈ
Да ли ћеш сачувати место за мене
ако се рај нађе испред тебе,
да ли ћеш отићи сама
или желиш ме повести са собом?
Ако ти је рај надохват руку
да ли ћеш га зграбити чврсто,
да ли ћеш се окренути уназад,
да ли ћеш ући кроз рајска врата
а да се ни са ким не поздравиш?
Кад би се рај створио испред твојих очију
да ли би ме видела,
да ли бих ја био твој рај
или би то била само бесконачна светлост и спокој?
Шта би учинила кад би имала могућност
да одеш у рајске дворе
а да не кажеш збогом оном кога волиш?
Ако ти је рај надохват руку,
да ли ћеш га загрлити чврсто
да ли ћеш отићи сама
или ћеш сачувати место за мене?
Превео: аутор
Редактура: Биљана Миловановић Живак
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Аутори македонског књижевног часописа „Раст“
Даниела Андоновска-Трајковска
СЛИКАР
Извучени портрет, сакривен под креветом,
Поче мисли да ми пије издалека.
Његов ме шапат
прати у сну.
Листовe брезе закопавам
у својој младости.
Моју храстову минђушу продајем
за ситан новац.
Утеха се крије у раму портрета.
Платно је изјело темперне боје.
Белило проклиње своју голотињу,
а сликар – непознат,
потписује се иницијалима.
ИСТОРИЈА
Историја ми је снажно длан притисла
и од тог стиска колена су испљунула своју ‘рскавицу.
Језик сам истегла до најудаљенијег дрвета
како не бих заборавила пут до куће.
Корачах на прстима
по жици истканој од
- запечаћених и окамењених речи.
Не желех да пробудим звер
која ми је под ножним прстима дисала.
А оданде је празан звекет
ударао главу о камен.
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Историја, фалсификатима окићена,
на ниском тавану се љуља.
ЧЕТКЕ
Са сасушеном темперном бојом
четке ми на леђима висе.
Огледало ми узвраћа ударац.
Речи безглаво
од моје сенке беже.
Длето црвеницу дуби.
Погледавам у огледалу:
а оданде - Ја
– сликар са сувим четкама,
песник – са одбеглим речима,
вајар – са тупим длетом,
одваја се од моје сенке
и започиње своју бесплодну приповетку.
Препев са македонског на српски језик:
Снежана Алексић Станојловић
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Весна Мундишевска-Велјановска
САМООДРЕК
Из флаше
пуне пенастих илузија
сломио се зубац туге.
Кроз искривљену плуту
испарава осама.
Опијена имагинација
цепа се у
равнодушности.
У суштини, префињеност
ситничарења
глуми – неопходност.
Отупљена осећања
троше се до бескраја
у иритирајућој лежерности.
У еху самоодрека
ерозија духа
укљештила ме у немилости.
ДОЛИНА БОЛА
У Долини
осаме
еродирају седименти
сенки - стена
бола.
У овој долини
сваки крик
је ољуштена кожица
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са плика
нечије ране.
У овој долини
сваки одјек
нечији је лек,
одскок трепета
запете мембране.
Овде
подземне реке
потичу
илузије
у недотек.
Овде
и времена
у ожиљцима
испаравају
за навек.
У рељефу света
Долина
бола
је жилава клица
стабла живота.

ЧУДО
У авану
опстанка
битишемо.
Све нешто
јадикујемо,
зачуђујемо се,
отуђујемо се,
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распарчавамо се...
а битишемо.
Достој
без милости
пепелимо,
па се у агонији
огољене самосвести
уплићемо,
усред водостаја
откровења
причешћујемо се,
у усхиту
од израстања
надрастамо се
и...
васкрсавамо.
Благосиљамо:
 ово наше постојање
 ову озвездану радост
 овај чаробни живот
 овај ванземаљски свет
 ово чудо.
У паучини
истине
ово збуњено васељенско дете
тек што открива
да цвет је.
Препев са македонског на српски језик:
Снежана Алексић Станојловић
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Зоран Пејковски
ПОКЛОЊЕЊЕ
Ако смрт је вечност,
тада ћу те и после смрти своје
љубити,
ако смрт је достојанство,
достојанствено закопај ме,
у песишту заборава.
Ако смрт је вечност,
живот је тек тренутак слободе
на подиjуму,
пре тешког избора
сопствене улоге.
Ако смрт је вечност,
а живот
само дуга предигра
бесконачне представе,
тада
ми мора са тобом бити суђено
прво поклоњење.
И СМРТ ДА МИ ПОДАРИШ
Прејака си светлост
за нежну плазму
мојих очију.
Сан и јава,
неукротиви видици
у недогледима.
И смрт да ми подариш
милост ћу ти погледом слати,
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јер без тебе
све моје је бол.
ХВАЛОСВЕТ
И сузе желим сада,
ове ноћи да видиш,
како котрљају се.
И пољубац да имаш,
осећај који
до дубине допире.
Ајде,
дотерај крила,
да ми у сусрет полетиш,
скупи снагу,
да ми дођеш,
да те имам,
да те чувам,
да ти део свог сна,
за навек
дам,
Хвалосвет да имаш.
Препев са македонског на српски језик:
Снежана Алексић Станојловић
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СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ –
ВЕСНА КАПОР
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БЕЛЕШКА О ПИСЦУ
Весна Капор рођена је у
Невесињу. Филолошки факултет
завршила у Београду. Објавила је
роман „Три самоће“ (СКЗ 2010,
Филип Вишњић 2011) и збирку
прича „По сећању се хода као по
месечини“ (Агора 2014, Филип
Вишњић 2016). Добитница је награде „Лаза Костић“, и
„Награде Милоша Црњанског“. Збирка прича „По
сећању се хода као по месечини“ била је и у најужем
избору за „Андрићеву награду“, награду „Стеван
Сремац“ и награду „Меша Селимовић“.
Oбјављује у периодици. Ради у Студентском
културном центру у Београду као уредник књижевног
програма. Аутор је регионалног књижевно-визуелног
конкурса за младе писце „Реч у простору“ и
приређивач
истоименог
зборника.
Поред
представљања актуелне књижевне сцене, различитих
поетика и генерација, приредила је трибинске
циклусе: Како се пише прича, Дневник о Црњанском,
Традиционално и модерно у српској књижевности,
Политика и књижевност, Два гласа, женски и мушки
принцип у песништву, Млади аутори на књижевној
сцени, Глобализација, сад и овде, плус и минус, Смисао
писања у (Н)овом веку и Велики рат и књижевност,
Савремена руска књижевност, Наши савремениципортрети, живи класици српске књижевнсоти.
Заступљена је у збиркама: Путник са далеког
неба, Зона Библиона, Са Андрићеве чесме, Корак
исписан пером и Приче о Косову.
Неке од њених прича преведене су на руски и
мађарски.
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ИНТЕРВЈУ СА ВЕСНОМ КАПОР
1)
Зашто су књижевне награде (мислим на
неколико угледних награда), макар као врста
потврђивања у ужим академским круговима –
ипак важне, и зашто их жене добијају тако ретко?
Да позовем Павића у помоћ, заправо, једну
његову реченицу из Хазарског речника: „због чега је
тако исцрпљујуће тешко било бити срећан“. Мислим
да се негде поклапа ова мисао са мисијом жена писаца.
Невероватно је исцрпљујуће бити жена писац, а још
ако се кроз то испуњава и та мисао о срећи, то је онда
још сложеније.
Награде су важне као сазнање да је књига
прочитана. И да сте добили шансу да учествујете даље
на вашару таштине. Баш тако.
Дакле, зашто их жене ређе добијају, па то би
требало питати чланове жирија.
У сваком случају, нису пресудне за живот
књиге, али нису ни неважне. Може се десити да су
важније у неком далеком временском скору него у
трену кад су дошле.
2)
Ваша збирка приповедака „По сећању се хода
као по месечини“ је својеврстан дијалог са
Црњанским. Шта вас све, приватно или професионално (као уметничко биће) веже за Црњанског
и за суматраизам?
После награде „Црњански“, писала сам и
причала више пута о томе. Црњански је, есенцијално,
мој писац. Најдубље, најдоминантије. Не само писац,
него човек. Фасцинирао ме је и његов карактер, и
судбина. Нарав.
Бити књижевни јунак свог живота, зар то није
фантастично? Испредати из себе, баш тако, из себе,
књижевност; цео књижевни свет, потпуно универзалан, а потпуно личан.
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Од историјског времена, начинити лирски
дневник, од појединачних живота национални
идентитет...
Рецимо, има ли писца чија је проза тако
заводљива језичка мелодија? Сугестивна, згуснута
емоција, свеједно да ли бележи документарну грађу,
путописе или фикцију! И, колико год пута, мора се
поновити Андрићево запажање: Од свих нас, једино је
Црњански био рођени песник. Чиста лирика то је
Црњански.
Моје приче се у неком подсвесном интертекстуалном слоју, дотичу са његовим темама, мотивима, наративом. Није неважно ни то што сам, као и
Црњански, рођена ван матице... Међутим, да не прескочимо, још једног важног писца, писца кроз кога сам
се завртела у космичким маглинама: Лазу Костића.
Веле да је имао обичај да се загледа у
саговориника, оним својим очима, и приупита: „Је л'
те ко каже да нема никаквог живота после овог?“
И ето, можда је ту и одговор, поред оног
чудесног нашег вознесења у бескрајном плавом кругу.
Напросто, деси се то тако, повежу се неки животи и
приче. Време, на сву срећу није само обичан
праволинијски низ догађаја. Верујем да све има неки
разлог.
3)
Колико сте везани за родну Херцеговину и
шта за ваше национално биће значи појам
„отаџбина“?
Непојмљиво је да човек потрга корење. Мо Јен,
пише о Кини. Орхан Памук о Турској. Алис Манро о
Канади, Прилепин о Русији... а да не помињемо писце
из минулих епоха. Свако је хроничар свога простора.
Само код нас може вам се десити да кажу: то је pase.
Тема везана за родног човека. И тло.
Нас покушавају истренирати да се бавимо само
неким чудним обликом човека, урбаним човеком,
јунаком нове ере, технолошким мутантом. Без
идентитета. А ако се мора о томе, онда је најбоље да
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он буде скептик. Свезнајући маргиналац. Некакав
лажни, скрушени, грађанин, интелектуалац кога, ето,
стално спотиче отаџбина. Сулудо.
Књижевност је постала нешто као лабораторија, где би писци требало следећи разне теорије да
праве – пишу своје пројекте.
Лоше је то. Нема књижевности без дубоке
емоције. Искрене, снажне.
Вечито питање писаца јесте, како изрећи нове
ствари, старим речима. Како им дати живот. У збирци
прича По сећању се хода као по месечини преплићу се
минуло и садашње. Моји мртви другови, и трешње у
Кини, северна светлост и виногради понад Неретве,
блистају као падани снијег кошуљe херцеговачких
устаника, док њихови потомци практикују јогу у њима
незамисливим даљинама... У становима, кутијама
шибица, у Београду чувају се магијске приче њихових
баба... Свет се мрешка као светлост сећања, у Паризу,
Чикагу, Стокхолму. Нема граница међу световима.
Сећања су она вечност у којој живот не престаје. И
претачу се и разливају наше приче, наша предања, где
год смо. Ето, то сам, између осталог, научила од
Црњанског.
И, наравно, језик је човеков завичај. За језик су
везана и у матерњем језику сачувана су сва сећања.
Херцеговина је моје исконско тло, српски језик и све
што је сачувано у њему, отаџбина. Једноставно је.
Књижевност је везана за национални корпус.
Ретко ко жели да припада некој другој књижевности.
Али и то је у реду.
4)
А појам рата? У обе ваше књиге то је
незаобилазни мотив.
Не можемо ништа против тога. Ратови се
догађају. Рат и смрт. И Љубав увек у истом преплету.
Вечите теме уметности. Историја и уметност се
прожимају. Свако је сведок и учесник неког историјског времена... ништа се против тога не може. Онај
ко има сензибилитет и таленат, на крају потребу, да
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сачува нешто од заборава, да поручи нешто, да
опомене, он то и ради.
Део наших живота, био је рат. И нисмо једини у
историји или на свету којима се то десило. Треба
бележити, и као сведочење и као опомену. То је,
сложена прича. Стога, они који мисле да знају како је
то, не знају. Моји јунаци, више пута сам рекла, јесу
моји пријатељи, али њихове судбине су универзалне.
Јунакиња која разговара са Црњанским, која је и његов
и нараторкин алтер его, на једном месту, у причи
Сенке, каже: „Могло је то бити у било чијој причи.
Али је у мојој. Под мојим језиком“; то сећање на рат.
Иначе, мислим, да је Рат и мир, суштински најдубља
прича о томе, а они стихови Душана Васиљева о шаци
зрака и мало бистре јутарње росе, најдубља су
истина. Или, ако хоћете, и Црњански је забележио да
је Одисеја „највећа поема човечанства и да је повратак
из рата, најтужнији осећај човеков“.
Ако то ужасно искуство може да се преточи у
поетички и етички као исцељење, онда је то тријумф
духа.
5)
Колико вам доживљено искуство помаже а
колико вас спутава када је у питању стваралачки
процес? Да ли више волите да користите реални
живот као инспирацију или се више ослањате на
књижевну имагинацију?
Никаква фикција не може надмашити
стварност. Банална ствар. Кад гледате филмове, оне
ужасне сцене, рецимо, у којима рафално прште меци, а
јунаци трче, увек мислите, ма, бежи, немогуће!
Међутим, кад се нађете у таквој ситуацији, и
претекнете, баш као на филму, што бисмо рекли,
схватите да је Живот највеће чудо. И да га ниједна
врста имагинације не може досегнути.
Дакле, за писање, увек је нужан живот, као
окидач. А књижевност је увек добра интертекстуална
референца. Али оно, што хронично недостаје јесте
време.
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6)
Како усклађујете писање и свакодневни
живот? Како гледате на одлуку неких писаца да
жртвују породицу зарад, условно речено, књижевне
каријере?
Поново бих рекла, понекад, „исцрпљујуће
тешко“, али с радошћу. Живим као и већина људи, не
могу себи приуштити да не радим, рецимо. Тај сан,
ваљда већине уметника - слободни статус, тешко је
достижан. Али се старам, да се много смејем и
дружим, овисник сам од људи. Од разговора.
Поштујем људе који су спремни да књижевност
буде цео њихов живот, и истина је да је то
посвећенички посао, но нисам једна од тих. Чудно,
али, тако је испало, да су писање - рађање поетског
дела и улога мајке за мене неодвојиви. Тек са рађањем
деце, родила сам се и као писац. Нешто је, тек тада,
потпуно сазрело у мени. Мада, наравно, цео живот сам
то била, ако ништа, ишла бих улицом и писала у глави.
Имам чак, као средњошколка, и две награде са
Шимићевих сусрета, за поезију, ето први пут то
помињем. Живот на више колосека, ваљда је то
императив нашег времена.
7)
Једно време сте радили као професор
књижевности. Каква искуства и успомене вас вежу
за тај период?
Волела сам тај посао, силно, мада није био на
списку жељених или сањаних. Међутим, кад сам се
нашла у тој ситуацији, то више није био посао, била је
то, заиста, потпуна занесеност. У том смислу, рекла
бих, у скерлићевском духу, школа је то место (поред
породице), на коме почиње и утврђује се духовност и
културни идентитет. Наставник српског језика и
књижевности, може направити чудо, а може и хаос.
Моји негдашњи ђаци, сад су моји пријатељи и
читаоци. Била је то ратна школа, и једни другима били
смо све. То су те ситуације, животне - литерарне, у
којима су сви односи подигнути на ниво чисте
емоције.
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8)
Читате ли књижевну периодику и шта
мислите о њеној улози и значају данас у Србији?
Искрено, пре бих рекла да пратим књижевну
периодику. Оно што стиже на моју адресу. Књижевни
часописи, нажалост, важни су само у еснафском
смислу. Као што су и медицински часописи, рецимо, у
лекарским круговима. А то, са књижевним часописима, не би требало бити тако. Требало би да буду
доступни широј јавности. Било би добро да се продају
и читају на нивоу престижа. Рецимо, да вест о некој
одличној причи, песми, есеју... у неком часопису,
проструји чаршијом! Али свет је опседнут манијом
комуникације на један посве баналан начин. И ретко
кога занима та добра литерарна прича, више га занима
нека сензационалистичка прича из шарених часописа.
Наравно, научни часописи су нешто друго.
9)
На којим сте књигама стасавали, а шта
читате данас? Можете ли читаоцима „Браничева“
да препоручите неки добар наслов?
Било је то време кад је читање било ствар
престижа. Библиотеке су биле магичне собе, и пре
него сам чула за Борхеса. Читала сам, гутала,
безредно. По препоруци библиотекара, професора,
пријатеља, према интуицији... размењивали смо књиге
као сличице.
Кад подвучем црту, поред многих наслова,
свест о свету продубио ми је Рат и мир, кога сам
прочитала, рецимо у трећем разреду средње школе.
Следи Црњански, Лирика Итаке, па потом
Дневник о Чарнојевићу, тек после, Сеобе.
Љермонтов. Маркес, тај чудесни Макондо. Па
Тврђава и Дервиш. Па, Проклета авлија....
Приче Лазе Лазаревића... Његош, свакако.
Десанка, Ахматова... Песници, увек као есенција.
Нема краја том набрајању, као ваљда и код свих.
Откривање писаца, и светова кроз читање,
самостално, било је потпуно изједначено са откривањем једног другог живота.
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Сад, рецимо, читам Драгишу Васића, Татјану
Толстој, Захара Прилепина, Кавафија, Кецмановића...
Али, има једна књига, коју никако и никад нисам више
успела пронаћи, а изгубила се из библиотеке: „Кад сам
била мала“, Насиха Капиџић Хаџић. Било је нешто
необјашњиво магично, за девојчицу, од рецимо седам
година, у њој.
Треба читати различите писце, различите
поетике; књижевност као и живот, разногласна је.
Данас се усложњава прича са читањем. Читање делује
као последње упориште смисла.
Препорука? Идите у књижаре, идите у
библиотеке; свако има своју причу.
Ипак: „Код Хиперборејаца“! И Црњански.
10)
За прву збирку приповедака (која се нашла у
најужем избору на књижевном конкурсу „Едиције
Браничево“ и коју сте повукли, дајући другим
ауторима шансу, чим је „Агора“ одлучила да је
штампа), добили сте две престижне награде. У вези
са тим, има ли улогу чињеница да сте и први роман
и прву збирку приповедака објавили као већ зрела
жена и зрео аутор или је то био стицај околности?
Рукопис сам повукла, да не бих некоме узела
простор, некоме коме је то био тада, можда, једини
начин да објави књигу. А чекала сам, иначе, две
године на објављивање збирке.
Да, појавила сам се као зрео аутор, и мислим да
је то ствар неког вишег смисла и реда. Нека буде
Господе, како је добро за мене, а не како ја желим,
понекад није на одмет имати на уму ову мисао, или
другачије: све што треба да се деси, биће.
Разговарала: Биљана Миловановић Живак
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Слободанка Владив-Гловер
ВЕСНА КАПОР, ПРИЧА О ДВЕ ПРИЧЕ,
ЧИТАЈУЋИ РУКОПИС
Ово је „нова“ проза у српској књижевности,
стил који се креће на ивици свести и који производи
процесе свести - памћења и формације смисла - док се
развија у „причу.“ То је смисао у самопроизводњи,
који себе прати као „двојник.“ Јунак ове прозе је
„глас“ који је тек малкице отелотворен у оскудне
карактеролшоке црте главног лика – лирског „Ја“
женског рода или приповедача у трећем лицу. Али род
овде има исто толико значаја колико и све остале
редуциране карактеролошке црте. Када лирско „Ја“
говори о себи и свом „вољеном мужу,“ то је исто као
кад Ниче говори о дионизијској и аполонској снази у
европксој култури. Муж и жена нису бинарне
антиномије, већ разлика (difference) као катергорија
која омогућује смисао као структуру свести. Када у
причи „Снег,“ приповедач у трећем лицу говори о
„Олги“ и „Олегу“ – то је као кад Владмир Сорокин
пише симетричне романе под насловом „Роман“ и
„Норма“. Све је игра смисла, који проистиче из
територије несвесног. На тој територији је смештно
памћење, које испливава на дан, у свест, у облику
„ока,“ „погледа,“ „зурења“ – оно што се у
психоаналитичкој теорији свести описује називом
„thegaze“ (leregard kод Jacques Lacan-a).
У овим причама је линеарност приповедања
нешто сасвим условно, нешто што смета свести која
проистиче из „гласа,“ који се надовезује на пенаста
кретања – попут облака – нечег што је неопипљиво и
неухватљиво као „пахуљица“ снега, али што ипак
пролази кроз чула: додир, кретња (kinesis), вид („ока“),
да би дошло до свести. Сви ови чулни утисци су
перпендикуларни, пресецају се – са неком
растегљивом темпоралношћу – временом, које није за
45

мерење откуцавањем секунди и минута. Време се мери
„трептајима“ ока, на које се „лепе“ пахуљице. Али те
пахуљице нису више део ‘објективне’ стварности
снега, пахуљице су „веће од погледа“ – прерастају у
реч-симбол „пахуљица,“ иако та реч захваљује
„погледу“ између два трептаја ока за свој настанак.
Слика света, која се у причи ствара овим
средствима, није више катакреза футуриста, већ нека
нова синестезија: кинезиз, додир, вид, темпоралност:
„Хвата у објектив растресеност облака. Маше
јој. Она је потпуно занесена. Канделабер, купасти
кровови зграда из минулих времена, један огроман
билборд на коме се просипају љубичице падинама
Алпа и кравица Милка пресрећно прежива и директно
из незнано одакле, избацује чоколаду, ковитлају се у
белим памучним закрпама.“ („Снег“)
„Покрет“ има значај, значење: покрет је ритуал,
који пружа могућност изградњи приче:
„Радо бих пила чај с тобом, сад, у некој
прозрачној посластичарници, као у причи.“
Али као ритуал, „покрет“ (кинезис) није још
сасвим линеаран „догађај,“ још није умештен у
„ланац“ значења. Све је на ивици, у настајању. Све је
„између,“ као што је „Олга између светова.“ То
„између“ је код Фројда опис за систем несвесног.
Фројдосвко несвесно „мисли“ у сликама, које се
испољавају у манифестном (manifestdream) садржају
сна. Онај латентан садржај не долази до изражаја – он
је „потиснут.“ Тако је и латентан „смисао“ приче
постиснут. Зна се само да прича није без смисла, а шта
је тачно њен смисао никад се не разоткрива. Остаје
само „одсјај“:
„Ломи се светлост у прозору и реже одсјај
нечег скривеног испод стола.“ („Мрави“)
Тај одсјај је оуквирен „светлошћу“ или
„исечен“ из светлости (као што је хаљина исечена из
материјала). За слику, која се појављује из свести и
извире у форму која се представља (која је као
представа у оба смисла те речи – и као театрална
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представа, и као појам), нема друге егзистенције до ли
билбордске: све почиње у „оквиру“ представе, на
билборду, и све се завршава на билборду и његовом
дводимензионалном универзуму. Све је површина и
поглед. Као код „La Condition Humaine“ (1934). Само
што билборд садржи и баналност, а то је уочио већ
Данило Киш. У свим мало „помереним“ сликама
света, у Кишовој прози извире баналност као
опипљивост смисла, знака, речи. Та опипљивост се
налази и код Весне Капор, заложена у народској
приземљеној философији „њене“ прабабе Ристе:
„Све има свој слијед. Свака жива душа своју
намјеру. И Бог је размјестио све како ваља.“ („Мрави“)
Препознатљив је извор овог ритма реченице,
ако не и њен буквални садржај. То је сентенциозност
једног Симона чудотворца и његове жене Софије
(„Енциклопедија мртвих“). Тај „слијед“ који имају све
ствари за прабабу Ристу је метафора: то је след свести
(kod Frojda Erinnerungsspur – код Jacques Derrida
memory trace), из кога потиче смисао који још није
постао смисао, смисао као потенција, као структура
свести. Да би се отелотворила, свест мора да постане
екстензивна, да се протегне или растегне („досећани
мирис и време се растеже“ – „Мрави“), као што то
чине пропозиције у језику, које сачињавају логичку
структуру реченице. Али да би се из сећања, које је у
примордијалном ’простору’ несвесног (зато прича иде
унатраг, до прабабе Ристе), дошло до екстензивности
(у свести), мора се нешто „згуснути“ (код Фројда се то
згушњавање зове „Verdichtung“ – condensation), као
„честице прашине.“ А мора се и ’огледати’ у прозору,
као у дуплом виђењу. Потребно је понављање – јер
кроз понављање се ствара ритуал, а кроз ритуал се
гради ’поступак’ који води ка формирању смисла.
Зачеци овакве ’танане’ прозе се налаза у европском
надреализму, код једног Maurice Blanchot-a. У српској
прози, у овом часу, Весна Капор, се у својим причама
враћа у корене Надреализма, да би их присвојила и
присподобила свом језику и свом доживљавању света
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у историјским околностим своје средине. Јер, иако су
њене приче као надреална платна једног Далија, оне су
смештене у историјски простор савремене Србије и
њене блиске прошлости – ратова деведестих година,
прошлог века. Приче нису утопије или дистопије,
приче су реално доживљавање стварности кроз језичке
и психичке могућности једног савременог српског
писца који дели цивилизацијску баштину Европе и
европске културе.
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Весна Капор
ПОРТРЕТ ЈЕДНОГ ПОПОДНЕВА
Река је смутна. Брежуљци у даљини, на
хоризинту, скоро изван погледа, округли као грудве.
Пут до обале уоквирен ушореним крововима.
„Као неко друго време“, каже Јана тројици мушкараца
у колима.
Одрасли мушкарац ћути, двојица млађих се
смејуље.
„Шта ти то значи, мајке ти?“, каже најмлађи.
„И, замисли кад су тај свет горштака овде преместили,
у вагонима, као стоку, замисли, одједном затворен
поглед испред куће. И иза црно море узоране земље.“
Окреће се према возачу. Он и даље ћути.
„Добро је што нисмо били на правој линији, не могу
ни замислити каква бих испала.“
„Ова је луда,“ каже истим птичјим гласом
најмлађи.
„Мало је сабласан овај пут, а?“, оглашава се и
средњи. Осећа да се ова реченица некако уклапа у у
мајчине мисли. Негде подупире и додирује њене
реченице.
„Мајке ми, вас двоје сте луди“, поново се
укључује најмлађи.
„Децо, понекад се људи селе без разлога. И
нису срећни. Понекад је то виша сила. Тек тад нису
срећни.“
„Као што су се Петровићи преселили у
Шведску?“ закључује Мали.
„Тако.“
„Али они су срећни!“
„Јесу. И нису. Уф!“
„Сад јесу или нису?“
„И јесу и нису.“
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„Стварно, како је то могуће. Тако је она жена
на промоцији рекла да је твој роман и ратни и
антиратни. Како, мајке ти?“ мудрује најмлађи.
Јана утискује очи као печат у честаре, у
дрвореде танких, нежних стабала, у низу што лелујају
на чистини као последње заставе одбране. Као
последњи покрети. Као да је цео свет пуст. Туга се
просипа из њихових грана као кад се сенке брда сенче
у мору, у тешки сумрак понад Боке. Како објаснити
деци да се пресипање различитог завршава у истим
судовима? Да је ноћ што и дан, само ако размакнеш
капке и разаспеш светлост. Или је боље да имају став?
Црно је црно, а бело је бело, и нема друге. Да ли на
овој вртешци, планети, постоји више људи са чврстим
ставовима, од оних других, попустљивих? Или
превртљивих? И постоји ли разлика, у очима првих,
међу њима? Заставе се мењају брже него што схватиш
да је исцртана граница. Свет трули као мрцина у
баруштинама, распада се, мукло и немо. Светлост
општег заједништва, продата као глобално село, нема
идеала. Нема ставова. Кад заборавите на себе, зар је
могуће мислити на друге?
„Увек морате знати одакле сте. То је важно.“
окреће се нагло, ка дечацима.
„И кад се одселим у Шведску, долазићу увек“,
каже старији.
„Он се баш намерачио на тај север“, каже
одрасли мушкарац, тоном, као да је то скоро извесно.
Не вреди, мисли Јана. Раселићемо се, измешати
и нестати. Не вреди, свет издише. И ми смо следећи
мехур који ће се распршити и остати само траг у
хроникама.
Брда што су се беласала на крају хоризонта
приближавају се. Ретке високе траве, поигравају на
њиховим облим обрисима.
Небо је светло. Титрави облаци скоро да му
наносе бол, толико је нежно његово плаветнило.
„Овде лети мора да је ужасно“, проговара
горштак из старијег.
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Петровићи чекају свечано и сентиментално
расположени. Један талас старинског, заборављеног
времена промиче простором. Ручак. Најближа
фамилија и највољенији пријатељи, тако је гласио
позив. Као некад, као из времена забележеног на
страницама лектире. Беласају се столњаци са
морнарским дезенираним надстолњацима, пуши се
црвена рибља чорба на столу.
Јана осећа као да је сусрет већ минуо, благу
тугу. Магли јој се поглед од сете. Ирина, висока,
нордијски плава, као да је рођена на неком од
стокхолмских
острва,
домаћински
вешто
прераспоређује разговор. Између старијих и млађих
осећа се топлина, у коју Јана и три мушкарца, са
лакоћом спуштају своје присуство.
Следећи жеље и упуте родитеља Петровићи су
сместили ово поподне на обалу Дунава са које се као
сета пружају заобљена румунска брда препуна
маглине.
Најбоља риба у вршачком крају једе се овде. У
овој кафани. Одавно и далеко познатој, саопштава
Ирина пријатељици из младости, држећи је за руку као
кад су делиле време и простор у студенстком дому,
некад док је живот изгледао као трпеза.
Деца у доњем делу стола већ се смештају у
родитељско пријатељство и смех буја изнад њих као
размрежена прича.
Јесен се кроз прозор светлуца као безвремени
титрај.
Јана, уздише: „Види, колико још несвршеног
посла имамо, а јесен.“
Ирина, вечито ведра, каже: „Ма какви јесен,
касно пролеће је. Не брини. Имаћемо још времена.
Понешто бар још да посејемо, заоремо и косимо.“
Облачак смеха густо стиска зид иза њихових
глава.
Тиха доброта плива столовима. Свако има своје
време. Дечје, младо време гласи се сигурним
сугласницима који излећу, на махове, изнад њихових
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порција и даха вреле рибље чорбе, као праскави
комади неслућених радости. Из далеке временске
тачке. Зрело, густо време, као гроздови по обронцима,
у јесен, седи у челу стола. Јана, Ирина и њихови
мужеви, председавају овим малим светом. Виногради
часова биће још узбрани, таласаће се косо јесење
сунце као велика мирна дуња њиховим годовима.
Време мудрости, утишано време, без узлета и
пригушених нада, време сете, сакупљено у нежне
погледе раздељене на светове других, млађих који их
окружују, у погледима је родитеља, смештених са
стране, у рамове прозора, као у рамове портрета.
Јана и Ирина излазе у јесен, густу сунчану.
Поплочану каменим облуцима на обали једне реке.
Између камених очију пута вири бодро зеленило
траве.
Овде се некад живело, ведро. Сад је минуло
време, само сећања одржавају ову обалу живом.
Чудно, вечност је измислио човек, а тако кратко
борави у њој.
Дунав је, овде, ка Румунији тужан, као румене
шуме у очима галицијских војника.
„Чудно, никад са њима нисмо ратовали, а никад
ни градили. Мртво море“, каже Ирина.
„Али, шта ми горштаци знамо о овом свету?“
„Тишина је као прича, пуна заводљивих трагова
света.“
И јесења језа са лишћа, стреса се у њихове
мисли.
„Цезаре, Цезаре, миран, миран!“
Пас, мешанац, наоко нимало опасан, истрчава
на пусти пут. У гласу који га усмерава, виси пружена
рука непознатог.
„Немојте се плашит, немојте се плашит...“
Умекшани гласови тврдих сугласника, окрећу
Јанину и Иринину главу.
Увлачи им се, и против воље, звук далеких
дана, време заувек изгубљено ратним метежом. И
Сеобама. Иако желе да ухвате обалу само за себе, она
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пружена рука, изгледа им тужна. И позната. Лице које
би да разбије своје сећање у њиховим очима, није им
познато, али тај опуштени, скоро раздрагани глас,
његову блискост, препознају. Као завичајност.
„Боске“, каже Ирина и сенка босанског града у коме су
њене плаве кикице поскакивале, прави пролаз
непознатом, у њено поподне.
Јани се чини да ће им, очигледно тужни
весељак, украсти кратко време убрзаног премотавања
претходне године. Њихово пријатељство чини низ
ретроспективних фабулозних прича, једном годишње,
а утемељило га је давно време дељења студентских
година.
„Ма, није он опасан. Нимало. Воли само да се
размеће. Иначе, само се створио ту. Ево, ко сад ви.
Извинте, ви сте фине госпође. Али и он је фини пас.“
„Ма, нема везе“, Иринин глас, полусвесно
прави мелодијску линију, босанску. Као траг
распознавања. Непознати се мудро смешка. Развлачи
му се душа, од радости. Одједном, престају да жваћу
лепе, нежне екавске речи. Појављује се бодљикаво ј,
свуда где има прилике. Као игла у концу, убодно
нехајно, шири причу.
„Одакле сте?“
„Ниодакле“, Иринин глас постаје осенчен
предосећаним крајем дана. И сећањима која се мрдају
и успављују, наизменично, затрпана кртим, укроћеним
језиком севера.
„Ја сам из Вакуфа. И ево завршио овдје.“
Лењост и меланхолија сунца заточеног између две
обале, две честарне шуме, тишина воде, чини га
потпуно неприпадајућим.
„Нема понекад жива роба. А долуто сам и ја ко
Цезар. Иди тамо, иди амо. У Београду, било ми глупо.
Радиш. И спаваш. И то спавање платиш,
цјеломесечним ринтањем. А, и нисам ја за велики
град. Не могу. Ишо сам и у Њемачку. Ма, јок, какви.
Вратио се. И, овдје, случајно, налутам ко гост. Цезар
долутао мало после мене. И останем. Главни кувар.
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Само, јок, нема посла. Нема људи. Некад мислим да је
свијет празан. Да живе душе нема нигдје. А, видиш
како смо се згодно срели. А, људи, моји, људи моји.
Уљепшале сте ми дан. Но, одакле си ти?“, загледа се у
Јанино чело.
„Из, Н.“, помало уздржано, и још увек,
нестрпљиво чекајући да се растану, Јана, кратко
одговара.
„Ма, немој причат! Немој причат. Моји
пријатељи, они су били из Н. Силни људи. Велика
породица.
Јани се грло стеже. Зна она ко су ти људи.
„Чуј, разумјем те потпуно. Гдје год сам била,
нису ме хтјели. У Тузли, рођена, нема везе, Србијанка,
отац и мајка дошли преко. Залуд развлачим оно ије,
јаче него они. У Ужице кад одем, кажу Босанка. Па, ја.
Шта друго, рођена тамо. У Београду, свакако
провинцијалка. У Шведској, избјеглица. Ничија нисам,
боли ме, ево овдје, ево, стеже ме. Све ми се смучило!“
Ирина, нека друга, у односу на ону у кафани.
Рањива, тужна.
Јана жмирка. Навикла је да Ирина буде
ослонац. И глас разума. Да преузме све слабости.
Њене. Дечје, мужевљеве. Чим чује њен глас, као да си
руком однио, што кажу! Све се разведри.
„И, шта кажеш, познавала си Лаковиће?
Изашли они из Вакуфа, баш на вријеме, прије кланице,
али се некако враћали, брате, стално у Босну. И
некако, видиш, страдаше, силно.“
Некакав студени ветар, и хладно сунце, овише
Јанино чело. Живот ухваћен у приче и фотографије у
кафани, иза леђа, цепа се. Из стомака, тог мучног
бунара, ковитла ветар, у нарамцима носи све што се
нашло. И црну земљу. И суву траву. И пластичне кесе,
неповратано засађене на сваком кораку. И боде у
очима, ниси их довољно брзо затворио. Док си се
снашао, тело се већ само повило, и клати се, само га
нека унутрашња опруга држи на земљи. Рукама
штитиш очи. Задоцнио си. Пуне су крвавих суза.
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И тако, Јанино тело тресе бура. Дан у коме стоје, као
млеко, дан у равници, са честарима у даљини, пречи је
да пусти напоље нарамак густих ветрова.
Каже, знам. Враћали се. Синиша ми је умро на
рукама.
Ирина, је стеже за руку. Цезар бесомучно лаје у
празан простор.
А Боске, мота шкију, лепи језиком папирић,
пљуцка, преостало дуванско труње.
„И, ето, не погибох. Не погибох. Али остадох
сам.“
И тражи неке речи, страх га је да саговорнице
не продуже. Загледа их, као да су од магле, румунске,
сачињене.
„Била је нека Јасмила. У Вакуфу, код куће.
Мислио сам, вала, кад све прође, тражићу је поново. И
оженити. Сад, кад може свако поново ђе оће, одох.
Одох, да продам кућу. И повадим папире. И Јасмилу
да нађем. Кад, да видиш, удала се. Вели, чекала ја, мој
Жути, чекала, али шта ћеш, наиђе овај пуковник, и
готова ствар.
Велим јој ја, е, моја Јасмила, дала си дин за чин.
Смијали се, шта ћеш. А волио сам је. Знате ли ви моје
лијепе шта је дин?“
Горчи му тај осмех, док прича. Горчи и растапа
се у дунавској ширини.
„Никад више, неће се нико саставити. Све је
прошло“, каже Ирина, одједном промењена, ни налик
оној у кафани. И ледни скандинавски ваздух, туђ, а
једини њен, студи јој ноздрве, шири и надима дах.
Како смо расељени. И невесели. Вели.
„А то у Њемачкој, била нека Тина, исто. Но,
нисам хтио због друга да јој се удварам. Нисам. А баш
ми је био мерак да је оженим. Мислио сам, он ће. То у
Њемачкој, некако било много тужно. Мислио сам,
мили Боже, само да се вратим, да се вратим, да чујем
наш језик. А тамо, гле, сви говорили; наш језик. И
муслимани и ми. И понеко од Хрвата. И да видиш, он
је није оженио. Ето, тако. Дођох после, са једном
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кесом, већ рекох, пластичном, овде. На крај свијета.
Ко је некад знао да ово постоји! Их.“
Добро је, језик је наш, каже Јана. И смех се
поново увлачи у пукотине разговора.
То касно поподне, као наранџа, као дар
болесном, дар у коме је сунце положило своју
доброту, греје их. И плаши. Обриси румунских брда и
обале испод њих, у смирујућем титрају, лепи су.
„Никада нећемо прећи ову реку, да бисмо
дотакли сенке с друге стране“, каже Јана.
Живот би могао бити чист, и прозрачан, као
овај трен, узвраћа Ирина.
„Шта ћеш, некад бива олуја. И овде. Некад с
ове, некад с оне стране, облаци и таласи надиру.
Страшно буде. Цуре моје, лијепе. Живот вам је ко
кафанска туча. Ко први кога шћепа за врат, а после
може да се пије и плаче, заједно“, као да их умирује
Жути.
Ирина и Јана, стресају, лаку хладноћу, као језу,
са рамена.
Јана, сећањем, милује Синишин образ. И рупу
на слепоочници затвара, нежно прстима. Оно што није
учинила пре двадесет година. Један бели облак, уместо
јастука, док у густим нарамцима, топло надиру преко
небеса. У други крај.
„Као неко друго време, сваки део живота, такав
је, као неки други живот, а једини.“ Полугласно каже
Јана, док кола у сенкама вечитог шума ветра и грања,
грабе напред.
Мушки у колима ћуте. Далеки честари, у позној
топлоти касне вечери позног лета, сад су умирујући.
Осипајућа светлост уноси мир док гута облике света у
титрајућу мркоцрвену.
Маголвита тишина, овила је растанак. До
следећег лета, само речи расипаће се гласовима кроз
телефонске апарате. Речи, као пружене руке. Уместо
загрљаја. Уместо живота.
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Дамир Малешев
ПEСМA O БУДНOМ ПOМOРЦУ
Ивaну В. Лaлићу
Дoк мeриш слухoм мoрe oзвeздaнo
Штo спoрoм плимoм прeти кao мoрa,
Рeчи у тeби струje нeпрeстaнo,
Звучнe oд пeнe, пoпут рaзгoвoрa
У крвoтoку твoм испрeплeтaнoм;
Тo крв сe сeћa зaвичajнoг мoрa
И сoбoм нoси снaгу кoja бoли:
Пa слику мисли и гoрчину сoли.
У дисaњу je дoкaз узaлудaн:
У jeдну душу цeo свeт дa стaнe;
У писaњу je oпрeчaн и чудaн
Дoкaз живoтa и сa другe стрaнe.
У плaхoj нoћи пoмoрaц си будaн
Срeд пeсмe кao мaпe пoуздaнe Вaрљивa иглa нe мoжe дa мeњa
Прaвaц у кojи имaш пoвeрeњa.
ОКТАВЕ О ЛЕТУ ИВАНА ЛАЛИЋА
Лето у песми Ивана Лалића:
суштина лета удвојена сликом;
музика речи у објави Бића:
плодови на дохват – и сваком и ником.
Лето у песми Ивана Лалића
судбином правда сопствену несталност:
искра, пламен, пожар, генијалност –
жеђ за мером, нада без покрића.
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РАЗГОВОР СА ИВАНОМ ЛАЛИЋЕМ ПОВОДОМ
ПЕСМЕ НИКАДА САМЉИ
Обратите пажњу још једном на ово никада самљи –
као да призивам Настасијевића, али у сопствено
годишње доба:
моји су педаљ и аршин, моје су боје метафора које ме
годинама
засипају изненађењима и спокојством.
Без лажне скромности делим тај ваздух трудан од
благовести
са сваким путником намерником коме је стало до
песме.
Обратите пажњу на ветар што обноћ у времену дува,
подесите још мало фреквенцију духа и слуха –
хтео сам и, као увек, успео да вас очарам
музиком неком заумном за коју немам речи.
А сада ме извините, морам да следим протокол
који су установили анђели, помало строги –
чујем како опомињу ме да песници су у књигама.
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Оливер Стокић
СВЕТА ЈЕЛЕНА
(Поводом двеста година од протеривања Наполеона на
острво Света Јелена)
,, Моје срце плута ка југу
у моју кућу доле у мору...’’1

Милано, 8. јуна 1796.
,,Потискујем осећање које ме није достојно,
Па ако ми слава није доста за срећу,
Она у бесмртност уноси нешто од смртног’’
Ница, 1797.
,,Вољена моја, сваки мој дан
Испуњен је љубављу према теби’’2
Октобар, 1815.
Пришавши том удаљеном,
за свет неоткривеном бисерном острву,
у нади да ћу тамо спас за своју душу
и мир за своја једра пронаћи,
усудих се да покушам.
Дејв Мичел: ,,Моје острво Света Јелена'' – незванична химна
острва Света Јелена, (https://Dave Mitchell My St Helena Island YouTube)
1

Наполеонова писма Жозефини Де Боарне, ( Најлепша љубавна
писма, Београд, Евро, 2005, стр. 53. )

2
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Само да се о хриди не разбијем...
Прамац је лагано клизио низ бистро,
прозирно плаветнило.
Један талас ми је Запретио,
а други наговестио, да ћу можда
успети да свој наум остварим.
Галеб Џонатан Ливингстон,
с поприличне висине,
незаинтересовано је кружио,
погледао у мом правцу
и одмахнуо ми је.
Добро је...
Још само ветар да питам.
И он је одлутао.
Од свих пријатеља - Аргонаута
које сам у међувремену изгубио,
Једини Боки Краљ - либерал,
чврсто држи весла и храбри ме
да крочим на тло.
Сам сȃм...
Океан се мирио са песком.
Закорачио сам једним стопалом
И заувек оставио траг.
О слуге моје, поданици моји,
То ми је хвала што вам дадох Цивилни Код3
и потврдих начела Комуне: Liberté, égalité, fraternité.
CodeCivil ( 1804) – Наполеонов кодекс. Грађански законик који
је пропагирао слободу савести, вере, начин живота и тражење
среће.

3
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Слободу, једнакост, братство,
Да срећу бирате по опредељењу.
Агни,
Индра,
Митра – Варуна,
Брама, Вишну и Шива,
Ахура Мазда,
Буда,
Ра,
Иштар, Митра, Изида, Афродита,
Мума Падуре, Сербона, Артемида.
Ми, његова висост, Наполеон Бонапарта,
Сен Лоран Де Дењуби, Морава, Дубока и Лоара
И онај тић – Оливијер Соколовић и Стокић –
Страхињић.
Принцезо винчанска,
лепото са Старе планине,
господарице Хелма
и свих Хелена,
Хелин, Хелен, Хелма,
Селин, Селена, Селма,
Елин, Елен, Елена,
Царице Јелена,
Роди ми сина!

Пожаревац, октобар, 2015.
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Љубица Рибић
РАВНИЦА
Дубока бразда заорана у
масну иловачу
Постељу орач спрема
Руковет зрња за рукохват зрелог жита
Клица у њедрима дријема
Мирис балеге
Избраздано лице равнице у
небо упрто јесење кише удише
и мирише
мирише
на маглене скуте
и зреле жене
слатко од дуња и погачу масну
На коње тимарене
Дубока бразда заорана
Руковет зрња за рукохват зрелог жита
ИЗА ЗИДА
Иза зида постоји тишина обојена гласовима нових
могућности
Разапета између смијем ли и могу ли пребирем дан по
дан
Зрње осаме у здјели живота пуца
Суша је
Кљуном пребирем
Птица сам
гутам дан по дан
Иза зида постоји тишина
У тишини сам
Скутрена годинама
Често
Превише често
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размишљам о теби и обојеним облацима
Гледам кишу
Ожеђала
Рукохват пољског цвијећа мирише на
пропупалу младост
Тишина се слијева низ погнута леђа
притишће тјеме
грчевито убирући дах стиснутих усана
Зазивам те погледом
нијемо
без ријечи без осуда
Тражећи
Чекајући
Рукохват пољског цвијећа
ИЗА ЗИДА ПОСТОЈИ ТИШИНА
ЧУЈЕМ ЈЕ
НОЋ У САТЕНСКИМ ЦИПЕЛАМА
Хоћеш ли дозволити мирисној ноћи
прекрити страх утабан годинама
пустити птице из груди
да се напоје росних капи
што цјеливају латице уснулих невена
Кришом узети прстохват нектара и
зауставити сат на звонику Уршулинске цркве
Ноћ је обукла сатенске ципеле
прозрачну хаљину боје тинте
и прпошно завитлала плашт а у њему
пробуђене звијезде затрепериле
Моје су руке уморне
снови покидали стварност на тисуће питања
у којима проналазим тренутке никад доречених
хтијења
Хоћеш ли дозволити да се загњурим дубоко у твоје
руке
без питања куда су нестале звијезде у мојим очима
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ЦИГЛА
извукох циглу из зида
подјелу не прихваћам
свјетлост улази у затамњен поглед
сјене постају јасније
глас препознатљивији
људи убиру смијешак
гледајућ облак дебео од кишних капи
осунчан ће даровати дугу
мој дан је постао прозор
квадратић плавог неба
смијеши се кроз отворен зид
тама је бијег у самоћу
самоћа пријети изумирањем
НЕГДЈЕ ИЗМЕЂУ
Све је негдје између
и простор
и вријеме
и жеља
и нежеља
Све је почетак
неког краја
и крај неког почетка
Све је негдје између
И лаж
и истина
И љубав
и мржња
Све је негдје
између тебе и мене
између свјетова унутар нас
између лијеве и десне полутке
А ми
Ми смо између кошмара и стварности
Рационални у нерационалном
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Стварни у нестварном
Непредвидљиви у предвидљивом
одмаку времена
успореном дисању
кретању
кретању
кретању

67

68

ПРОЗА

69

70

Биљана Петровић
ЦИЉ
„И тада сам схватио да не возим свесно. Возио
сам болид по неком инстикту, само што сам био у
другој димензији. Било је као у тунелу. Не само онај
тунел поред хотела, него као да је читава трка тунел.
Само сам ишао и ишао, више и више и више и више.
Био сам далеко изнад границе, али сам увек нашао
начин да идем још више.“
(Ајртон Сена)
Дошли су најпре Немир, а онда и Страх. Осећао
сам како ми стеже грло и почиње да притиска груди,
како покушава да ми се полако увуче у све делове
тела. Морао сам да му се одупрем. Склопио сам шаке
и уплео прсте тако да сам га чврсто држао међу
длановима. Онда сам те позвао. Обратио сам ти се из
највеће дубине себе и веровао сам ти дубоко и
потпуно и рекао сам ти да могу да будем само оно што
јесам, иако сам слутио да ову трку можда нећу добити.
Сео сам, чекао да трка почне и прошапутао ти
сасвим, сасвим тихо: „Нека буде воља твоја...“ И био
сам брз, заиста брз, са вером у тебе и жељом која ме је
водила... А онда сам скренуо са стазе и ударио у зид.
Видео сам своје непомично тело у разнетом болиду и
осећао сам да трку морам да наставим. Сасвим лак,
наставио сам да возим, возим... А онда је киша почела
да пада и знао сам да је то моје време. Нисам осећао
напетост и никада лакше нисам обилазио кругове.
Стигао сам на циљ много пре осталих возача. Изашао
сам из болида и гледао их како пристижу... И видео
сам Бразил, мој Сао Паоло, децу која ми машу, чуо
сам ритам бубњева и осмехнуо се витким телима
жена... А онда сам видео како се киша претвара у сузе
на лицима људи... и био сам срећан.
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Марина Васић
БОРЈАНА
Ја спадам у јутарње спаваче и никада ми се не
дешава да се пробудим, на пример у пет ујутро, онако,
из чистог мира. Ни данас ми се то не би десило да није
било упорне шкрипе кревета, гунђања и тумарања у
суседној соби. Ушла сам да видим шта је узрок свој
тој гунгули. Била је недеља када је моја мајка требало
да ноћи код бабе, али она је због неких здравствених
тегоба морала да оде код лекара. Ја сам уместо ње
преузела бригу о Борјани. Није прошло ни месец дана
од како је деда преминуо и она је била прилично
психички нестабилна тих дана. Затекла сам је како
седи на кревету и пребира по фотографијама.
Наложила сам ватру и скувала јој чај.
– Боки, шта то тражиш?
– Ма гледам неке слике, ’оћу да ти покажем Гордану
и Ранка.
– Пусти сад то, дај да ти сипам чај, па се врати у
кревет, док се соба не загреје.
Легла је послушно као дете, а ја сам узела
избледеле фотографије и почела да их разгледам. Са
њих су ме озбиљно гледале свечано забрађене бабе,
деде са новим шеширима, главата деца мршавих и
предугих удова. У позадини су се видели најлепши
ћилими извучени само за ту прилику из девојачке
спреме. У тој забити, далеко од главних путева,
фотографисање је био редак и свечан догађај.
Нарочито после тек прохујалог рата. Одједном, као да
ми чита мисли, Борјана поче тихо да говори:
– Ето, питаш ме за мој живот, а шта да ти ја кажем,
осим да је потпуно промашен. И стално се питам,
где, или боље, када сам начинила тај погрешан
корак. Стално ми се чини да све што је лепо
припада другима, а да ја идем неким заобилазним
путем, без путоказа и без циља. Оно, није да је
немам чега да се сећам и чиме да се поносим.
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Изродила сам децу. Петоро. Али, Бог ми не даде да
ми сва остану у животу. Гордана и Ранко једва да су
по годину дана саставили. Тек што бих ожалила
једно, родило би ми се следеће. А онда и оно оде.
Ех! Још сам била у црнини за Ранком, кад се родио
Стојан. Бабе ми говориле у селу, кад сам га понела,
да бацим црну мараму, не ваља да будем у жалости
кад сам бремена, а мени било жао. Нисам се
честито ни радовала; кад год се зарадујем, мени се
грло стегне, па онда, уместо осмеха груну ми сузе.
Кад је и Стојану било око годину дана, стрепела
сам и молила се Богу да се не разболи, жива нисам
била. Носила сам га кришом у цркву, да га крстим.
А да је мој Ноце то знао, истерао би ме из куће. Он
је био у партизанима за време рата и у Бога није
веровао. Још кад нам деца помреше, постаде
намрштен и намргођен и тек онда нисам смела пред
њим ни да се прекрстим, ни да Бога назовем
некоме. Стојан је порастао, много је био леп. И
паметан. Онда смо решили да се доселимо у
Пожаревац. Мој отац и мати већ су били овде, и
причали нам како је плодна земља и свега има.
Ноци била досадила и печалба и она пуста, гладна
земља, па смо продали све и купили плац,
направили кућу, он се запосли... Стојан ми био к’о
Сунце. Био и добар ђак. И сестре старије чувале га
и пазиле. Мислила сам сад ће све да буде како
треба, да заврши школе, па да се запосли, ожени...
ал’ ђаво не даде. Разболе ми се, то лето кад је
полазио у осми разред. Разболе се и умре за три
дана... И, ето, па ти сад види, какав ми је то живот.
Борјанин глас је полако утихнуо и она се
препусти својим мислима. Убрзо је поново заспала.
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БУК
„Писање се бави тобом,
не бавиш се ти писањем.“
(Charles Bukowski)
Враћала сам се са посла. Сунце је пржило, а
плитке барице биле су млаке, вода из њих испаравала
је и испуњавала ваздух, чинећи га тешким и
неподношљивим. Приметила сам зелено светло за
пешаке на семафору и пожурила да пређем улицу, али
у тренутку када сам спустила ногу на коловоз упалило
се црвено, и ја сам устукнула назад на плочник. Чекала
сам. Аутомобили су пролазили, пешаци су ме већ
окружили. Поново се упалило зелено. Сви су кренули,
а ја сам стајала и даље, светла су се смењивала, људи и
аутомобили су ишли тамо и овамо. Нисам знала
колико времена сам била ту, погледа прикованог за
другу страну. Окренула сам се баш када је поново
требало да пређем, и вратила се улицом којом сам и
дошла. Сунце је и даље сијало, као да је одједном
хтело да уништи сву хладноћу накупљену претходних
дана. Ушла сам у кафе на углу и наручила еспресо.
Седела сам и кроз стакло посматрала пролазнике.
Забављало ме је да замишљам ко су, како проводе
своје време, да покушам, на основу тих неколико
секунди док промичу несвесни да их неко гледа, да
одредим какав им је карактер. Није ми баш полазило
за руком, мисли су ми стално бежале.
– Hi! – чула сам непознат глас и поред себе угледала
средовечног мушкарца. Глава као да му је била
грубо исклесана, нервозним и неуједначеним покретима. Лицем су доминирале две дубоке боре око
великих уста. Правилан нос, високо чело и истурена
брада. Скупљене очи и циничан полуосмех.
– Добар дан.
– What are you drinking?
– Кафу.
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– It looks like shit to me! Why don’t you order whiskey
or wine?
– Не волим виски.
– Then you could order it for me.
Приметила сам да у руци већ држи боцу.
– Зар не пијеш пиво?
– Oh, this? I’m taking this bottle with me all the time.
Since I’ve died, you know. It is always half-empty, no
matter how much I drink, and, what is most annoying,
this beеr can’t make me drunk at all.
– Значи тако изгледа алкохоличарски пакао: пијеш, а
ниси пијан.
– Wow! You’re mean lady. Pure evil! You’ll burn in hell
with me!– смејао се гласно.
– У то можеш да будеш сигуран. Мој професор ми је
увек говорио: „Пут у пакао поплочан је добрим
намерама.“ Ја сам их у животу толико имала,
сигурно ћу горети у свих девет кругова пакла! Него,
могао би да пробаш ракију.
– What are you saying, rakia? What’s that?
– То је локално пиће. Прави се од воћа, најчешће од
шљиве. Медицина!
– Where can we find it?
– Свуда. Можемо у најближу самопослугу, али тебе
ћу одвести на посебно место. Код мог деде у село.
Он пече најбољу ракију. Видећеш, рајско пиће.
Изашли смо из кафеа и пошли на аутобуску
станицу. Нисмо дуго чекали, ушли смо у
расклиматани аутобус са још неколико путника. Док је
возило клопарало изрованим путем, углавном смо
ћутали.
– Следећа станица је наша.
– But, we are in the middle of nowhere. There is nothing
here, only woods, mountains and rocks.
– Човече, ово је Србија, куд год одеш, ти си „in the
middle of nowhere“. Само возачи аутобуса и
мештани села знају да овде постоји стајалиште.
Насеље је удаљено неколико километара уз
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планину, и не види се од шуме. Мало ћемо да
пешачимо. Надам се да ниси уморан.
– I’m death, remember?
– А, да, извини.
„Мора да сам тотално одлепила, извињавам се
мртвацу, кој’ ми је данас?“ Нисам могла да сакријем
блесави осмех са лица, а није ми било најјасније ни
шта је ког врага толико смешно. Кренула сам узводно
каменитом обалом, да бисмо дошли до моста. Чинило
ми се да није требало да буде далеко, ако га није
однела бујица током зиме. Био је ту, али скоро
потпуно оронуо, и то више због тога што је све мање
оних који би га користили, него због времена. Увек
сам се плашила да прелазим туда. Горштаци који су га
направили нису се трудили много око моста, мислили
су само на његову практичну страну, било је важно да
служи. Никакав рукохват или нешто слично, само
четири багремова дебла, два близу десне обале и два
на супротној, преко њих две дугачке шине, које су
вероватно узете када се градила пруга, а попреко су
биле намештене дрвене даске различите ширине.
Двоје људи би се ту могло мимоићи само тако да обоје
иду постранце када се сусретну. Ако би носили неки
терет, морали би да се, уз довикивање, договоре ко ће
први прећи. Неколико дасака је фалило. Одувек је
понегде зјапила рупа, а вода је испод дивље јурила,
била дубока и хладна... У ствари, све је то
преувеличавање које је потицало од мог заиста
огромног страха да крочим на тај мост. Увек бих се ту
укопала и скупљала храброст да кренем. Трудила сам
се да не гледам доле, а не би имало ни смисла да
одустанем сада, када смо већ надомак циља.
Када смо се најзад докопали обале, пошли смо
узбрдо. Она се разликовала од десне, иако је исто тако
била прекривена шумом. Стрмине су биле блаже, није
било оштрог камења и стена као на супротној страни.
Пењали смо се сеоским путем, који је прилично
зарастао. До првих кућа стигли смо после пола сата
пешачења. Нисмо могли да уочимо никакво кретање,
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село је деловало сабласно и пусто. Прошли смо поред
гробља и скренули десно, да бисмо дошли до дедине
куће. Двориште је било уредно и сређено, а до самих
зграда требало је проћи кроз шљивик. Показивала сам
млада стабла која је деда посадио пре коју годину.
– Волео је воћњак највише на свету, свако дрво је
неговао као дете. Сви смо му помагали када је
садио ове шљиве, а тамо мало даље има и три реда
кајсија. Мораћу да видим како су родиле ове
године. Шта кажеш, како ти се чини?
– It’s nice, but I prefer life in the city. – рекао је мало
набусито.
Врата на кући су била отворена. Деда није био
унутра. Отишли смо до казана, ни тамо га нисмо
нашли. Поред се налазио подрум и ту сам угледала
деду како седи за малим столом. Испред њега је
стајала чашица и полић ракије. Флаша је била
полупразна, а са спољне стране блистале су капљице
росе. Деда је, са лактовима на столу, држао склопљене
шаке испред лица и одбијао димове. Осмехнуо се када
ме угледао. Орловски нос, бркови a la Клерк Гебл,
високо чело са дубоким борама и увек строге очи.
Сада су засијале благошћу, која се ретко виђала на
његовом лицу. Понудили смо госта ракијом и
ишчекујући реакцију загледала сам се у његово лице.
– You were right! It feels like heaven.
Седели смо, пијуцкали хладну ракију и гледали
како се спушта сутон. Онда је проговорио, напуклим,
храпавим гласом, почео је да ниже речи:
yes, they begin out in a willow, I think
the starch mountains begin out in the willow
and keep right on going without regard for
pumas and nectarines
somehow these mountains are like
an old woman with a bad memory and
a shopping basket.
we are in a basin. that is the
idea. down in the sand and the alleys,
this land punched-in, cuffed-out, divided,
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held like a crucifix in a deathhand,
this land bought, resold, bought again and
sold again, the wars long over,...

ШОЉА
Тек што је прошло десет сати, а врелина је већ
довела до усијања плочнике и асфалт. Ходала сам
тротоаром, трудећи се да пронађем бар мало
хладовине испод ретког дрвећа. На раскрсници је била
гужва, чинило се да су сви баш данас решили да се
извезу у град својим аутомобилима. Прешла сам на
другу страну улице, где су огромне тополе нудиле
освежавајућу сенку. Ту, одмах иза полууспаваних
стабала, угледала сам мноштво људи, хаотично
разбацане ствари, тезге. Ушла сам у ограђен простор у
сасвим други свет, свет бувље пијаце. Разгледала сам
гомиле одеће, набацане без реда, посматрала,
углавном жене, које су у потрази за нечим, претурале
по тој аморфној маси текстила, који је некада
припадао другима, и сигурно имао неку своју причу, а
сада се нашао изложен и огољен пред очима потпуно
непознатих људи, спреман да започне нови живот.
Смењивали су их стари сатови, половни алат, лустери,
књиге, слике. И свуда прашина. У дебелом слоју,
лепила се за све. Када падне киша, претвориће се у
шљапкаво блато. Нисам тражила ништа посебно,
заправо, уопште нисам ни намеравала да дођем овде.
Ненадано, поглед ми је привукла обична шоља.
Стајала је, једна једина, немарно положена на
мноштво минијатурних кригли од керамике, гипсаних
фигурица, малих стаклених ваза. Била је плитка и
широка, савршеног облика, више налик на зделицу из
које се хране бебе, са малом ручком у облику слова Ј.
Када сам је обухватила шакама, осетила сам колико је
лагана и крхка, и, без обзира на то што је била
прекривена прашином, могла сам да видим обрисе
својих прстију са спољне стране финог, млечнобелог
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порцелана. Изгледа да никоме, осим мени, није била
нарочито занимљива. Могла сам да осетим топлину и
арому зеленог чаја и смиреност зимских поподнева
док га будем испијала. У њеној анонимној
једноставности сакупила се есенција лепоте, без
звучног назива фабрике, који би јој дао етикету
ексклузивности или антиквитета. Била је моја
„украдена
лепота“,
раскошна
у
свом
минималистичком дизајну, и чинила ме најсрећнијом
особом тог узаврелог преподнева на бувљој пијаци.
Пажљиво сам је положила у ташну. Сигурна сам да се
Ромкиња од које сам је купила, дуго чудила како једна
тако неугледна ситница може да привуче некога, када
је на њеној тезги било толико других, китњастијих и
занимљивијих предмета.
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Саша Илић
СЛЕПИ ПУТНИК
Моја мајка се плаши југа. У њеним
пројекцијама, ако би се човек из Београда упутио на
југ засигурно би стигао до неког руба света, као на
претколумбовским мапама. А тамо, на самој ивици
њене визије, негде испод Мердара, све се стропоштава
у неку безвремену провалију, аутомобили, шлепери,
мотоцикли, све што се креће – нестаје, док изнад њих
остаје само звездано небо са месечевим српом у углу
ноћи. Баш са тог руба сам јој се јавио једног мајског
јутра када сам, путујући комбијем у власништву
илегалног превозника Ђуре Ђавола, одлучио да
отпутујем у Приштину први пут. Извадио сам
слушалице из ушију, чиме се прекинула меланхолија
блуза Гранта Греена, препуштајући ме пејзажу који се
насупорт визијама моје мајке, заправо пео у висину.
„Хеј, мама,“ рекао сам окренувши њен број.
„Где си ти?“ чуо сам њен забринут глас с друге стране.
Већ је предосећала да ћу јој саопштити нешто што
није желела да чује. „Путујем у Приштину, знаш...“,
рекао сам. „Ти ниси нормалан“, пресекла ме је,
„замало се нисам шлогирала.“ „Чекај, треба да знаш да
ми мобилни тамо неће радити...“ „Ма, какав
мобилни!“ рекла је она узнемиреним гласом: „Враћај
се одмах назад! Јеси ме чуо!“ „Стани мало,“
покушавао сам да је смирим, „идем пословно, пар
дана, јавићу ти се некако...“ „Је л’ ти хоћеш да ме
убијеш? То хоћеш?“ чуо сам је како негодује. По тону
сам знао да је свака даља расправа била бесмислена.
„Нестаје ми сигнал“, рекао сам, „чујемо се...“
Искључио сам телефон и ставио га у џеп. Погледао
сам троје путника испред себе. Они су већ скупљали
личне карте које су нам биле потребне за прелазак
преко границе. „А ви, баш до Приштине?“ чуо сам
шофера како говори. Имао је тамне наочаре и није се
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окретао, али сам убрзо схватио да се мени обраћа. „Да,
да“, рекао сам, „до Хотела Гранд“. „Ааа, батице, ми ти
не улазимо у Приштину... Оставићу те код кружног
тока. Је л’ може?“ „Како не улазите?“, збунио сам се:
„А како ћу за повратак?“ „Чекај нас на истом месту,
само преко пута... Кад се враћаш?“ „У петак“,
одговорио сам кратко не скривајући разочарање.
„Онда тамо у петак у пола два.“ „У пола два“,
потврдио сам настављајући да се труцкам на задњем
седишту комбија. Један старији човек у браон сакоу из
позних седамдесетих ми се окренуо и као да ме не
види, жмирнуо је и рекао: „Ал’ да знаш... Гранд ти је
затворен...“ Потом се осмехнуо, показујући ми жуте
пропале зубе. Био је видно задовољан. Убрзо, пошто
смо прешли границу, узео сам свој кофер и изашао на
разровани тротоар. Комби је дао гас и нестао у правцу
Грачанице. Остао сам у облаку прашине и дима, сам,
са кофером, као у неком старом филму.
*
Два дана касније, после успешних промоција
часописа Сарајевске свеске, стајао сам на истом месту,
само преко пута. Било је пола два, дан врућ, небо
високо, саобраћај на улици немилосрдан. Телефон у
џепу био је одавно мртав, могао сам да се ослоним
само на инстинкт. Човек тек на таквим местима осети
дубину своје самоће. И тонови са албума Idlemoments
постајали су сурово дубоки. Могао сам да замислим
неко слично место у далекој делти Мисисипија, где је
једне давне ноћи Роберт Џонсон доживео преображај.
Време је пролазило. У једном моменту сам приметио
жену средњих година неделако од места на коме сам
стајао.
Имала
је
коврџаву
светлу
косу.
Претпоставивши да чека исти кобми као и ја, пришао
сам је и питао је да ли зна нешто о његовом доласку.
Она ме је одмерила својим тамним очима и завртела
главом. „А неее, нее“, отегла је, „немаш ти овде превоз
за Београд... Ја чекам аутобус за Митровицу...“
Објаснио сам јој да путујем „дивљом линијом“ на шта
се она само осмехнула. „Ма ово није дивља линија,
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него дивљи Запад, знаш... Ајде ти са мном за
Митровицу, а одатле можеш на север... Знам једног
човека, Миливоја, он ће да те пребаци за Крушевац“.
Звала се Греса, што је на албанском значило „милост“.
Понудио сам је цигаретом док смо разговарали о мом
плану евакуације са Косова. Њена изненадна брига ме
је дирнула. Причала ми је о свом животу у Јужној
Митровици. Радила је у пошти и сада је каснила на
посао. Убеђивала ме је да кренемо заједно тим
аутобусом у подељени град. Већ сам нас видео како
прелазимо преко моста на Ибру, док нас сви
посматрају двогледима, са јужне и северне стране
Митровице и шкргућу зубима. „И?“ упитала ме је
Греса погледом док је газила опушак: „Идемо?“
„Ипак, остајем да чекам...“, рекао сам невољно. Још
дуго сам осећао стисак њене руке када је отишла.
Убрзо је наишао и мој комби, чији ме је возач
пожуривао као да напуштам Сајгон, а не Приштину.
Иза нас се, накратко, подигао високи стуб прашине.
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Предраг Вајагић
РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ ХИПОХОНДУРАСА
Светозар је хипохондар и та чињеница избија
по виделу као флека од масне чорбе на скупоценој
свадбеној кошуљи. Верујте, толике године голицам
пером честитог човечића, знане су ми све његове
танкоћутности и могу стати иза својих речи, а испред
мисли које по правилу мало касне.
Проницљиви сте ви читаоци, зајебана фела.
Прихватам оптужбе да су моја уходољубља себична и
скрибохлепна, но, баратаћу само аргументованим
чињеницама, разбуцаним у осам прецизних симптома
који доказују да је наш јунак умишљени болесник.
Симптом први
Ако је болест путовање сиромашних, Тоза је
Магeлан лично. Његово здравствено избезумље је леђа
о леђа с манијакалношћу. Тек што вирус неког грипа
утекне из тајних ЦИА лабораторија, ево га закваченог
у његовој ДНК спирали. Колико је у младости био
заокупљен бујним симетријама женског тела, толико
се сад, кињећи га, баца на премеравање свог, тражећи
ма какве алармантне неправилности.
Сатима пред огледалом пребира тетиве к’ô
струне балалајке, напухава стомак, чачка ресицу грла,
струже језик густим чешљем, па тај брис баца под
сочиво микроскопа, згомбава мишиће тражећи
фаталне гуке, једноставно – патролира дуж граница
бола и самртног страха. Рупе из анатомије у којима
обитава дрекавац његове панике толике су да би могле
прогутати све оне наставнике биологије који га
ничему нису научили.
Тобож је за дечију игру, иако их таква никад
није занимала, купио пластични торзо човека
(дводелно срце, цревни тракт, предња половина
бубрега, све се вади и уклапа), а нови члан породице
постао је и Стен, скелетни даса на точкиће. У почетку
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је, знатижељно скидајући поклопац Стенове лобање,
вршљао по синусима, ламелама и мембранама. Убрзо
помеша кости и органе, заглави враташца дијафрагме,
те се прешалта на укућане, поуздане манекене за своја
компаративна истраживања. Препипава их на прескок,
изненада напада и гњечи, ставља на опите и мрцвари
питањима која слободно можемо сврстати у заумна:
– Је л’ нормално да ми исплажени језик оволико
испадне, можда му се нека осовина разлокала?
– И вама ли се крв у епрувети, ако је педесетак пута
мућнете, згруша ко сурутка?
– После колико секунди ти, тасте, кад пљунеш,
нестану мехурићи?
– Да ли и теби, злато татино, крцка у потиљку кад
пољубиш лопатицу?
– Зашто само мени мали прст лакше улази у лево уво,
мож’ ли то бити девијација? Није ваљда полип, ђаво
га однео!
– Хало куме, какав си ми, како твоји? А, добро, деси
се то, кола су да се слупају. Поздрави куму, само
нек је она добро, доћи ћу да јој се потпишем на
гипс. Него, кад сам већ случајно назвао, видидер,
молим те, колико пари ребара имаш. Ја напипавам
14 и још неки патрљак, бочно.
Не може се рећи да породица није предузела
спасавање из набујале неурозе. Састајали су се у ужем
и проширеном саставу, вртели кроз плићак брзих
решења док је њега вукло бљузгаво дно.
Петрија, мајка болешљивца, признаде да га је
превише размазила стално само њему угађајући, на
шта пријашин, Невенкин отац, иронично рече како се
можда с тим не би сложила њена три мужа,
брзопотезно измењана током тих рајских година у
којима се посветила само сину.
Остали су сумњали да можда бежи од
одговорности, распитивали се није ли на послу упао у
неке проблеме или сукобе. Свима је лакнуло кад је
супруга убеђено пресекла да њен забрачник нити је
кадар имати љубавницу нити узајмити паре од
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зеленаша. Временом, њихово стрпљење је опадало,
премда он то, заокупљен својим голготама, није
примећивао. Пошто се тако свима наскакао по грбачи,
логично је било је да га, ценећи његова медицинска
застрањења,
прозову
по
једном
великану
експерименталног лечништва:
– Шта је то, леба ти, Менгеле управо изводио?,
опрезно се интересује Невенкина најмлађа сестра.
– Ма пусти чудака, насадио ме да стојим затворених
очију на једној нози, то мерио штоперицом и
уписивао у неке табеле.
– Боље да те насадио знаш већ како, али, има ко ’оће!
– Не лудуј, Зоркача, није мени сад до тога...
– Ух, ух, горе је него што си причала, мила моја.
Значи, у црвеној је зони, шифра - јебено. И, шта ти
каза?
– Шта мислиш, мрштио се и напао ме што могу тако,
као слепа рода, дреждати читав минут, док се њему
заманта већ после четрдесет секунди. Сад му је то
предзнак можданог удара, ђаво га смождио
бенастог.
– Треба то издржати, сејо драга, свака теби част!
Симптом други
Хипохондри желе, макар цркли, доказати да су
у праву и Светозар није цветак-изузетак. При првом
суочењу снисходљив, касније се с докторима свађа,
оповргава им дијагнозе, исправља их у латинштини,
хули и расхуљује по њима.
За попове ми је јасно, живе од свете водице и
Исусове брадице, али беломантијаши су веће зло.
Нађи комад пијанице, на’ватај му у теглу пијавице и
ето ти стручњака и исцелитеља. Годинама их
проучавам, њихови мозгови су тамни вилајети!
Частим систематским прегледом на приватној
клиници оног од вас ко докаже да их више занима шта
пацијент носи у жучној него у украсној кеси. Камо три
лепе среће да наше налазе и снимке анализирају
детаљно као чипкасти веш сестрица, све самих
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радодајки, дромбуљао је Светозар чим би нашао иког
вољног да саслуша.
Вишекратно је опасуљивао лекарске гуланфере.
Згрожен њиховим пацерајем, слао им је фотокопиране
чланке из хећимске периодике уз кратку поруку:
„Научи и ти нешто, хипокретену обични“ и потпис Дијагнозије Велики.
Злостављани медицинари се пред претњом
збијају у редове, размењују спискове позитивних на
хипохондрију уз кратак опис њихове умне
инфицираности и предлоге како их отперјати из
чекаоница где се, гладни дијагнозе, по цео дан свађају,
гунђају и представљају као очи (и стетоскопи) насмрт
оболелог човечанства.
Од дуга времена и вишка човекољубља Света
поче са пацијентима делити лечитељске савете,
одговарати их од неких прегледа, друге им наметати.
Неколико пута чак је и препродавао прашкове и чајеве
који су му се затекли у актен-ташни. Бавио се и
изнудом медикамената: Шта вам је то преписао, могу
погледати? Та, маните то, ко мога вас молим, он ради
за фармацеутску мафију, разумете, плаћају му да
продаје пишљиви боб. Те капсулетине вам се само
таложе у желуцу, уопште се не рециклирају, належе
фолија на фолију, све док вам се не закрче све дизне.
Боље ви те пилуле дајте мени, да ја то комисијски
уништим.
Ако то не успе, прелази на чисто пујдање:
Идите ви, лепо, заштитнику пацијената, други спрат,
соба деветнаест. И то је мустра и лупеж, али, кад
добије написмено, трипут се презноји. Ево, ја ћу вам
саставити концепт, већ сам се извештио у томе.
Па, опет, на сваку нову тегобу, подвије понос и
опет куца на омражена врата, мада му изабрани лекар
траје колико зечици швалер.
Симптом трећи
Поседује обимну болесничку документацију
коју редовно проветрава од мољаца. Рендген снимке
плућа и коштаних траума запира у кади и штипаљкама
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качи за терасни штрик, на шта деца вриште, одрасли
се крсте, птичурине се залећу у чуду. ЕКГ ролне му се,
ко пресоване звечарке, увијају по стану који се
претвара у депо фармацеутског отпада. По ладицама
му жена не налази, као сваком нормалном мужу, слике
малолетница и сумњиве кондоме већ: гумице против
вашки, бандажер за чукљеве, шпеције за алопеције,
цуцлу против хркања (грешком, престрављена,
прочита на амбалажи – Цуцла против дркања), боцуне
сребрне воде...
Симптом четврти
Снови су му накарадни и страшни (сучу се
црева, уста пуне здробљеним зубима, скалпели режу
вратне аорте) али какви би и могли бити кад пред
спавање гледа сателитске преносе компликованих
операција.
Симптом пети
Нема обзира ни према коме. Кад загусти отеће, насрнуће, кризирати као наркоман. Халапљиво
хрска и сиса све лекове на које наиђе били они у
чврстом, течном или шумећем агрегатном стању. Без
пардона, као аперитиве, тамани сирупе, после чега
дечица плачући дозивају своје нестале јунаке:
Фебрилисту Жака, Клинцуљу Јагорчевић, Здравка
Хербика, Слинорисца Храбра и његове Мале Бале. Све
у блистерима по дванаест брсти витаминске Гумедиће
чиме оплемењује синергију белог и црног лука.
Симптом шести
Редовни је конзумент свих апотекарских
акција, промоција и попуста, па је само у последњој
јесен-зима сезони своју забринутост кондицирао:
скенирајући теме главе, радећи спирометријске
тестове (нема у шта није дувао), фотографишући
младеже из разних углова. Након снимања свих
двадесет шест кошчица стопала на желатинској
фолији неко време је, као онај јунак Итала Звева,
видно шепао.
Потписао је
терапијске протоколе
за
подмлађивање коже и проучавао (у седам дрогерија)
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деформацију нокатне плоче. Тренутно је на листи
чекања ваучера за мамографију, док су га глатко
одбили за ПАПА тест због чега намерава судским
путем тражити задовољење од Удружења апотекара и
дрогериста.
Симптом седми
Сумње, као и гљивице, расту у мрачним и
влажним подручјима људског организма где завучене
чекају прилику. Тозу хипохондрија удара снажно и
нагло. Срећом, некад се годинама притаји. Свима
лакне, завлада мир. Тада на ред стиже нешто
безазленија брига о улаштености лица и тела. Одасвуд
чује - живот ниш’ не вреди ако при руци немаш презле
алоје, сандаловину испод сача и остала најајобина
уља. Није тешко израчунати да би му за враћање
здраве гипкости само левог подочњака требало пола
плате, што још увек није разлог да одустане. А
правила је безброј, сва преписана у свешчицу са чијих
зелених корица, уместо очекиваног Бреда Пита или
бар морнара Попаја, маше Махатма Ганди. Ево малог
изватка из тих прибелешки, да видите како грацилно
липицанерише његова мисао: Крема против тарупања
лактова нипошто не иде преко колена; лосион за
мекоћу ушних ресица не сме у додир са подбратком,
који ваља, у правилним серијама, тапкати китовим
мрсом. За петине раздеротине иде дванаест емулзија,
све једна другој до увета, док пинцете за длаке из носа
нипошто не турати у остале телесне зјапине, где је
растиш покучастији. Пупак се тапка туферима у
правцу казаљке на сату, јер се иначе лако одреши.
Зубни конац мора проћи НАСА тестове оптерећења, а
треба га по устима дромбуљати сатима, с тим да си
скењô ствар ако њиме жуљнеш десни.
Симптом осми
Кад се симтоми преклопе правећи му крст над
креветом, нервозно се бреца, покрива преко главе, из
тунела сикће жеље везане за укопни протокол и
испратеће церемоније. Фасцикла „Тестамент – измене
и попуне“ пати од надимања јетким „правићете ви
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мене од блата“ аманетима. Унутра је скица надгорбног
споменика који највише личи на изврнуту мермерну
торту. До детаља је описао коју одећу ће му навући
пред укрцавање у чамову барку. Осмислио је стајлинг
и тужном скупу:
Нека сви сватови дођу обучени у...
Сватови?, с ивице живаца рогачи се Нинка.
Ајде, шта се правиш вицкаста, знаш да мислим
на сахрањиваторе, покопнике... како да их и назовем,
јебем их живе. Небитно, нек’се одену у нешто весело,
цветно, топли пастел, нек’ се види да нисам уцвељен
пандркнуо, јер из ове долине слуза не бегам као сињи
кукавац већ као победник. Попове већ сабајле
растерајте, да ми се ту не саплићу у мантијама, краду
свеће и оговарају ме пред богом с којим ћу већ насамо
штошта расправити.
Нека говор напише прија Данка, лака је на
метафору, с тим да ни под пичком разно она не чита,
пишти к’о руски чајник, већ то дајте оном
Милутиновом малом што учи за оперетског певача,
нек загрми к’ô труба јерикоњска.
Од надгробне музике могу тамбураши. Пази,
само никако они из „Цигањског зорњака“, ти би
украли и новчић испод језика. Хоћу госн. Љубу и
његову банду, алал им гудало, школовани људи, бре,
властела.
А песму, која је по вољи за тај свечани чин,
прекипе на Нинкиној рингли, можда „Мали црв, мали
црв, у њедрима нест’о“? Или, боље – „Иструлићу, нећу
знати“?
Зачудо, за смрт спреман сужањ пређе преко
овог безобразлука, слеже раменима и дубоко се
замисли: Хоћу неку лепу, сетну, да сви заплачете, али
и да се усерете од страха ко ће следећи да налегне на
руду.
Даћа нек буде на нивоу, права кока-кола, бар
три врсте пива, амбалажа стаклена, никако пластика.
Обавезно најбоље вино, немој да вам Сокоћало ували
онај свој бућкуриш, иначе одмах скачем да га шчепам
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за врат лоповски. И не штедите на говеђини, нек буде
гулаш јаја да полижеш.
***
У судбини хипохондара има нечег дубоко
неправедног. Указују на скривене повезаности
симптома, трик-питањима сујетне врачеве уче памети,
калеме медицинске пригранке, при чему, нажалост,
доприносе једино развоју – психијатрије.
Можете ви тако сад данима терати рак на
конац, али, уверавам вас, скину наочаре доктор
Радекић, палцем и кажипрстом стисну очне капке, па
настави, по свим параметрима и налазима у вашем
организму не дешава се ништа необично. Једноставно,
ви нисте болесни и тако нека остане. Седиментација
као у детета, крв воловска, гвожђа имате за добро
рало... Свако инсистирање на додатним прегледима,
жао ми је што то кажем,води у хипохондрију.
Је л’ тако? Шта ми ту сад глумиш наивчину и
цифраш? Јуче се испилио, а више си упута потписао
Светом Петру него лекару-специјалисти. На мени се
нећеш вежбати, тегобе имам и твоје је да их
препознаш, ако умеш. Ако не знаш или нећеш, можеш
слободно да идеш у лепи Хипохондурас. И ти и ове
твоје хостесе! Уосталом, о овом јавашлуку чуће и
министар, зајуни, ваљда од све оне воловске крви,
Светозар, те махнито изјури из ординације. Затим се
изненада окрену, кроз отворена врата угура зајапурено
лице и, тешко дишући, припрети: Ја ратујем сам,
добро ми запамти. Али, ако дође до умирања, ту ћеш,
доцо, да ми правиш друштво...
Смирио се тек након што је у оближњој
апотеци, као хиљадити купац, освојио пакет производа
за активну негу скротума...
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Драган Фелдић
ДРУГА СРПСКА СВЕТА ЗЕМЉА У ГРЧКОЈ
Острво Крф, са истоименим градом и
споменицима српским ратницима, постало је друга
српска света земља на територији братске нам земље
Грчке. Прва је Света гора атонска са српским
манастиром Хиландаром. Србин који први пут дође на
Крф, доћи ће и други пут и трећи и све тако редом.
Долазиће све док буде могао. А, кад више не буде у
могућности да то чини, ту су његови наследници,
којима је оставио такав аманет.
Захваљујући савезницима Французима, Крф је
постао острво спаса српским ратницима који су
преживели албанску голготу почетком 1916. године.
Због тога то „зелено и рајско” острво у Јонском мору
заслужује да га Срби воле и посећују. Кад потомци
српских ратника дођу на Крф, осећају се као да су код
своје куће. Ту имају, заиста, Српску кућу. Као
најмилији гости Срби су добро дошли код својих
добрих домаћина – Крфљана.
Ако не долете авионом, путовање им почиње у
Игуменици. То је најсевернији приморски град на
грчком копну. Напуштајући га, пут их даље води
Јонским морем, све до дивотног града Крфа. Једним од
бројних великих трајеката путују, по тачно утврђеном
реду вожње. По укрцавању више аутомобила,
аутобуса, камиона и, наравно, путника, трајект
неосетно полази. Пловидба траје око два сата. Док
трајект полако прилази пристаништу и док не
пристане, путници са дивљењем посматрају панораму
града. Први утисци су им врло пријатни. Стара
венецијанска тврђава ствара им незабораван
доживљај. Ништа мање импресиван утисак на
посматрача оставља нова венецијанска тврђава.
Потомци ратника који долазе ради краћег или
дужег боравка, па и летовања, овде радо посећују
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споменике и спомен-обележја. Најпре посете споменобележје у месту Гувији, недалеко од града Крфа. На
самој обали гувијског залива подигнуто је споменобележје искрцавања српских преживелих ратника.
Уклесани пригодни текст на црној табли, на три
језика, говори о месту искрцавања савезничке српске
војске у јануару 1916. Комплекс спомен-обележја у
Гувији налази се у пријатном природном амбијенту.
Лепо је уређен и добро се одржава. То свето место
делује атрактивно. Због тога га посећују и веће групе
поклоника и знатижељника. Са дужном пажњом они
саслушају припремљено излагање у оквиру „часа
историје”. Затим се ту, уобичајено, обави одавање
поште славним српским ратницима минутом ћутања.
Код села Агиос Матеос, у средишњем делу
острва, била је стационирана Дринска дивизија српске
војске. Недалеко од тог села налази се спомен-парк,
који је просто незаобилазан ходочасницима из Србије.
У њему се налази импресивни споменик српским
војницима из Дринске дивизије, ту преминулим.
Дринци су својим умрлим дуговима и ратницима из
1914. до 1916. године подигли тај споменик, за
незаборав. На његовој мермерној плочи уклесани су
дирљиви стихови: „На хумкама у туђини / неће српско
цвеће нићи / поручите нашој деци / нећемо им никад
стићи.“ Ходочасници овде долазе и доводе своје
младе, ради поклоњења не само Дринцима. Полагањем
венаца и цвећа и паљењем свећа, изражавају свој
дубоки пијетет према светим српским ратницима.
У сликовитом Агиос Матеосу побожни
земљоделац заслужио је трајну захвалност и успомену
код Срба. У средишту тог села захвални Срби су
подигли споменик том хуманом Грку. То је Јанис
Јанулис. Он је уступио своју најбољу њиву за
сахрањивање војника Дринаца. После есхумације и
преношења остатака ту сахрањених, у маузолеј на
Виду, Јанис више никада није обрађивао ту њиву.
У Јонском мору, северно од града Крфа лежи
острво Видо. До њега се долази бродићем. За време
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Великог рата, после трагичне албанске голготе,
савезници су на Виду организовали санитетско
збрињавање српских војника. На то невелико острво
пребачено је око дванаест хиљада ратника који су
преживели голготу. Многи од њих, исцрпљени,
потпуно изнемогли и болесни – углавном млађи, ту су
оставили своје животе. Сахрањивани су у камењару
острва, док је то било могуће. После су баркама
одвожени. Нешто даље од острва, полагани су у
дубине Јонског мора, у плаву гробницу.
По обилaску Вида ходочасници из Србије, уз
звуке Тамо далеко и рецитовања Плаве гробнице, у њу
полажу цвеће. Код српског народа Видо је, због тога,
остало у трајном памћењу као острво смрти. Оно је
постало свето српско место на Крфу, где ће, као такво,
остати за све време док је Срба. Прво спомен обележје
на Виду Бесмртним херојима, поставила је Краљевска
морнарица 17. маја 1929. године.
Свесни свега тога, потомци српских ратника,
кад год им се укаже прилика, посећују ово историјско
место. Са заставама и цвећем прилазе импозантном
маузолеју да одају доличну пошту својим славним
прецима. Намера им је да се, са упаљеним воштаницама, поклоне и понекад одрже помен Српским
јунацима. То чине са пуним пијететом пред улазом у
маузолеј, који је подигла Краљевина Југославија. У
периоду од 1936. до 1939. године пројектован је и
грађен монументални маузолеј са костурницом.
Пројекат за тај историјски споменик, уједно и
споменик културе, урадио је познати архитекта
Николај Краснов, руски емигрант. У улазном делу
маузолеја посетиоци пале воштанице, остављају цвеће
и понешто што намене за покој душама херојским
ратницима. У костурници је 28 блокова са по 44 плоче.
На њима је укупно 1232 имена српских ратника чији
постхумни остаци ту почивају у миру.
У српској кући је смештена музејска поставка
Срби на Крфу од 1916. до 1918. У истој згради је и
Почасни конзулат Републике Србије. Поставка је
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презентована у приземљу и на првом спрату, врло
стручно и на прегледан и осмишљен начин. Зграда је
доступна свим заинтересованим, посебно српским
ходољубима и знатижељницима.
У граду Крфу, од многих споменика
знаменитим догађајима и личностима, издваја се
фелдмаршалу Шуленбургу. То је дело италијанског
вајара А. Корадиниа. Споменик стоји испред улаза у
Стару венецијанску тврђаву, грађену око средине
шеснаестог века, за време венецијанске управе
острвом. Тврђава је изграђена у делу града, налик
полуострву. Касније прокопаним каналом она је
одвојена од градског ткива и сада се налази на
сопственом острву. Венеција, односно Млетачка
република, управљала је Крфом више од четири
столећа. Крилати венецијански лав у тврђави као да
прича о томе. Кад би велика слика Mathias Johann von
der Schulenburg-a у музеју тврђаве проговорила, све би
то потврдила. Стара венецијанска тврђава је огромна.
У њој се налазе многи неопоходни објекти. Пре свега
ту су касарне. Такође, ту су и друге потребне
грађевине, као што је, на пример, сахат кула. На
највишем делу терена и високом бедему изграђена је
кула светионик. За време свог управљања Крфом, од
1814. до 1864, Енглези су у тврђави, на равнини, 1840.
године изградили велики храм Светог Ђорђа.
За време енглеске управе, гувернер Томас
Мејтланд, од 1822. до 1824, изградио је на северном
делу Еспланаде велику палату Светих Михаила и
Ђорђа. Испред палате је леп парк у коме је статуа
гувернера Адамса. У част гувернера
Томаса
Мејтланда, такорећи у средини Еспланаде, подигнута
је Јонска ротонда. На пространом градском тргу
Еспланади, или Спијанади, који је преко пута Старе
тврђаве, задржао се времешни венецијански бунар.
Некадашњи дворац Ахилион на Крфу сада је
врло занимљива одредница многим туристима и
добронамерницима. Аустријска царица Елизабета
(1838 – 1898) „дала је направити Ахилион године
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1890–92. под руковођењем барона Аугуста Буковића.“
Дворац је пројектовао у стилу неокласицизма –
„помпејанском стилу” италијански архитекта Рафаеле
Карито. Лепа царица Елизабета, звана Сиси, осим што
је неговала своју лепоту, волела је много грчку
митологију. Она је одређивала целокупно уређење
дворца. Посебно је обраћала пажњу на капелу, као и
на парк унаоколо. У великом холу дворца, на великој
зидној слици представљен је Ахил на бојној
двоколици како тријумфално вуче убијеног Хектора,
највећег тројанског јунака. Северно крило дворца,
према парку, је са тремом – са низом јонских стубова.
Испред њих су статуе муза, заштитница уметности. У
предивном парку пажњу посматрача плени кип
Умирући Ахил, немачког вајара Е. Хертера, израђеног
1884. године. После убиства царице Сиси у Женеви
1898. њени наследници су Ахилион 1907. продали
немачком кајзеру Вилхелму. Он је у парку дворца
поставио Великог Ахила, скулптуру Јоханеса Геца,
изливену у бронзи 1909. године.
На великој Спијанади је подигнут велики
споменик у част уједињења седам јонских острва са
матичном земљом Грчком 1864. године. Нешто
јужније од Спијанаде налази се споменик Јанису
Каподистријасу, Крфљанину, политичару и првом
председнику Грчке после уједињења са јонским
острвима. Мало даље од овога, налази се споменик
Соломосу
Дионисију,
Крфљанину,
грчком
нациоиналном песнику, песнику уједињења.
Са задње стране Спијанаде, готово управно на
тај велики трг, сутичу се многе улице и уличице. Оне
су, углавном, кратке и узане. Као такве и са спратним
зградама у низовима, дају сликовитост том делу града.
Најужа уличица свакако је она са називом Кантуниа.
Високе зграде спречавају да их обасјају сунчеви зраци.
Такорећи, у том делу града нема улица да у њима нема
лепо уређених трговачких радњи. Улица у којој је
најважнија црква града носи име Светог Спиридона,
заштитника острва Крфа. Улице са старинским
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зградама пружају се све до мора, до самих градских
бедема старог Крфа. На западној страни Спијанаде су
низови занимљивих спратних зграда. Неке од њих
потичу из венецијанског периода. Између таквих
улица и зграда на Тргу Димархио, налази се градска
кућа, тј. Општина града Крфа. Та зграда такође потиче
из периода венецијанске управе Крфом. У
осамнаестом веку у њој је било позориште. Једна
стара зграда, са почетка деветнаестог века, некада је
служила за књижницу и окупљање Читалачког
друштва.
Четири километра јужно од града је
полуострво Канони, са прекрасним видиком. Види се
острвце Понтикониси (Мишје острво) са црквицом
Пантократора. На ближем острвцету, које је молом
спојено са копном, налази се манастир са црквом
посвећеном Светој Богородици Влахерни.
На острво Крф, бисеру Јонског мора, долази се
и због летовања на мору и његових предивних плажа.
На западној обали острва, код места Агиос Гордиос
налази се плажа са кристално бистром водом. Та
плажа је пешчана, велика, добро уређена и увек је
велики број посетилаца и купача на њој. У
југозападном делу острва налази се месташце Агиос
Георгиос. Ту је одлична пешчана плажа. Таква је, да
смо на њој радо и често проводили читаве дане. За
сваку је препоруку. На северозападу острва је
атрактивна плажа Сидари. Еолском ерозијом и радом
таласа настале су стене чудних облика. Та плажа није
позната само по томе. Можда је познатија по свом,
такозваном, Каналу љубави. Према веровању, ко
преплива тај канал заједно са вољеном особом,
доживеће вечиту љубав. На западној обали је место
Палеокастрица са изванредним пешчаним плажама, са
водом прозирном као горски кристал. Обиласком
Палеокастрице треба неизоставно посетити оближњи
манастир Свете Богородице у коме се налази њена
икона израђена у сребру.
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Љиљана Гајовић
БАСАРИЈАДА
„Фама о бициклистима“, „Тушта и тма“, „Други круг“,
„Очај од нане“, „Анђео атентата“
„Не вреди, изгледа мењати места. Где год
дођеш, затекнеш самог себе и то често горег од онога
кога си оставио тамо одакле си кренуо. Нарочито ако
одем на место на којем се од човека очекује да буде
добро расположен и срећан што је на њему.“ Управо
овај цитат из преписке Светислава Басаре и Миљенка
Јерговића, „Тушта и тма“, на 367. страни, најкраћа је и
најпрецизнија дефиниција стваралаштва првопоменутог писца, још од „Фаме о бициклистима“ па све до
најновије књиге „Андрићева лествица ужаса“. Како
год названо дело и шта год да је идеја, тема или
садржај Басариних књига, то је један исти круг
трагања за смислом изван себе, али ипак пре свега о
себи и Историји света. Тај круг је попут луна парка у
коме се вртешке које је Басара давно покренуо не могу
да зауставе, јер није дошло време да се игра заврши.
Сатиром прави велике замахе који стварају вртлог
фасцинантних опсервација на филозофске, историјске,
политичке и религијске теме све док се и читаоцу и
њему, писцу, не заврти у глави. Али, читалац
изоштрене интуиције разумеће да је писац сваки пут
на почетку; тражећи разрешење, уз помоћ апсурда и
ироније, у свакој новој књизи среће истог себе, као
што је у оној кафани у Бајиној Башти затекао Басару
који је побегао од Басаре из Срема.
Те интелектуалне играрије нису више новина
нити основа вредности целокупног Басариног
досадашњег ствралаштва. Навикли смо већ на то да ће,
нека нама, у извесном смислу позната истина, бити
предмет спрдње и извргавња руглу. Оно што је
зачудно, смело, дрско и сваки пут провокативно је
чињеница да се та луцидност, у сталном преобраћању
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разних „истина“, показује на нов начин, увек у оквиру
једног јединог, непромењеног литерарног израза. Као
да годинама читамо један исти, дугачак роман, штиво
деградирајуће атмосфере које поприма форму Нострадамусових визионарских свитака. Како иначе доживети реченицу: „Омамљени вртоглавицом, пропаст ће
назвати прогресом“. То је написао пре много година а
баш ових дана показује се као пророчанска мисао. И
нема краја тој Басаријади којој се, руку на срце, радују
сви они који поштују и воле да читају, по много чему
захтевну литературу.
И није ни чудно што се књиге нижу једна за
другом, као одломци Великог романа. После „Анђела
атентата“ награђеног са неколико књижевних награда,
врло брзо из штампе је изашла збирка прича „Очај од
нане“, а већ у септембру изненадио нас је нови, како
се наводи у поднаслову, готски роман, под називом
„Андрићева лествица ужаса“. Басара као да пише све
више и све брже. И чини се да то није више питање
потребе, већ опстанка. И опет се суочавамо са
чињеницом, да му не мањка тема за разговоре са
читаоцима преко којих преиспитује сопствене сумње,
дилеме и размишљања. Беспрекоран језик, ерудиција и
луцидност не дозвољавају нам да се у том смислу
осетимо искоришћеним, као полигон за његову
терапеутску интроспекцију, нарочито с обзиром на
тематске целине којима се не може оспорити „тежина“
озбиљне литературе. Иако је управо демистификација
познатих митова и идеологија више пута потврђена
опсесија, овог, у последње време веома поштованог и
величаног писца, не задржава се баш све на негацији.
Басара нас вешто заварава и мудрим запажањима о
пошастима глобализације и „убрзању које она доноси,
а које је сушта супротност динамици, јединој снази
која је у стању да изнедри нешто стваралачко“. Тако је
само наизглед све релативизовано, јер Басара својим
неуротично „распричаним“ маниром раставља а потом
васпоставља историју света и његове идеале. Хумор не
олакшава у потпуности читалачки процес који се
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повремено претвара у озбиљно искушење када се
реченице заковитлају у том басаријанском кругу до
граница апсурда.
У „Анђелу атентата“ приповедање се заснива
на разговору Франца Фердинанда са посмртним
секретаром. Такав концепт даје му простор за све
могуће ироничне алузије, коментаре, фикцију.
Проблем читаоца може да буде у томе како да се
постави према оваквом штиву. Да ли да га у појединим
деловима прихвати озбиљно, или да од почетка до
краја учествује у игри обесмишљавања званичне
историје. Несумњиво је да само добра обавештеност
омогућава писцу овакву врсту вођења приче. Добро
обавештен читалац, с друге стране, препознаће
историјске детаље, на које додуше, сам писац упућује
у фуснотама. Игра се компликује у тренуцима
вишеструке ироније која кулминира апсурдом. Сваки
покушај да се у читаочевом уму рационализују делови
текста или цео роман завршавају се конфузијом
изазваном опречним утисцима. Они који би да сазнају
нешто ново о Првом светском рату, Францу Фердинанду и Гаврилу Принципу пашће у замку Басариног
стила, виртуозног разврставња и комбиновања података који заоденути фикцијом заводе ум и одвлаче
пажњу на различите стране. Оног тренутка када и
поверујете у истинитост неке чињенице све се у
тренутку мења, остајете омађијани и заробљени у
текстуалном контексту у коме све и јесте и није,
суочени са слободом тумачења са којом не знате шта
бисте.
Басара почиње од једног детаља, приче,
анегдоте, из које се унедоглед множе нове слике и
запажања, остављајући утисак да ни сам не зна где ће
га одвести таква разуздана машта. Отуд неке
констатације, толико ван памети и здраве логике, на
које читалац може само да се од срца насмеје и
доживи олакшање суочавајући се са драматуршки
веома сложеним ситуацијама. Још у „Фами о
бициклистима“ Басара је то најавио делом текста у
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коме се наводи да „речи и јесу ту да би долазило до
неспоразума.“
Међутим, Иако Басара појам „едукативно“
вероватно не би прихватио као део описа својих дела
има много тога у њима што би се могло подвести под
ту реч, а сажето би могло да гласи– ништа не
посматрајте са искључивошћу и не присвајајте
ригидно ни своја, а поготову не туђа мишљења.
Тако, када пише о добру и злу, указује на свима
добро познату чињеницу да није лако снаћи се у томе
како су та два појма раздељена. Његово решење је
следеће: „Ја се сналазим на тај начин што се уопште не
сналазим. Снаћи се значи ставити себе у заблуду,
прихватити одређени образац мишљења, то значи
дефинитивно се определити за овај свет који ме
уопште не интересује.“
Све има и ону другу страну, а кад већ нема
апсолутне истине, онда су иронија и релативизација
бољи од сваке искључивости и тврдоглавости чије су
последице вишеструко штетне. Због тога „Анђео
Атентата“, као и друге његове књиге треба читати
примењујући манир самог писца – не дозволити себи
потпуно прихватање било какве констатације макар
била уобличена хумором, наоружати се стрпљењем за
пробијање кроз лавину речи, латинских цитата и
наизглед реалних прича домаштаних у хармсовском
маниру. Све што нам се чинило да знамо, од историје,
филозофије до науке и књижевности, у Басаријанском
кругу, као у временским рупама подлеже извртању, те
нам се и сопствено постојање чини као, како би он
рекао, сумњива работа, коју не треба схватати
превише озбиљно. Јер, „онај ко хоће да доказује
испразност света мора почети од себе“.
То нас на крају, после доброг менталног замора,
приближава писцу и једној од теорија из „Фаме о
бициклистима“. Они који се са Басаром годинама
крећу у његовом кругу проживљавају судбину човека
који вози бицикл. „А човек који вози бицикл, у ствари,
разапиње самог себе.“ И тако је од прве књиге овога
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писца. Разапињу се и писац и читаоци. Јер, „не
протиче време. Протичу само чињенице.“ Па се тако
намеће још један занимљив цитат из култне књиге,
коју је Басара разрађивао у свим потоњим делима:
...како то онда од тако лоше садашњости уопште
настаје будућност? Ваљда зато што људи увек стигну,
како каже, на место супротно од онога према коме су
се запутили. Или да закључимо тезом са почетка– на
том месту нађу исте себе, ако не и горе, и то у сваком
будућем времену.
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Слободан Стојановић
СЛАТКЕ И ГОРКЕ ТРЕШЊЕ
Лица:
Павле Глумац
Наташа Глумац
Поштар
Андрија
Дебели
Вера
I чин
У стану Глумца. Сасвим мирнодопски и скоро
луксузан ентеријер. Рекло би се, погрешно, веома
неподесан за спремање партизанских улога. Без
намере да пркоси партизанству. Глумац је млад.
Наташа је витка и реска. Надмоћна сасвим мало. Једва
одржава корак са својом, несумњивом пакошћу.
Присутан је и недостатак поштовања. Самопоштовања
још више. Глумац припрема нову улогу. Супротно
својој стручној навици је код куће. У папучама.
Глумац:
Наташа:
Глумац:
Наташа:

Глумац:
Наташа:
Глумац:
Наташа:

Наташа, молим те донеси ми чашу
млека, паштету и хлеб.
Како почиње та нова партизанска драма?
„Седели су на камену и јели кувани
кукуруз“?
Не пише тако. Донеси ми млеко.
Знам. Пише: „Седели су у трошној
сиротињској кући. Дувао је хладан
децембарски ветар и она му је мазала
маст на хлеб и кувала шербет ...“
Наташа, молио сам те да ми донесеш ...
Драма се зове?
„Неописани предео“.
Написао је?
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Глумац:
Наташа:

Глумац:
Наташа:
Глумац:

Наташа:
Глумац:
Наташа:
Глумац:
Наташа:

Један нови. Не знаш га. Донеси ми
млеко.
Разумем, друже комесаре. Млеко и хлеб,
по могућству црн, и паштета. Диван
почетак за један партизански комад.
Кога играш у њему? Политичког
комесара? Не могу никако да замислим
оне праве партизане, бивше партизане,
који ће те гледати у позоришту. Како је
све то...
Наташа, молим те донеси ми чашу
млека.
(Изиђе и касније се врати са млеком.)
(Чита прве реченице своје улоге)
„Колико имају година? Старији двадесет
шест. Од када су чланови? Нису
чланови? Ти си одувек патио од
романтике“.
(Понавља за себе) Патио од романтике.
Патио од романтике.
(даје му чашу с млеком) У којој смо
офанзиви?
(подигне главу са текста) Он ми најпре
каже да патим од романтике.
Тај те изгледа сасвим добро познаје. Ти
заиста патиш од хроничних напада
романтике и акутне меланхолије.
Треба ли нешто да платим за овако
прецизну дијагнозу?
Све ће то народ да позлати. Ти,
уосталом, ниси био нарочито тежак
дијагностички случај. Симптоми су
толико упадљиви и карактеристични. То
је било лако утврдити. Ти си један
типичан и проучен случај. Лечење је
међутим много теже, а ти си у тако
поодмаклом стадијуму да је прогноза
веома неповољна. Ако у теби има и
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Глумац:

Наташа:

Глумац:

Наташа:
Глумац:
Наташа:

Глумац:

трунке жеље за оздављењем, тј.
отрежњењем.
Ако трезан и излечен значи - пуст, хвала
ти. Не желим да се лечим. Чак бих и
теби препоручио једну инфекцију
романтиком. (Пије млеко. Погледа је,
настави да пије млеко. Онда стрпљиво
маже паштету).
Најбоље је да вечерас идемо у биоскоп.
Даје се ревија дечјих цртаних филмова.
Ови филмови ће нас поново изједначити.
Овако, ако наставимо, сигурно ћемо се
посвађати, а свађа нам је ваљда доста.
Иди сама у биоскоп. Ја имам посла.
Добио сам нову улогу. Она за мене
значи веома много. Морам је вечерас
прочитати. Не желим да пропустим још
једну прилику због – дечјих цртаних
филмова.
Хоћеш да кажеш: због мене.
Хоћу да кажем оно што сам рекао: због
дечјих цртаних филмова. Не због тебе.
Али то је исто. Ја сам ревија дечјих
цртаних филмова. Ја сам Олива и Белка,
ја сам Мини. Нисам Јованка Орлеанка,
нисам Антигона. Ја сам Олива, ја сам
Белка, ја сам Маза.
У реду. Ја сам Станоје Главаш, Војвода
Пријезда, ја сам Мали Радојица.
Погрешно смо спојени. Преварили смо
матичара, преварили смо кумове. Ти си
требало да се удаш за... Микија Мауса,
за Пају Патка, за... Попаја, за Луњу...
шта ја знам за кога је требало да се
удаш. Можда за Волта Дизнија лично. У
реду. Ја сам морао да се оженим
Косовком Девојком, Вилом Равиојлом,
сестром Батрићевом. Тај сам виц већ
десет пута чуо. Први пут сам се смејао.
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Наташа:

Глумац:

Наташа:
Глумац:

Наташа:

Глумац:
Наташа:

Други пут сам се смејао и слушао. Трећи
пут га чуо. Четврти пут разумео. А
вечерас... вечерас га знам напамет.
Испричаћу га сутра у клубу. Наведи тај
виц у молби за развод брака. Само ме
вечерас остави на миру. Ово заиста
морам да прочитам.
Ипак се превише љутиш. Нисмо ваљда
дошли до развода. Зар се ми више не
волимо? Зар не можеш жени учинити
једну тако малу пажњу да је одведеш у
биоскоп? Само сам те то молила.
Али, Наташа, разуми ме. Ово морам да
прочитам. Ово је прилика за мене. Нећу
је пропустити. Добио сам главну улогу у
овом комаду. Сувише сам дуго био
салонски љубавник и лирски тенор.
Чини ми се да ова ми драма пружа
партију у којој ћу говорити људски и
гласно.
Јесам ли те до сада ја спречавала да
говориш људски и гласно?
Наташа, без правог разлога компликујеш
ствар. Она је потпуно јасна. Теби се иде
у биоскоп, ја имам посла. Ја не желим да
ти ускратим задовољство да идеш у
биоскоп, али ја вечерас не могу с тобом.
Ствар је још простија. Хоћеш да
останеш сам. Прошла су времена када си
премијеру претпостављао посету мојој
болесној тетки...
Прошла су времена... када си ти са мном
припремала најмање улоге. Посилног и
трећег момка у „Ђиду“.
Ја бих то и даље радила али ти то више
не желиш. Рекао си ми да одем у
биоскоп док ти читаш нову улогу.
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Подсмевала си се том партизанском
команданту. Јеси ли се подсмевала њему
или мени?
Ни теби ни њему. Подсмевала сам се
вашој наивности. Мислите ли заиста још
увек да опчините позоришним херојством гледаоца. Херојством и партизанским заклетвама са магнетофона.
Мене нећете моћи. Уверена сам ни
остале. Ми више верујемо цртаном
Попају него теби – комесару коме
зликовци черече маму. Имао је право
онај писац. Сећање је сувише кратко.
Ми у партеру имамо сувише посла и
обавеза. Играјте то у дечјем позоришту,
а ако хоћете да разговарате са нама, онда
молим. Попењите се до нас. Нама је
доста ваших херојских и комичних
примера. Платила сам улазницу и хоћу
бизнис, хоћу да будем равноправна.
Могу да платим и скупљу улазницу. И
троструку цену, и петоструку али - clara
pacta... ако треба да се скинеш го – да се
скинеш. Да плачеш – плачи. Сам си то
изабрао. Ти си глумац.
Ипак иди у биоскоп. Ја никада нећу бити
Попај. Ни у овој кући.
Хоћу – нећу. Као да те неко пита. На
позорници још и мораш бити витез и
скитница. Али овде... овде на четвртом
спрату зграде у улици Војводе Пријезде
ти си Попај а ја Олива. Овде нема завесе.
И, ако је икад била, срушила се, не да
открије позоришну машинерију и
вештачка светла него нас – цртане
пајаце и микимаусе. Сократа се сећаш...
Знам га само из виђења...
Најбоље би заиста и било да овај
разговор скренемо на виц, овај наш
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разговор који умало није почео да буде
разговор између два одрасла човека.
Мислиш ли да га избегавам. Шта може
један разговор мужа и жене да донесе?
Запамти, Наташа, ми нисмо случајни
познаници који ће кроз два сата бити
километрима далеко. Ми смо заједно.
Ујутру ћемо пити чај из истог чајника и
огледати се у истом огледалу. Уосталом,
да сам пристао да идемо у тај дечји
биоскоп, да сам започео разговор о... о...
о летовању или било чему другом још
једном би тај твој „разговор између два
човека“ био одложен. Наташа, ја имам
посла и... и извињавам ти се ако сам био
груб. То, заиста, нисам хтео.
Али ако те замолим да будеш груб? Ево,
молим те, другарски, најдругарскије те
молим: буди груб према мени. Згази ме.
Реци да ти сметам, да сам досадна. Реци.
Нећу то рећи.
Али ако те молим.
Ту ти жељу не могу испунити.
Можеш, можеш. Само покушај. Није то
ни мало тешко. То је чак у твојој
природи. Ти си тако дискретно и
пажљиво груб. Ти си груб на један
отмен, фини начин. А ја желим да
вечерас, макар једанпут, будеш просто
груб, да ме згазиш. Овако ме много
мучиш.
Наташа, Наташа. Теби изгледа баш то
недостаје, та отмена и фина грубост. Ње
нема у мени. Ти си је измислила. Не
знам зашто ти је потребна. Иди у
биоскоп.
Тако брате. Ипак си ми испунио жељу.
Тако, треба да будеш груб. Офелија, иди
у биоскоп. Хвала ти. Ти си ми увек сваку
114

Глумац:
Наташа:
Глумац:

Наташа:

Глумац:

жељу испунио. Ја сам најсрећнија жена
на свету. Он ми испуњава сваку жељу.
Молила сам га да буде груб према мени,
он ми је ту жељу испунио. Сад ћу га
замолити да ми каже да ме не воли. Он
је диван. Он је најбољи муж на свету. Он
ће ми и ту жељу испунити. Тако сам
срећна. Он ме толико много воли, он ми
испуњава сваку жељу. Ја сам га молила
да ми каже да ме не воли. Он ће ми ту
жељу испунити.
Волим те.
(смеје се). Онда пођи са мном у биоскоп.
Ја сам ти најозбиљније рекао да те
волим, али то није због твоје мајсторске
способности да човека доведеш на
ивицу стрпљења и ивицу поверења.
Ја само познајем путеве регенерације
супружанске љубави. Ето, и мени се
чини да те поново волим. Часна реч,
дечко, ја те поново волим. Попаје, часна
реч. Иако знам да ћеш целу ноћ
провести над тим политичким комесаром од иловаче, иако знам да ћеш
намерно промуклим гласом да трабуњаш
те бомбашке реченице без трунке ватре,
остаћу вечерас с тобом. Пропустићу
најбоље цртане филмове да ти помогнем
да научиш напамет тих десет: „Напред
другови ми морамо проћ“ и десет: „Ја
гинем за праведну ствар, осветите ме
другови и другарице“ и „С вером у бога
– смрт фашизму“ и... шта ти ја знам што
се све може стрпати у једну партизанску
драму.
Ако је тако, много ћеш ми боље помоћи
ако одеш у биоскоп, или да спаваш или
да наставиш свој посао. Сасвим добро
знаш да ти ускоро истиче рок да предаш
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превод. А мене остави да се петљам са
тим – џулованима како ти кажеш. Са
тим старим грамофонским патриотским
плочама којима, ипак, мораш да
захвалиш што...
...што данас једем земичке и палачинке
уместо горке проје, што се возим
аутомобилом и зурим у телевизор, што
мој муж скупља земљане луле а не
потписе на радничкој петицији, што
данас...
...што данас све то смеш да кажеш, што
данас на све то можеш да пљунеш.
Ниси ме разумео. Сувише сам чврстим
везама везана за њих, за те твоје партизане, али твоје непозоришне партизане и
не знам да ли више зато твоје, да бих се
усудила да у овом веку општег пљувања
пљунем на њих. Ако на неког пљујем –
пљујем на позоришне партизане, на
нашминкане партизане.
Ти као да си расположена да ми ипак
помогнеш у читању и припремању ове
улоге.
А теби је требала читава вечност да то
схватиш.
Коме треба да захвалим за ту
неочекивану доброту?
(оде до прозора, отшкрине завесу) Киша.
(застане изненађен) Зар те киша
разнежава?
Киша.
(устане и приђе јој с леђа) Киша. Киша
је разнежила моју пргаву гневну
девојчицу.
Није ме разнежила. Не волим да идем по
пљуску, а имам толико суровог мужа
који неће да ме аутомобилом одведе у
биоскоп.
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Опет започињеш. У једном тренутку сам
помислио да желиш да ми помогнеш.
И помажем ти.
Да, помажеш ми. Помажеш ми да
схватим тежину борбе. Лакше је било
изаћи жив кроз седам офанзива него не
отићи у биоскоп кад ти то желиш. Ако
ипак не одем у биоскоп заслужићу орден
народног хероја.
Да, ја сам за тебе непријатељска офанзива. Ти си са мном у великој народноослободилачкој борби. Ја сам за тебе
тиранија, бориш се за слободу од мене?
Одвешћу те до биоскопа. У колико
почиње?
Имамо још десет минута. У седам. Знала
сам да ћеш ми испунити жељу. Ипак си
ти диван дечак.
Одвешћу те само до биоскопа. И
сачекаћу те после представе.
Не мораш се трудити. Нећу у биоскоп.
Ја те заиста не разумем, Наташа. Па што
за бога милог хоћеш од мене?
Ништа, дечко. Ништа. Заслужио си
орден. Ја ти га предајем. (Даје му
бурму).
(Пружа руку.)
Узео би је. Хероји су обично добијали
ордење после смрти. Ти ћеш тек тада
добити овај ореден.
После чије смрти?
Па твоје, наравно. (Смеје се). О шашави
дечко, шта ли си то помислио? Да ћу се
убити, да ћу скочити кроз прозор? Али
напољу пада киша. Покисла бих
падајући. (Смеје се.)
(Смеје се.) И моје здравље је, хвала
витаминима и јакој храни чврсто. Дуго
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ћу чекати на тај орден. Млад сам, здрав
и чврст.
Као стена. Као стена али хоћеш ипак
вечерас са мном у биоскоп да гледамо
цртане филмове. Макар од једанаест.
Наташа,...
(прекине га и пољуби у уста која су до
сад говорила) Кладим се у живот да ћеш
ме вечерас водити у биоскоп.
(Глумац и Наташа се љубе. Звони.
Глумац отвара врата. На вратима је
поштар).
(Чита адресу на телеграму) Наташа и
Павле Глумац.
Нас двоје.
Потпишите овде, молим.
(потписује пријем телеграма и журно га
отвара)
„Срећну трећу годишњицу брака жели
вам – Чича“. Попаје, па данас је три
године од како смо у народноослободилачкој борби.
Па, честитам. Честитам и желим вам и ја
с моје поштанске стране много среће.
Хоћете ли да попијете нешто?
Хоћу. Хоћу. Напољу је страшно.
Пљушти киша. Покисао сам али не
жалим. Донео сам вам леп телеграм.
Наташа, донеси ону ракију што нам је
летос послао Чича. (Наташа оде) Наш
Чича, Наташин стриц има две велике
страсти. Пчеле и громовску ракију. Ова
коју ћемо пити има тридесет година. То
је прва ракија коју је испекао Чича.
Запечатио је кад се Наташа родила.
(Доноси ракију и служи. Сипа и себи.)
Ова ракија има ....
...тек тридесет година.
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(насмеје се). Тек или већ тридесет
година.
Тек.
Тек.
Ракија је боља што је старија.
Ви тако лепо умете да ласкате. Јесте ли
то учили у поштанској школи?
То није ни мало тешко. Ја се подједнако
добро разумем у ракију и у жене. Жена
ми је већ неколико година болесна.
Свако јој вече читам јер је непокретна, а
у књигама човек може пронаћи безброј
лепих и охрабрујућих речи.
Ви јој свако вече читате?
Већ четири године. Прочитао сам јој
скоро целу вождовачку библиотеку.
Тако сам научио да много причам.
Надам се да вам нисам сувише досадан.
Уосталом... ево већ идем.
(одушевљено.) Али... не. Баш нам је
пријатно. Зар не, Попаје? То је дивно.
Просто сам зажелео да и ја будем
болесна и да ми ти читаш. То би било
дивно.
То не би било дивно. Болест је тако
страшна. Страшна, али је човек мора да
шчепа обема рукама и да је задави. Моја
жена је тако снажна. Ја нисам. Ја бих се
предао. Она је заслужила да буде здрава.
Не знате, другарице, колико болест
може да буде сурова и страшна и колико
здравља мора да буде у човеку да је
победи.
Ви јој веома много помажете у тој
борби.
Колико могу, али никад онолико колико
она заслужује. Ја јој читам кад се вратим
с посла.
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Како је то дивно. Зар није дивно,
Попаје? Попаје, па где ми живимо?
У Београду.
Ви у Београду. У овом истом Београду у
коме живимо Попај и ја.
Сувише сам вам досађивао. Ја сад
одлазим. Желим вам заиста много среће.
А ракија... заиста је била дивна. Нисам
никад окусио јачу. Хвала вам.
Хвала вама. Заиста је штета што журите.
Не може вас се човек нагледати. Дозволите да вас дотакнем да се уверим да сте
заиста живи, да вас нисам сањала.
Не знам чиме сам вас могао очарати. Ја
сам само мали сиромашни писмоноша,
чак несрећнији од осталих. Моја жена је
болесна. Не, нисте ме сањали другарице,
а и да сте ме сањали, не би вам сан био
нарочито леп и брзо бисте га, као сваки
ружан сан, заборавили. Довиђења. Ја сам
се запричао. Увек обећам себи да нећу
причати, али сам навикао. Чим угледам
људе ја почињем да говорим. То је
ваљда због тога што сам навикао уз
жену. Човек кад чита многе књиге научи
да говори. Речи му се једноставно одвајају из уста и говорнику је тако пријатно.
Опростите ми што сам вам, досађивао.
Напротив, ваша посета нам је била
драгоцена. Ви не можете знати колико је
она за нас била драгоцена.
Зашто мислите да не могу знати? Знам.
Нисте ви први који се дивите томе што
жени свако вече читам романе. Многи
ми се чуде, само ја никако не могу да
откријем због чега се чуде. Ја бих се, на
пример, чудио ономе ко не би читао
болесној жени. И ви, зар не?
Он? Не би. Он се чуди вама.
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А ви?
И ја вам се чудим.
Онда се и ја чудим вама.
Сви се чудимо. Изгледа да само то
можемо. Чудимо се човеку који болесној
жени чита из дана у дан, четири године,
романе. А не бисмо се чудили ако би јој
стрпао арсеник у бурек, ако би касно
долазио кући и доводио швалерке.
Најзад, и он се нама чуди, Наташа. Ево,
најзад, човека који се чуди нашем такозваном „нормалном“ животу у коме не
можемо да се одрекнемо једног цртаног
филма да бисмо чули како нам муж чита
нову драму. Чудите ли нам се озбиљно?
Ма не, шалим се. Али и ви се ваљда
мени нисте чудили озбиљно. Ја, заиста,
читам својој болесној жени сваку ноћ јер
јој то помаже да издржи. Ја сам јој купио
и радио-апарат, већ сам га отплатио;
подићи ћу и кредит за телевизор. Али не,
није то као кад човек говори. Не жели
она то. Она жели да чује мој глас. Није
исто радио и човек. Она хоће да чује мој
глас. Само мој. Признајем вам да сам и
сам заволео то. Да читам, да јој говорим.
Какве јој књиге читате?
Обичне, брате. Љубавне и из рата. О
путовањима, о деци. Обичне књиге.
Волео бих само да имам још лепши глас,
да сам глумац. Да умем да мењам глас,
да читам као глумац. Страшно кад је
страшно, меко кад је меко озбиљно кад
је озбиљно. Знате, као глумац.
Он је глумац. Он би то тако дивно
умео...
Он би то тако дивно умео кад би имао ко
да га слуша.
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Поштар:

Наташа:
Поштар:

Глумац:
Поштар:
Наташа:
Поштар:

Наташа:

Глумац:

Не знате, друже, како је то у ствари. Ако
говорите, а говорите из срца, увек се
нађе неко ко вас слуша. Увек. Ето, на
пример, ја... ништа не уображавам о
себи, ништа не кријем о себи и... ето...
слушате ме, зар не? Слушате ме. Не
треба много мудрости за разговор. Само
мало вере. Заиста сте глумац?
Заиста. Зар му никад нисте видели слику
у новинама или на филму?
Ја, знате, не идем у биоскоп од како ми
је жена болесна. А некад смо ишли.
Веома смо волели да идемо у биоскоп.
Моја жена личи на једну глумицу, не
знам да ли још игра. Звала се Грир
Гарсон. Има исту косу као она... О,
волели смо да идемо у биоскоп. Кад
оздрави... овај... заиста вам нисам видео
слику у новинама. Извините. Баш је то
лепо бити глумац. Да сам ја глумац како
би се моја жена радовала.
Моја се жена не радује.
Не, варате се. Кладим се да се радује.
Ево, питаћемо је. Радујете ли се што ваш
муж лепо говори?
Нисам га одавно слушала. Иначе се
радујем.
Ето, шта сам вам рекао. Радује се. Радује
се, само јој ви врло ретко читате и
говорите. Грешите, добри мој друже. О,
да ја имам ваш глас како би се моја
жена радовала.
Имам диван предлог. Отићи ћемо до
ваше жене и прочитаћемо јој ову нову
драму у којој мој муж има главну улогу.
То сигурно још није читала. Примате ли
нас у госте?
Али, Наташа, добро знаш да је то
немогуће.
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Поштар:

Наташа:
Поштар:
Наташа:

Глумац:
Наташа:
Поштар:
Наташа:
Глумац:
Наташа:

Поштар:

Глумац:
Поштар:
Наташа:
Глумац:

Није немогуће, само је мало незгодно.
Кућа сигурно није спремљена. Ја сам
закаснио данас на посао. Неког другог
дана сигурно дођите. Имам и ја добру
ракију. Истина, није тако јака и ста...
млада.
(насмеје се)
Али је добра. Ево, даћу вам адресу па
изволите.
Вечерас.
Вечерас.
Ионако
бисте
покиснули по овој киши. Сешћемо у
аутомобил и зачас смо на Вождовцу.
Слажете ли се?
Наташа, другог неког дана. Обећавам ти.
Другог неког дана. Данас је незгодно.
Није незгодно. Је ли да није незгодно?
Реците му да није незгодно.
Моја жена би се радовала.
Мораш ми то учинити, Попаје. Мораш.
Молим те, Наташа, не зови ме Попај.
Мораш Павле, молим те. Никад ти то
нећу заборавити. Обећавам ти да ћу бити
вредна да ћу чим се вратимо сести за сто
и да ћу завршити тај превод. Ево, часна
реч.
Стварно не би било лоше да одемо. Није
много далеко, а она би се радовала. Ми
тако ретко имамо госте. Комшије не
рачунам.
Пођите,
друже
Павле.
Прочитаћемо јој заједно то. Како се
зове?
„Неописан предео“. Једна нова драма.
Написао је један нови.
О па то је баш право позориште
Приредићемо јој позориште.
(Узима мантил и придржава Глумцу
мантил) Ускачи.
Наташа, молим те буди паметна.
Обећавам вам, друже, да ћемо вас
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Поштар:

Наташа:
Глумац:
Поштар:
Наташа:
Поштар:
Наташа:
Поштар:

сигурно посетити. Веома нам је било
драго што смо вас упознали. Помогли
сте нам много, научили сте нас много
чему. Научили сте нас нечему што смо
знали и заборавили. Вечерас ћу ја мојој
жени да читам. Хвала вам.
Радостан сам што вам нисам сметао. Он
има право Наташа, опростите што вас
тако пријатељски зовем. Наташа је тако
лепо име. Он има право. Дођите другог
неког дана, дођите сутра. Она ће се
радовати да чује једног глумца. Ми
имамо радио, али није то исто. Глас је
толико топлији кад излази из човечјег
грла. Дивно га је чути, дивно је чути
човеков говор. Он мене опија, откида ми
из грла речи као велике крупне капље
меди. Док човек говори ја не могу да
заспим. Мене говор опија.
Останите још неколико тренутака с
нама. Имате ли много посла?
Али, Наташа, задржаваш друга. Он
сигурно има да разнесе још неколико
телеграма.
Не задржавате ме. Ваш телеграм је био
последњи.
Хоћете ли да попијемо још по једну
ракију. За наше познанство и за
оздрављење ваше жене.
За њено оздрављење попио бих буре
отрова и рицинуса.
Је ли тешко болесна? Може ли
оздравити?
То се никад не зна. Чудна се сила
сакрила у сваком човеку и у свакој
болести. Само је треба открити. Она ће
устати, ја сам у то сигуран. И она је
сигурна. Ми смо исплели читаву причу о
томе како је у човеку негде на тајном
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месту закопан дечак и како је човекова
дужност да претражи цео велики свет,
целу прашуму у себи, у свом здрављу и
својој болести да пронађе тог дечака
који се сакрио или изгубио у прашуми.
Онда ће она устати. Само да пронађемо
тог дечака. Тражимо га. Како? Ето и
тако, говоримо, смишљамо приче,
смејемо се, једемо воће. Ето тако.
Наташа и Глумац: (погледају га сумњиво)
Поштар:
Опет ми се чудите. Али то је само прича.
И нас двоје знамо за лекове из апотеке.
И они помажу, али смо, ето, за сваки
случај измислили и ту причу. Она
понекад теши, а ако у њу верујете ... још
боље. Пронаћи ћемо дечака. Па шта ви
мислите да је здравље? Шта? Реците ми.
Шта је здравље и шта је болест? Ја и она
то нисмо умели школски и учено да
објаснимо. И нисмо хтели. Ми смо
поверовали у причу о дечаку. Мислите
ли да смо прости?
Глумац:
Ругате ли нам се? Ми вас слушамо. Ви
тако дивно умете да причате.
Поштар:
То је једино што ми је остало. Она већ
четири године лежи непомична у
кориту, али ће устати. Опростите што
вам досађујем, али човек се заприча,
опије га говор.
Глумац:
Хоћете ли још једну ракију?
Поштар:
Хвала вам. И ове две су ми сувише.
Ракија је тако јака. Довиђења и посетите
нас свакако. Она ће се веома обрадовати.
Ви имате тако диван глас. Милина је
слушати вас. Она ће вас сигурно
замолити да јој читате оне мале сличице
из Бодлера. Из париског сплина.
Глумац:
Охо. Охо.
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Поштар:

Глумац:
Поштар:
Глумац:

Наташа:

Глумац:
Поштар:
Глумац:
Поштар:

Глумац:

Зашто: „охо“? Зашто, друже? Тај Бодлер
је диван писац. Ја сам ту књигу купио на
распродаји на Сајму. Она тако много
воли ону причицу што се зове „Играчка
сиромаха“. Морао сам да јој читам свако
вече. Дивна причица. Јесте ли је читали?
Бодлера?
Не, ту причицу, ту „Играчку сиромаха“.
Нисам, можда и јесам али сам заборавио. Наташа се сигурно сећа. Наташа,
знате преводи са француског. Само није
нарочито вредна. Треба за неколико дана
да преда нову књигу, али... Сећаш ли се
те Бодлерове „Играчке сиромаха“? Шта
је сада? Зашто ћутиш, зар се опет
љутиш?
(Није скинула мантил, још увек држи у
рукама Глумчев мантил). Играчка
сиромаха. Играчка сиромаха. (Понови то
на француском). Хоћеш ли или нећеш
поћи? То је једино што желим у овом
тренутку да знам. Молим те Павле,
одговори ми то.
Добро знаш да морам, морам, да
прочитам ову драму.
Па прочитајте је и њој. Она ће се
радовати. О чему је драма?
О партизанима, али ваша жена је
научила на Бодлера.
Воли она приче о партизанима, још
више. Ужива у њима. Читам јој врло
често. Приче партизанске и Ћопића,
тако се дивно смеје кад јој читам
Ћопића. Воли она партизанске приче.
Њен старији брат је партизан. Он јој је
писао из рата. Врло јој често читам та
писма. Баш ће се радовати.
Није згодно, сувише је касно. Ми смо
веома радосни што смо вас упознали.
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Поштар:

Глумац:

Поштар:
Глумац:

Поштар:
Глумац:
Поштар:
Глумац:
Поштар:
Глумац:
Наташа:

Сигурно ћемо доћи већ сутра, али
вечерас заиста не можемо. Не можемо,
Наташа. Хвала вам на позиву.
Ма не морате се извињавати. Ја, бар,
знам шта је посао. Али свакако дођите
кад имате времена јер она ће се радовати
да јој заједно читамо ту драму. Колико
лица има у њој?
Двојица. Дешава се у једом бункеру за
време рата где је била смештена
партизанска штампарија. Све време рата
у том бункеру су живела два партизана
штампарска радника.
Све четири године?
Све четири године. Ушли су у лето 1941.
кад им је један кога су звали „Фокус“
рекао да их Партија шаље на задатак под
земљу и да ће изићи из бункера у
слободни Београд. Чекали су ту слободу
и о томе... о томе је написана ова драма.
Како је изгледао тај бункер?
Не знам, није овде описано али ја сам га
замислио онако како сам умео (Опис
бункера).
То је баш као наш стан. Само њих
двојица? Четири године? И онда? Шта је
онда било?
У лето 1944. у јулу...
Немојте ми то испричати. Испричајте
њој. Молим вас сигурно дођите до нас
на Вождовац. Она ће се обрадовати.
Обећавам вам.
(још увек са мантилом). Обуци мантил.
Напољу пада киша. Ваша кућа није
далеко?
(Завеса)
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II чин

Дебели:

Андрија:
Дебели:

Земуница – бункер у коме су три године
у партизанској техници провели Дебели
и Андрија, два штампарска радника, које
је Партија послала у технику. Андрија је
заузет прављењем макете неког града од
отпадака од хартије, а Дебели је
неочекивано мршав за свој надимак.
Андрија улепљује нови комадић картона
у велику макету Београда под земљом.
Како те, бога ти, не мрзи да се мажеш
тим лепком. Баш си дете. Умазао си се
туткалом и гумирабиком. Срећа твоја да
смо под земљом па овде нема мува.
Нападале би и улепиле би се по теби.
Хоће ли скоро бити отворене капије тог
града од картона и упијајуће хартије?
Није ово град од картона, ово је –
Београд.
Београд. То Београд. Е, мој Андрија. То
ти можеш неком провинцијалцу. Ја сам
Дорћолац, рођо мој. Мајка ми се
породила у дворишту и прво што су ова
два ока угледала није би плафон
Гинеколошке болнице него београдско
небо. Нећеш ти мене учити шта је
Београд. Двадесет шест година се овај
дебељко котрљао низ Калемегдан,
двадесет шест година су ове очи гледале
у београдско небо. Имао сам ја голубове
летаче. Волео сам ујутру рано да се
пробудим и да их потерам. Прво су то
биле две грудвице, онда мрље, па тачке а
онда би се изгубили у великом
београдском небу. Ја и Ћора смо имали
најбоље летаче на Дорћолу. Једна
„арапка“ нам је ишла шест сати.
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Андрија:

Дебели:

Продали смо је неком Лали из Новог
Сада. Пустио је Лала, полетела „арапка“
и вратила се у наш ћумез. Није могла без
београдског неба, није могла без Ћоре и
Дебелог. Нећеш, рођо, никад моћи да ме
убедиш да је то твоје картонско чудо –
Београд. Никад Андрија, никад. Не знаш
ти шта је Београд. Кад си ти дошао у
Београд? Тридесет пете? Још ти
миришеш на хомољски сир и овце.
Знам ја, Дебели, Београд у прсте. Три
године ми је било сасвим довољно да га
упознам. Промено сам девет газдарица.
Становао сам два пута у Раковици, три
пута на Чубури, два пута на Вождовцу и
два пута у Рупама. Упознао сам га уздуж
и попреко. Много боље од твојих
голубова. Ја Београд никад нисам гледао
из птичије перспективе, гледао сам га из
радничке приземне перспективе.
Охо, још ћеш ми држати и предавање о
класној свести. Доста ми је тога. Хоћу да
причам о голубовима. Чујеш ли о
голубовима. Три године из дана у дан
слушам само то: класни, држање пред
класним, слобода, жртве, борци, идеје.
Нисам уморан... али хоћу мало да
говорим о голубовима, о летачима које
смо Ћора и ја крали, о ћумезима које
смо обијали код Боре Главоње. Хоћу да
причам о голубовима, о нашој „арапки“
што је летела шест сати и вратила се из
Новог Сада на Дорћол. О голубовима, о
голубовима. Имали смо их Ћора и ја,
четрдесет комада. Чујеш ли... друже
Андрија, чујеш ли ти коме за три године
под земљом нисам могао да смислим
никакав надимак, чујеш ли? Престани да
ми говориш о великим бомбастим
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Андрија:
Дебели:

Андрија:
Дебели:

идејама, ниси на митингу. Говори о
голубовима, али немој симболично. Не
знам ни за какве голубе гушане и
лепезане, ја волим летаче.
Нервозан си?
Нисам нервозан него се љутим на тебе.
Како можеш, бога ти, све време да
мислиш само на огромне будуће ствари.
Ти као да не желиш да изађемо на сунце.
Три смо године овде, откако нас Фокус
закопао а ти ниједног дана ниси престао
да држиш предавања. Да те не знам
сасвим добро помислио бих да си
кукавица. Кукавици је једино потребно
да се сваких пет минута идеолошки
преслишава. Ја хоћу вечерас да говорим
о голубовима које сам некад имао са
Ћором.
Откуд знаш да је сада вече?
Знам. Ово трогодишње заточеништво,
тојест ова наша трогодишња борба, није
ме одвикла од једног часовника у мени.
Има једна казаља у мени која увек каже
колико је сати. Чудо једно. Ја сам имао
једног пријатеља, старији је био од мене,
звали су га Мутмир с њим сам некад
дуго гацао по Дунаву и пристаништу.
Он је писао песме и причао ми је како је
човек као навијен будилник. Дође
тренутак, једном само у животу кад
зазвони, кад му попуцају опруге и он
онда зврчи док се не истроши. Шашав је
човек био тај Мутимир. Све је тако
шашаво објашњавао. Као у човеку има
унутра једна фрула пуна песка и као
човек мора много да кашље да искашље
сав тај песак а онда треба само да дише
и из њега ће изићи звук. И кашљао је
дуго јадни Мутимир док није искашљао
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крв. Умро је уочи рата, а пратња му је
била велика. Писале су чак и новине.
Како су лако умирали београдски
песници. Није им чак ни тешко било да
умиру, за час би испљунули грудвицу
крви и ону једну грудвицу живота.
А ти би желео гвоздене песнике што
удишу опиљке сивог лима а и издишу
гвоздену прашину, што имају намонтиране алуминијумске цеви уместо
живаца и хрпу бакарне жице уместо
мозга, са волтметром, маказама на
рукама и ролшуама на ногама. Сувише
много и сувише мало тражиш од
песника. Сигуран сам да ниједног правог
песника ниси познавао, читао си о њима
у читанкама и романсираним биографијама, а ја... ја сам са њима живео и
пио. Мутимир, на пример, није био
гвоздени човек али је био песник. Имао
је посну и крљушаву кожу, ретку косу и
дугачка танка стопала, да те бог сачува.
Кад смо гацали по дунавском блату и
копали ровце за пецање он се као жилет
урезивао у блато. Да га нисмо звали
онако прецизно Мутимир, звали бисмо
га сигурно – Копље. Скакао је увек са
највише трамбулине и са моста. А био је
мршав као скелет, сви су се окретали за
њим на мосту. Многи су га познавали,
знали су да је песник, читали су обе
његове књиге и загледали су га онако
мршавог и испеченог. Он се није крио у
хладовини као остали песници. Пекао се
на сунцу и није се стидео своје
мршавости. Није се крио у хладовини
Скадарске улице, стајао је на највишој
шипки моста и узимао ваздух, колико
год може, у своја уска и плитка плућа. И
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скакао је са моста. Публика се, наравно,
смејала, а ми.... ми смо се уместо њега
стидели. Мутимир их чак није ни
погледао а ако би их погледао насмешио
би им се пријатељски. Са уским грудима
пуним београдског врелог јулског
ваздуха скакао је са моста и... сигуран
сам, сигуран сам... помишљао како може
и да полети, а био је он, он – Мутимир –
право копље, падао је и заривао се у
масну уљану Саву у којој никад није
затварао очи. Широм отворених очију
гњурао је и њу, ронио, тражио масне
зелене алге и онда излазио... буљав и
црвеноок. Ничег гвозденог није било у
њему а опет... било је тако много света
на сахрани. Био је и Фокус... тада сам га
први пут видео. Кладим се у десет
буради пива после рата да ни Фокус није
гвозден. Нема добрих гвоздених људи.
Не разумем зашто се толико љутиш на
мене. У реду, ја не знам Београд, ја
попујем и држим предавања о гвоздењу,
тражим гвоздене људе и металне
песнике, не знам колико дуго може да
лети Ћорина „арапка“, нисам се напијао
са Мутимиром, али... зашто се нас
двојица препиремо? Зашто се љутиш на
мене?
Не љутим се. Не љутим се, али напољу
је Београд, ноћ на Сави и јули, а ми се
гушимо у овој мемли и јари. А напољу...
...напољу су још увек Швабе и њихови
мотоцикли и...
...али напољу је ноћ, напољу је Сава. Ево
тамо (показује руком) нема ни два
километра. Овако исто као ми крију се
рибе... ракови.
Ми се не кријемо, ми радимо.
132

Дебели:

Андрија:

Дебели:

Знааам. Али.... јеси ли се икад купао
ноћу у реци? Нас је Мутимир водио још
као клинце на Белу Стену. Он је
познавао све баштоване са Острва.
Водио нас је код њих на парадајз и
чорбу, узимао је чамац и водио нас на
Белу Стену. Попео би се на камен и
рецитовао. Псује месецу месечеву
сестру и здрави се са сунцем и његовом
температуром од не знам колико
степени и зове га да се, сунце, обеси
изнад Теразија и пржи док не испржи
све гњиде и бациле и... не сећам се више,
увек је нешто ново измишљао.
То је лепо, али ја никада нисам много
волео оне који иду на Белу Стену да
преклињу сунце, призивају зору и
будућност. Личе ми на пророке, а време
пророка је прошло. Сада је време борбе.
Човек не мора да буде месечар и
нарочито видовит да зна где му је место,
да види куда корача свет. Увек сам више
волео оне „тихе воде“ што брег роне и
разбијају, оне праве заверенике што не
кашљу песак и болесну крв већ
конспиративне поруке и лозинке праве
борбе. Као Фокус.
А тај твој картонски Београд? Је ли он
Мутимирова грозница или Фукусова
лозинка? Он је фатаморгана. Три године
га лепиш, додајеш му кварт по кварт,
улицу по улицу, мењаш му споменике и
имена улица, премешташ болнице и
школе, железничку станицу, направио си
велику кафану на Сави, на Сави где је
царство
комараца,
пренео
си
универзитет на бежанијски рит, све си
помешао. Разумем те сасвим добро...
обојица желимо да нам време брже
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прође... Ја говорим о голубовима и
рецитујем Мутимира, ти лепиш Београд
од картона... али време ипак споро
пролази.
Није то исто. Ти се сећаш, ја
предосећам.
Трте-мрте. Говориш као после рата.
(Пауза). Сто пута је боље кад имамо
посла, кад чујемо швапске моторцикле
горе или кад спавамо. Наш посао није
под земљом ни да се сећамо ни да
предосећамо. Наш посао је штампарија
да слажемо реченице у олово као што
они у шуми слажу олово у швапске
тинтаре. Само што би, овај бивши
дебељко хиљаду пута више волео да је у
шуми него овде у јами. Не жалим се,
нисам кукумавка, али... али...
Шта... „али“? Жалиш због бивше
дебљине. Многи су дали много више од
нас двојице. Смршао си, али то није
опасно. Ето, ја те још увек зовем Дебели
иако си заиста мало ослабио али још
увек дивно изгледаш.
Дивно изгледам. Погледај ове панталоне. Овде је некад био трбух и тај се
трбух башкарио у савском песку пун
пива и парадајза. Ма знам ја шта је мој
задатак, никад нисам бежао од њега ...
али нећу да наджвакам о сећањима ни о
предосећањима... остављам то марксистичким кружоцима у гимназијама после
рата. Нећу тражити да ме зову на те
састанке ни да ми захваљују за ових 30
кг људског меса које сам им поклонио
од јула 4̓ 1. до... до слободе која долази.
Погледај ме. Зар ти заиста није смешно
да ме зовеш – Дебели, мене који сам
имао 92 а сада једва имам 60. Ја сам дао
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30 кг меса за слободу (Смеје се). Сад сам
мршавији и од Мутимира. 30 кг меса,
много бре брате. Могу тиме месец дана
да раним једну мању ђачку кухињу.
Правиш сувише грубе и одвратне
вицеве.
...а финоћа је пола здравља. Могао сам
да поклоним и теби двеста грама кртине
за споменик Победнику у том твом
картонском Београду.
Не говориш другарски. Не говориш
другарски. Не говориш из срца.
Не говоим из срца... Говорим из стомака.
Као Фирга. Ето, ти ни Фиргу не знаш а
говориш о срцу, а правиш Београд. Кад
бих могао ја после рата да одређујем
имена улица, пијацу на Зеленом венцу
бих прозвао Фиргин пијац и терао бих
београдске буржујке да свако јутро
сапуницом рибају Фиргин споменик
који бих поставио на оно место где је
продавао огледалца, звонца, лепкове
сељацима и приређивао им приредбе са
„Ћирком“, са дрвеном лутком са којом је
говорио из стомака и исмејавао
београдску господу, све док га жандари
нису испребијали. А направио је Фирга
сто штосова из стомака. Изломили су му
кључњачу и руку батинама. Ти правиш
Београд а не знаш Фиргу.
Не знам не знам. Ни Ћору, ни
Мутимира, ни Фиргу. Ја сам живео у
стакленој чаши, дојила ме краљица
Марија, учио сам француски, нисам крао
голубове, нисам скакао са моста, нисам
рецитовао на Белој Стени, нисам
говорио из стомака. Случајно сам овде с
тобом.
Ја ти то никад нисам рекао.
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Јер ништа од тога није истина. Ја нисам
мамина маза, али нисам ни своја улична
маза. Родио сам се у селу, од 3̓ 5. сам у
Београду и то ми је сасвим доста да га
волим и знам исто колико и ти. Зато смо
ваљда заједно овде. Само ја нисам имао
времена да гацам по Дунаву и копам
ровце и бубе, да се купам. Ја сам радио
12 сати дневно и купао сам се у зноју а
једном недељно у Душановој улици.
Сељакао сам се од газде до газдарице,
био сам често уморан и спавало ми се.
Радио сам. И имао сам пријатеље који
нису били ни мало мање живописни од
твојих.
Треба ли то да стенографишем као твоју
биографију за партијски упитник?
Треба да престанеш да се шегачиш.
Провели смо три године заједно и сада
када је слобода сасвим близу, стрпи се
још мало. Изаћи ћемо ускоро у слободни
Београд. Он је сада порушен али
изградиће се нов – баш овакав каквог
сам га ја направио. Видиш... ми смо сада
овде. (Показује на макети). Овде... сићи
ћемо до Аутокоманде, онда до Франше д̓
Епереа.
Ја ћу лево. Лево. Идем право на Саву.
Идем да се окупам.
Мораћеш још само мало да сачекаш. Још
само неколико дана, још само неколико
недеља. Још само мало Дебели.
Издржали смо три године још само
мало. Још неколико дана ... Знаш шта
сам одавно желео да те замолим.
Измисли ми неки надимак. Крсти ме,
Дебели, као Мутимира и Ћору. Молим
те. Знам, да је то детињасто али...
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Приђи Сави води. (Поред макете ставља
лавор) Умиј се. (Полива га и пева)... пева
...То сам научио од Стеве Ђакона
служитеља са Теолошког факултета.
(Крсти га). (Чује се потмуло куцање.
Обојица подижу главе према плафону
бункера. Један, два, три пута).
У ово доба.
(Закуца три пута. Ослушкује).
Не разумем зашто се овако касно јављају
и оваквим знаком.
Проверимо још једанпут. Мислим да тај
знак једино зна Фокус, то... три-дваједан. И ја сам га скоро заборавио. Је ли
и теби то рекао? Три, два, један.
(Куца још једном шифру. Одговара му).
Хоћемо ли да отворимо?
Отвори. (Склања се у један угао и узима
револвер).
(Пажљиво отвара врата на зиду).
Чича је изишао синоћ. Још се није
вратио. Можда су га ухватили. У граду
нервоза. Пало је десетак другова. Ми
одлазимо за сваки случај. Повуците се и
ви. Наређење од Фокуса. Повлачимо се у
зору. Понесите најнужнији материјал.
Остало припремите за паљење. Јавите се
у седам колпортеру пред „Вардаром“ на
Аутокоманди. Питајте: „Имате ли
„Време“ од четвртка?“ Одговориће Вам:
„Има га у магацину старе штампе“ и
даће вам улицу тог магацина. Чека вас
Фокус. Здраво.
(Пажљиво затвори капак). Ипак ћу се
сутра купати на Сави.
(Зури у макету Београда).
Шта је? Жао ти је те куле од карата?
Зар баш морам да га спалим? И баш ја?
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Али, човече, није то ништа. Шта је то?
Брдо старе хартије и картона.
Брдо старе хартије и картона. Брдо старе
хартије... ово је Београд у коме ћеш ти
једном живети ако се живи извучемо на
слободну територију и сачувамо тинтаре
док протерамо ове Немце.
Ја никад нећу становати у улепљеном
Београду од старе исписане хартије.
Вратићу се ја на Дорћол у ниску кевину
кућицу што има шимшир у башти и лозу
око хладњака и месец дана нећу
престати да мажем маст и хлеб, једем
патлиџане и пијуцкам љуту, а онда ћу да
одем на Мутин гроб и да се тако
нашикам за све ове три године и да му
кажем да се обесило сунце на
Теразијама и да пржи гњиде и вашке.
Отићи ћу да му ухватим муштулук.
(Над макетом). Нећу га запалити.
Али Фокус. Фокус је наредио.
Нећу га запалити.
Онда ћу га запалити ја. Морамо Андрија.
Наређење. Уосталом, за чим жалиш? Све
ћеш то моћи поново да излепиш и
имаћеш чисту хартију и бољи лепак и
више времена. Играћемо се после рата
до миле воље.
Ово није била игра. Ово је био наш
посао исто онако важан као слагање
новог летка и прављење фалсификоване
легитимације. То је био мој посао под
земљом. И ја сам га завршио. Сваки
тренутак времена провео сам над том
макетом будућег Београда. Свака кућа,
свака улица, сваки трг је постављен на
своје место. Ја никад нисам имао кућу,
ни шимшир, ни лозу, ни хладњак ...Ја
сам се одувек потуцао по влажним и
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трулим
подрумима,
спавао
са
стругарима и ћумурџијама, покривао се
стеничавом поњавом коју сам донео из
Дубоке,а волео сам Београд. Знао сам да
је он мој град, због њега сам радосно и
пристао да сиђем под земљу кад ме је
позвао Фокус. Нећу га запалити, али
нећеш ни ти. Нећеш моћи и нећу ти
дозволити.
До ноћас смо сва Фокусова наређења
испуњавали потпуно тачно. Ја не желим
да покварим своју војничку дисциплину.
Све хартије морају бити спаљене.
Мислим да знаш да нисмо на
ђурђевданском уранку и да можемо да
разбацујемо масне хартије по трави. Ми
смо војници којима је наређено да
попале све хартије које остају за њима.
Ја ћу своју војничку дужност извршити.
Уосталом, човече, па шта то значи?
Ускоро ћемо бити напољу, на улици и
имаћемо пред собом Београд, прави и
милион пута величанственији од те твоје
макете измишљеног Београда.
Овај Београд није измишљен. То је
будући Београд. Три године сам мислио
на сваку његову кућу и кафану. Он врло
мало личи на онај буђави влажни
Београд из кога смо сишли у подрум. Он
је будући Београд, велики бео и чист.
Није ово фатаморгана. Ево загледај се у
који год хоћеш део тог будућег Београда
и видећеш колико је много мене и тебе у
њему, колико је законит у свом
развитку. Ти си само вечерас сто пута
споменуо Саву и Дунав. Говорио си како
сте ти и тај твој Мута гацали по блату. Је
ли Сава, је ли Дунав у Београду, у твом
старом Београду? Нису. Београд им је
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Дебели:

Андрија:
Дебели:

Андрија:
Дебели:
Андрија:

Дебели:

окренуо леђа, а ја... ја сам окренуо
Београд Сави. Тамо где је твоје царство
комараца направио сам дугачак кеј и
кафане.
Шетаћеш
једном
тим
шеталиштем и сетићеш се овог
картонског чуда. Три године ја трунем
над овом макетом. Знам да је то гола
љубав, знам да није стручно добро
направљен али ја сам унео све што знам
у њега. Могао бих сад ја да испричам
нешто лепо о једном мом познанику
студенту који ми је то и стручно
објашњавао док сам становао с њим на
Вождовцу. После рата ћу студирати баш
то – урбанизам, нећу се вратити у
штампарију.
Добро, добро. Запамти онда све то.
Имамо још два – три сата до зоре.
Нагледај се и напамти тог твог Београда,
али га онда ипак морамо, морамо
спалити.
А ако... погинемо?
(Дуга пауза) Требало је да прођу три
године да се неко од нас двојице усуди
да то изговори. А ако погинемо? Ако
погинемо?
Пре три и по године и јуче то ми није
падало на памет. Ако погинемо? Јесам
ли ти рекао?
Мислиш да неће умети да направе још
лепши Београд?
Мислим да ће направити баш овакав
Београд. Једино би ми било жао да
никад не прошетам калдрмом, правом
калдрмом Косанчићевог венца овако као
што
сада
шетам
калдрмом
од
трешњиних коштица које сам узидао
прошлог пролећа у ову дивну уличицу.
Где ти је то на макети?
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Дебели:
Андрија:

Дебели:
Андрија:

Дебели:

Андрија:

Дебели:

Овде. Зар заиста не можеш да се
оријентишеш?
Ти си многе улице измешао.
Нисам измешао. Окренуо сам их онамо
куда оне треба да иду. Сунцу и води. Ето
баш Косанчићев венац. Као да се стидео
Саве и пристаништа. Проредио сам га,
очешљао, пустио кошаву нек свира кроз
овај чешаљ и направио ову природну
терасу која се довикује са Земуном и
градом који ће израсти преко Саве.
Нов град преко Саве? У оној пустињи?
Чим одемо у одред одвешћу те до
лекара.
Оставићу у улици калдрму и посадићу
пркос. А куће ћу распоредити као на
зупчанику са међупросторима. Старе ће
гледати у стари град, нове у нови а за
леђима сваке старе поставићу терасе
окренуте новом граду и Сави. Ако
останемо... ја ћу становати у једној од
тих старих кућа.
Ја ћу се вратити кеви, на Дорћол. Не
требају ми терасе у које дува кошава. Ја
седим у хладњаку и сечем парадајз
салату, до предвече а онда ланзам као
глуво куче. Доћи ћу једном и на твој
Венац, али прво идем код кеве. Где је
моја кућа?
Ево овде... ту ће бити један биоскоп и
школа. Твоју кућу нисам... (Изненада се
чују кораци и звук моторцикла.
Трупкање по крову. Андрија и Дебели
гледају у кров. Кораци су све гласнији и
потмулији).
(прилази на прстима петролејки, гаси је).
Ово није савим наивно. Горе се нешто
догађа.
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Андрија:
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Андрија:
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Андрија:
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Андрија:
Дебели:
Андрија:
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Дебели:
Андрија:
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Дебели:
Дебели:
Андрија:
Дебели:
Андрија:

Ухватили су Чичу. Сигурно су га
ухватили.
(Лупа постаје гласнија и бучнија).
(Мрак).
(Шапатом после дуге паузе). Дебели,
заборавио си да ми даш надимак.
(Све су реплике пресечене дугим
паузама
и
пажљиво
шапатом
изговорено).
Не могу да га смислим. Рећи ћу ти кад
будемо изишли.
Мислиш да нас неће пронаћи?
Мислим да нећемо изићи.
Изићи ћемо. Сићи ћемо на Аутокоманду,
поред
оних
посластичарница
до
споменика Фран д̓ Епереа.
Ја ћу лево. Лево. Идем право на Саву да
се окупам.
И ја ћу с тобом.
Умеш ли да пливаш?
Кроз моје село протиче Пек.
Хм, Пек. И то ми је река. То је поток.
Сава и Дунав су реке. Пек.
Из Пека се вади злато.
Какве то везе има са пливањем?
Ја то кажем онако.
(Бука је престала. За тренутак)
Мислиш да су отишли?
Или нешто смерају?
Кладим се у два сандука пива после рата
да...
(Снажна детонација. Дуга пауза)
...не у два, у цело Вајфертово стовариште пива да ће Швабе отићи у
мајчину.
Ови се не шале. Сигурно знају да смо
овде.
У реду. У реду.
Хоћеш ли да им се јавимо.
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Андрија:
Дебели:
Андрија:
Дебели:
Андрија:
Дебели:
Андрија:
Дебели:

Мислиш – онако.
(пауза).
Наравно.
Онако.
Само...
Заборавио си на надимак ...
Неће нам више требати ни имена ни
надимци. Фокус ће то средити.
Идемо заједно на Саву. Тамо више неће
бити комараца.
Ја ћу код кеве. Не брини за твој
картонски Београд.
Не брини. Знаће да га направе. Само да
ли ће се сетити за Косанчићев венац.
Не брини о томе. Уредиће они Београд.
(Још једна детонација. Немци руше кров
ручним гранатама).
Значи – идемо.
Идемо, рођо. Идемо.
(Снажна детонација)
Завеса
III чин

Поштар:
Наташа:
Поштар:

Мрак као да је прешао из другог чина.
Поштарева рука пали петролејку. Соба
поштарева. Као бункер. Уместо макете
Београда, болесничка наслоњача.
И баш сад да нестане светло.
Централа увек искључи струју кад јако
грми. То је због грома.
Ова киша је добра. Знате ли шта значи
једна јунска киша. Она може да поправи
све усеве, она освежи све што се
спаруши. Биљка, жито и воће они су као
људи. Заморе се за тренутак, уздахну и
ако им се неко другарски не осмехне
дуго су уморни и потиштени. Ми
мислимо да све што расте, што је једном
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Глумац:
Поштар:
Вера:
Вера:
Наташа:
Глумац:

Поштар:
Вера:

Глумац:
Вера:

младо осећа, да се с времена на време
умори и уздахне, а онда... онда... ако им
се неко пријатељски осмехне, ако на
усахле усеве пљусне киша, онда поново
омладе. Зато нас двоје волимо кишу, зар
не Вера?
Свиђа ли вам се, Вера, овај комад?
(скреће разговор) А Вера се некад
плашила грмљавине. Затворила би све
прозоре и скривала се од севања.
(Лежи тамо где је лежала макета)
Више се ничега не плашим.
Ваш муж вам је много у томе помогао.
Али ви сте сигурно уморни, већ је касно.
Колико је сати, Павле?
Пола једанаест. Задржали смо се више
него што смо мислили. Али није било
узалуд, ја сам завршио свој посао.
Прочитао
сам
овај
патетични
„Неописани предео“. Једино би ми било
жао да се Вери није допао.
О, ви имате тако диван глас. Тако ми је
жао што сам својим пискавим гласом
покварио ово позориште.
Ниси покварио позориште. Друг Павле
има заиста диван глас. Препознала сам
га. Врло често сам га слушала на радију,
али ни твој глас није ружан. Диван је,
увек тако нов. Уопште нисам приметила
да си читао. Никад не познајем кад
читаш, увек ми се чини да баш ти
говориш.
А комад, Вера. Не чини ли вам се да је
патетичан и измишљен?
Они су под земљом провели три године.
Ви не знате колико је то дуго, а на
крају...
(упалило се електрично светло)
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Поштар:
Наташа:

Вера:
Поштар:
Глумац:
Поштар:
Вера:
Поштар:

Вера:
Глумац:
Вера:
Наташа:
Вера:

Поштар:
Вера:
Поштар:

...Ипак се упалило. А на крају Вера, увек
дође светло.
(одушевљена) Вера, Вера, молим вас да
ми дозволите да пољубим вашег мужа.
Он је Павла и мене извео из највећег
мрака и довео до вас. На крају, на крају
увек засветли.
Наравно, наравно... засветли. Засветли
онима који остају.
Немам вас чиме послужити овако касно.
Хвала вам. Ми већ одлазимо. Сувише
смо вас задржали. Можда се Вери спава.
О не, ми никад не лежемо пре поноћи.
Тек сад започиње наш читалачки час.
Вечерас више ништа нећемо читати. За
вечерас...
(преплашено) Али Вера... па набавио сам
један диван нов роман. Зове се
„Последњи од праведника“. Позајмио ми
је професор Илић, знаш онога што је
прошле године становао у дворишту.
Причао ми је да је врло интересантан.
Вечерас више нећемо читати.
(погледа збуњено у поштара) Вера...
смем ли да запалим једну цигарету.
А они, они у подруму јесу ли смели?...
Три године.
Не мораш баш сада да пушиш. Можеш
да се стрпиш.
Пушите слободно друже, не смета ми
дим. Ја сам само питала. Три године,
може ли ко од вас то да разуме. То ...
колико је то дуго. Може ли ко од вас да
разуме? Три године под земљом.
Може. Могу ја.
Да, ти. Ти то заиста можеш. Ти си са
мном три године под земљом.
Вера, ми нисмо под земљом. Ми смо на
светлости, ми нисмо под земљом. Ми
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Глумац:
Вера:
Поштар:

Поштар:

Наташа:

Глумац:

Поштар:
Наташа:

нисмо ни сами. С нама су људи. Друг
Павле и Наташа. Они су наши
пријатељи.
Али Вера, то је била само прича, то је
било једно импровизовано позориште.
Ви ћете оздравити.
Наравно, наравно. Послужи госте
„меденим пиљцима“. Мислим да су на
четвртој полици.
(насмеје се) Знате ли шта су „медени
пиљци“? Вера, они не знају шта су то
„медени пиљци“.
(Смеју се обоје). (Вера и поштар).
Ја сам кувао слатко од трешања, а Вера
ми је диктирала. На килограм трешања
килограм шећера и... (рецепт за слатко)
и све сам то урадио уредно и вредно као
увек. Видите ли ону кецељу, њом се
увек опасујем, али... (загрцну се од
смеха и он и Вера)... али заборавио сам
да из трешања извадим коштице. Сетио
сам се тога сувише касно. Вера то слатко
зове „Меденим пиљцима“ јер увек кад га
једемо испљујемо коштице и играмо
њима пиљака. Ипак пробајте, није лоше
само не заборавите да испљунете
коштице (Служи их).
Отићи ћемо право кући, Попаје. Онај
Андрија је заиста имао урбанистички
кликер. То је чудо какву је он вијугу за
урбанизам имао.
Наташа је, знате, пет година радила у
Заводу за урбанизам, све док се поново
није вратила превођењу са француског,
али није нарочито вредна. Требало би да
до десетог преда превод.
Неки роман?
Не. Није роман, једна, могло би се рећи,
архитектонска студија. „La maison des
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Поштар:
Наташа:

Поштар:

Глумац:

Наташа:

hommes“. Кућа људи. О становању у
будућем времену. Записали су и
нацртали Francois de Pierrefeu i Le
Corbusier 1941. у Вишију, баш онда кад
су онај епикурејски дебељко и Андрија
силазили у бункер.
Мислите ли да Андрија...
Тај момак је заиста имао кликер. Ми смо
се у Заводу мучили пет година и данас
се сигурно муче да реше тај пипави
Косанчићев венац који је овај подземни
архитекта тако генијално направио од
старе хартије. Ја сам се у предговору за
ову књигу дивила оној двојици
Француза што су у општем европском
мраку угледали „Lе maison des hоmmes“,
а нису ли слутили да је један неспретни
штампарски шегрт, под земљом, људи,
под земљом од отпадака хартије
направио један „La ville deс hommes“
један диван град људи које данас једва
може да сагледа чета архитеката. То је
чудно, то невероватно. Велики La
Corbucier и полуписмени штампарски
шегрт истовремено су угледали кућу и
град. Збуњена сам, не разумем. Нешто се
помешало. Неко чудо.
Нема никаквог чуда с људима, Наташа.
У њему је пронађен, он је пронашао
дечака у својој прашуми. Зар не, Вера?
Он је пронашао оног дечака.
Ствар је врло сентиментална, а то је
најопасније за комаде из борбе. Хоће ли
гледаоци веровати у муцање бораца
пред смртним чином? Они морају да
говоре теже и људскије.
Да, они не кличу пароле, то теби не
одговара. Ти би хтео громовске речи и
усклике. Кад ти се понудио човек, један
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Глумац:
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гладница и епикурејац кога је неки
Фокус, за кога је мене баш брига,
закопао у бункер, и један генијалан, а
генијалан јесте, часна реч Попаје, ни
један професор не би те мамутске
проблеме тако луцидно решио, кад су ти
се понудили људи ти од њих тражиш –
транспаренте и твоје „Гинем за праведну
ствар, осветите ме другови и другарице“.
Овај наш разговор сигурно не интересује
Веру и ја знам куда води. Опет у неку
препирку у којој сам ја Станоје Главаш а
ти Маза.
Ово је добра драма. Људи у њој
проналазе људе, а пошто у њој нема
глумаца, глумци немају шта да нађу.
Глумци хоће слатко без коштица, а
живот је пун „медених пиљака“.
(Прогута слатко са коштицом). Ево
прогутаћу ову трешњу са коштицом.
Морамо признати живот са коштицом и
таквог га морамо прогутати.
(Смеје се). Чашу меда још нико не попи
...о да ли је ова дивна дама преда мном
Мајка Југовића или цртана Белка? Зар је
могуће, зар је могуће да је и тебе неко
успео да гане, да те дотакне? О то је
чудо.
Тај даса је имао кликер. Он је имао
кликер. Ти то никад нећеш моћи да
разумеш. У подруму, под земљом 1941.
док си ти пио мамин камилтеј и рибљи
зејтин, тај момак је угледао онај Београд
којег данас једва назиру бригаде
архитеката са сто диплома и педесет
година стручне праксе у иностранству.
То је теби смешно, знам. Није ти
драмски, није величанствено јер не
урличе пароле, јер нема праве крви и
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Глумац:
Вера:
Глумац:
Вера:
Глумац:
Вера:
Поштар:
Вера:

Глумац:
Вера:
Поштар:

Вера:
Поштар:

заплета. У заплету није био тај Андрија
у заплету смо ми.
Однесимо дискусију у нашу собу. Сада
треба да се опростимо од љубазних
домаћина.
Питали сте ме свиђа ли ми се ова драма?
Да, веома много ми је стало до вашег
мишљења.
Зашто? Ја се не разумем боље у
литаратуру од вас.
Али ви знате како се човек осећа
заробљен толико дуго времена.
Ја нисам заробљена, ја сам болесна. Они
су били здрави.
(Скреће разговор и служи их слатком)
Ја се увек служим са два „медена
пиљка“.
Немој сада спомињати „медене пиљке“,
не избегавај разговор, не скрећи га на
„медене пиљке“. У реду, говоримо о
„горким пиљцима“.
Вера, нисте ме разумели.
Јесам. Разумела сам вас сасвим добро. И
вас и Наташу.
Ако већ неко треба да говори о
„пиљцима“ и о слатким меденим и о
горким, дозволите мени тај говор. Дакле,
другови и другарице, постоје две
основне врсте трешања ...
Не шегачи се.
Не шегачим се. Постоје две врсте
трешања. Трешње са горким коштицама
и трешње са меденим коштицама. Оне се
на око не разликују. Ако човек зажели
да сазна какве су мора најпре да их ...
проба, да их окуси. Да поновимо: мора
се успети на прсте, мора да скочи мора
да дохвати трешњу и стави је у уста. Да
ли је горка или слатка не сме самог себе
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Вера:

да пита, не сме да верује првом ни
другом ни трећем ни четвртом укусу.Тек
последњем. Има слатких коштица које
су на крају горке, има горких које су
слатке.
Вртиш се у круг. Немаш храбрости да
кажеш какву трешњу ти држиш у устима
и какав је последњи укус трешње оног
Дебелог и Андрије. На томе смо. Нема
другог питања осим тог. Каквог је
последњег укуса била трешња у устима
Дебелог и Андрије? Каквог је укуса
трешња у нашим устима? (Пауза). Ко
има храборсти нек проговори.
(Тишина дуга)

Наташа:

Андрија је у устима имао слатку
трешњу. Само сам у то сигурна.
(Тишина дуга)

Поштар:
Глумац:
Вера:
Наташа:
Вера:
Поштар:
Вера:
Поштар:

Ја у устима имам слатку трешњу. Само
сам у то сигуран.
Како сте то искомпликовали. Слатке и
горке трешње. Али шта то значи? Је ли
то неки виц, неки стих?
Не чините се невешти. Питање је сасвим
јасно. Слатке или горке трешње?
Проблем је заиста јасан. Слатке или
горке трешње?
Одговарајте даље. Какве је трешње јео
Дебели? Какве трешње једемо ми?
Ја једем слатке трешње.
Понови то још једанпут, молим те. Али
не мени. Себи.
Ја једем слатке трешње. Ја једем слатке
трешње. Ја једем слатке трешње.
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Вера:
Наташа:

Поштар:

Вера:
Поштар:
Вера:
Наташа:
Глумац:
Наташа:
Глумац:
Наташа:
Вера:
Поштар:
Вера:
Пошар:
Вера:

Ја једем горке трешње. Ја једем горке
трешње. Људи под земљом су јели зреле,
слатке трешње.
Андрија је појео златну, зрелу, слатку
трешњу. Он је генијалан даса, Павле. Тај
момак је имао кликер. Не могу да се
накајем што сам се пре три сата
подсмевала том „Неописаном пределу“.
Требало би уистину да нам га неко
опише. Тај предео у коме живе људи
који једу трешње. Ја мислим да нас
двоје, Павле, не једемо ни горке ни
слатке трешње. Ми не једемо трешње.
Свако једе некакву трешњу. Ми
поштари једемо слатке, моје комшије
једу слатке, они преко пута једу слатке
трешње и масан бурек. Свако једе
некакве трешње.
И ја једем слатке трешње.
Говориш то мени или себи?
Говорим.
Какве трешње једемо нас двоје, Попаје?
У колико сати почиње последња
представа? У једанаест?
(Погледа на сат). Имамо још пет минута
времена.
Довиђења Вера, довиђења пријатељу.
Ипак сам добила опкладу. Довиђења,
Вера. Довиђења, најчуднији писмоношо,
најчуднији писмоношо.
Довиђења људи.
Довиђења
и
дођите
нам
опет.
Послужићу вас лепшим слатком.
(Одлазе. Тишина)
Слатке или горке трешње?
(Отвара нов роман и спрема се да почне
да чита).
Пристајеш ли да вечерас ћутимо?
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Поштар:
Вера:

Не пристајем. Хоћу да ти читам.
Наравно, прво „Играчку сиромаха“.
(Чита Бодлерову „Играчку сиромаха“).
(Кад заврши) Јесу ли скупе трешње?
Купи деци из дворишта ујутру кад
пођеш на посао. Деца воле слатке
трешње.
Завеса



Ова драма је објављена у Едицији „Браничево“
1963. године, али стицајем околности, данас у
библиотекама по Србији постоје само три примерка
овог издања. Овим публиковањем, настојали смо да
од заборава отргнемо још једно дело нашег
завичајног аутора, Слободана Стојановића.
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Јелена Божић
КОМУНИКАЦИЈА КАО НАРАЦИЈА У
ДАБЛИНЦИМА Џ. ЏОЈСА
1. Увод
Свест о друштвеној припадности и способност
комуникације представљају битан аспект приликом
одређења посебности човека у односу на друга жива
бића. Формулацијама попут homo faber, homo
economous, homo politicos, homo sociologicus, homo
sapiens, психолошко биће, религиозно биће и разумно
биће, које наглашавају друштвени положај људи у
заједници којој припадају, В. Фишер додаје још једну
дефиницију – homo narrans4, истичући да је
способност општења путем речи, симбола, радњи и
поступака, тј. ,,наративна перспектива”, обликовала не
само фиктивни, већ и стварни свет човека и да стога,
схватити ,,значајност живота у свим његовим
социјалним димензијама захтева признавање његове
наративне структуре”.5 И Аристотел у делу О
песничкој уметности наглашава да се узрок стварања
књижевности налази у људској природи: ,,[...]
подражавање је човеку урођено још од детињства, и он
се од осталих створења разликује по томе што он
највише нагиње подражавању и што прва своја
сазнања подражавањем стиче.”6

4

Walter R. Fisher, Narration as a Human Communication Paradigm:
The Case of Public Moral Argument у: Communication monographs,
Volume 51, March 1984, стр. 270. Исту дефиницију човека, homo
narrans, користи и Пол Рикер (видети у: А. Б, Књижевне теорије
XX века, 2009, стр. 200).
5
Ibid., стр. 267.
6
Аристотел, О песничкој уметности, прев. Милош Н. Ђурић,
Дерета, Београд, 2002, стр. 61.
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Истражујући
латинске
корене
појмова
7
8
комуникација и нарација , који су значајни за тему
коју обрађујемо, долазимо до закључка да се односе на
размену информација и искустава којa се одвијају у
оквиру затворене и целовите заједнице. Да би до
правилног разумевања учесника у комуникацији
дошло, неопходно је познавати одређене кодове
својствене самој заједници, који се од детињства уче
по обрасцу, кроз митове, приче, предања, фолклор и
примере из живота, а затим преобликују и уграђују у
наредне генерације. Ови примери, истиче Мекинтајер,
не олакшавају само декодирање поруке у
комуникационом чину, већ помажу и да схватимо
сопствено место у заједници којој припадамо –
омогућују општење са контекстом чији смо део.
Колико је механизам језичке комуникације битан,
показује и М. Бахтин који тврди да ,,човек одређује
своје место у свету кроз говорни чин” који се састоји
од ,,готових комуникационих схема утопљених у
свакодневну стихију говора”9. Те схеме се могу
описати и Бартовом категоријом déjà dit – ,,већ
реченог”.
Иако модернистичко друштво покушава да
живот ,,сегментира” и сведе на низ неповезаних
епизода, Аластер Мекинтајер се, у књизи Трагање за
врлином: студија из теорије морала, не приклања тој
Communicatio, onis, f. саопштење, подела; communico, 1.
саопштити, учинити познатим; делити, саветовати се,
поразговарати; communio, 4. опкопати, утврдити, оградити;
communio, onis, f. заједница; communitas, atis, f. заједница; смисао
за заједништво, заједнички дух; друштвеност, у:
Српсколатински и латинско-српски речник, приређивач Аlba Avis,
Култура, Београд, 2000, стр. 605–606.
8
Narratio,onis, f. приповедање, приповест, прича, казивање,
говорење; narro, 1. приповедати, казивати, рећи, говорити. У:
Српско-латински и латинско-српски речник, приређивач Аlba
Avis, Култура, Београд, 2000, стр. 785.
9
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије XX
века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 171.
7
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тенденцији већ истиче значај разумевања живота
појединца као јединствене целине, ограничене
рођењем и смрћу, смештене у друштвени контекст и
испреплетане са целовитим наративима живота
других, са којима долази у интеракцију. Он показује
како је природно посматрати сопство као приповест и
истиче сличности између фиктивног и стварног
наратива. Мекинтајерова централна теза је да је ,,човек
у својим поступцима и праксама, као и у својим
фикцијама, суштински – животиња која прича
приче”.10 Он је аутор фиктивних прича и коаутор у
сопственом, упризореном наративу. Да је живот
наративан, показују и формалисти, па Томашевски
закључује да се систем поступака не односи само на
прозу, већ и на практични језик у коме се такође може
уочити композиција и да је ,,језик у комуникативној
функцији”11 оно што карактерише како животни
наратив, тако и прозу.
За разлику од света маште, каже Мекинтајер,
где једино ,,можемо да иживимо ону причу која нам се
свиђа”, у стварности смо увек ,,под неком
принудом”12. Зато, обдарени самосвешћу, разумом и
имагинацијом
своју
пасивну
егзистенцијалну
ситуацију превазилазимо стваралаштвом. Тако се и
потреба Џејмса Џојса да дословно преслика у свом
делу Даблин и укаже на проблеме који изазивају
кварење нације, може довести у везу са надилажењем
пасивности и преузимањем активне улоге у борби
против свега што је у свом друштву сматрао
погрешним. Можемо претпоставити да је, темама које
је у своме делу обрадио, претендовао на изазивање

Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином: студија из теорије
морала, прев. Софија Мојсић, Плато, Београд, 2006, стр. 276.
11
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 136.
12
Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином: студија из теорије
морала, прев. Софија Мојсић, Плато, Београд, 2006, стр. 273.
10
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рефлексије читалаца над самима собом, што је, према
Полу Рикеру, ,,најважнији начин усвајања смисла”13.
Дефиницији човека као наративног бића
придружујемо још једну, која је прилагођена
модерном друштву у коме обитавамо – човек је урбано
биће, homo urbanus. Сматрамо да је истицање управо
уређене градске средине битно јер се човек све више
удаљава од ,,природног стања” и подређује законима
које му град налаже. Да би се у њега уклопио, мора
бити или староседелац у ког су уграђени обрасци
понашања и на тај начин природно створена
компетенција живљења и познавање његове културе
или се, као придошлица, мора извештити у мимикрији
и помним посматрањем уочити особености места коме
приступа. Ипак, чак и преобраћен, одаваће трагове
других градова, других наратива.
Да бисмо савладали средину која нас обликује,
неопходно је да научимо да комуницирамо са њом јер,
како каже Барт, ,,бити – значи споразумевати се [...]
бити – то значи бити за некога, а захваљујући њему –
за себе”14. Као дијалошка бића, несамодовољна,
спознајемо сопствени идентитет кроз интеракцију са
другима и сагледавањем себе кроз њихове очи.
Отварањем, парадоксално, не губимо своје Ја, већ
учимо да га јасно дефинишемо. Дакле, учење
комуникације са светом који нас окружује и, посредно,
са собом самима, почећемо од тога што ћемо научити
да читамо Џојсов град као наратив и схватимо на који
начин он утиче на обликовање својих становника, као
и сам књижевни текст који, комуницирајући са сваким
читаоцем
понаособ,
добија мноштво
својих
субјективизираних варијанти.

Ана Бужинска, Михал Павел Марковски,
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон,
Београд, 2009, стр. 200.
14
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски,
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон,
Београд, 2009, стр. 176–177.
13
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Књижевне теорије
Службени гласник,
Књижевне теорије
Службени гласник,

2. Борба за излазак у јавност збирке
приповедака Даблинци
Године 1904. уредник листа Ајриш Хоумстед
понудио је Џејмсу Џојсу да за њих пише приче о
ирском животу. Часопис је објавио Сестре, Ивлин и
После трке, након чега је, на инсистирање уредника
Џ. Расела, сарадња прекинута уз образложење да
,,приче о парализи даблинског душевног и духовног
живота нису биле баш најприкладније сељачко
штиво”15. Џојс је рад на својим ,,епифанијама”
наставио и уобличио их у збирку од дванаест
приповедака већ следеће године. Међутим, с обзиром
на то да је о моралном пропадању житеља престонице
Ирске говорио у време ,,националних заноса и келтске
еуфорије”16, издавачи су књигу одбијали да издају.
Штампана је тек 1914. године у Енглеској и садржала
је петнаест приповедака: Сестре, Сусрет, Арабија,
Ивлин, После трке, Два каваљера, Пансион, Облачак,
Преписи, Иловача, Болан догађај, Дан Бршљана у Сали
комитета, Милост божја и Мртви.
У једном од многих покушаја да пред својим
лондонским издавачем, Грантом Ричардсом, који је
одлагао штампање збирке и захтевао бројне
преправке, одбрани интегритет свог дела, Џојс пише:
,,Намера ми је била да напишем једно
поглавље моралне историје своје земље а за позорницу
сам одабрао Даблин зато што ми је тај град изгледао
као центар парализе. Хтео сам да га равнодушној
публици представим са четири његова аспекта:
детињство, младост, зрелост и јавни живот. Приче су
распоређене према том реду. Написао сам је [књигу]
понајвише у стилу инфериорности препуне обзира и с
уверењем да је веома смео онај човек који се дрзне да
Светозар Кољевић, Енглески романсијери двадесетог века
(1914 - 1960): од Џејмса Џојса до Вилијама Голдинга, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, стр. 19.
16
Ibid., стр. 19.
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при приказивању промени, још више ако деформише,
ма шта што је видео или чуо.”17
Како је сматрао да ће ,,ток цивилизације у
Ирској” бити ометен ако се ирском народу не пружи
могућност ,,да се добро погледа” у његовом ,,фино
углачаном
огледалу”18,
упркос
негодовањима
пристајао је чак и на то да се спорне приче преправе.
Ипак, издавачи, како лондонски, тако и даблински,
проналазили би нова оправдања за одлагање
штампања збирке. Бесан, Џојс је 1911. године у два
часописа, даблинском и белфастском, објавио
отворено писмо издавачима и изложио ,,прогањања
својих новела”19. Консултовао је чак и сам двор, али су
политички проблеми и ратна опасност довели до тога
да патње писца остану готово непримећене.
Време у коме су Даблинци покушавали да
прокрче свој пут у јавност одликовале су борба за
независност Ирске и политичке интриге, док је у
Енглеској дошло до смене на престолу и партијске
подељености. У Европи су пламтали ратни сукоби, а
још веће крвопролиће тек је следило. Историјска
превирања утицала су на стварање хаоса у земљи и
разарање не само националне свести, већ и породице,
вере и морала. Човек, роб историје, у себе је упијао
сву нечистоћу порочних времена и постајао
недостојна креатура несвесна слике коју рефлектује.
Индивидуалиста бритког ума и развијене перцепције,
Џојс се није придружио мимоходу хипнотисане
гомиле. Није подржао начин на који су средина и
време обликовали његове сународнике, у време када
се допринос величању националног духа од њега, као
писца, очекивао. Већ је тада имао чврсто оформљен
Џејмс Џојс, Смео је онај ко деформише, прев. Снежана
Брајовић, у: Градина: часопис за књижевност, уметност и
културу, година XXIV, јануар 1989, број 1/89, стр. 118.
18
Зоран Пауновић, Историја, фикција, мит: есеји о англоамеричкој књижевности, Геопоетика, Београд, 2006, стр. 127.
19
Жан Пари, Џејмс Џојс: њим самим, прев. Бора Глишић,
Савремена школа, Београд, 1963, стр. 102.
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став: ,,нећу служити ономе у шта више не верујем,
звало се то мој дом, моја отаџбина или моја црква”20.
Критички је сагледао свет који га је окруживао,
уочио све напуклине у њему и покушао да,
посредством Даблинаца, натера Ирце да се суоче са
сопственим наличјем. Покренуо је незгодна питања –
социјална, верска, политичка и морална и указао на
,,трулост” стубова друштва. Свет свог дела учинио је
реалистичним – пресликао је даблинске улице,
наводио имена, адресе и занимања одређених стварних
личности, дрзнуо се да прозове чак и краљицу
Викторију и Едуарда VII, открио је све тајне града, па
су се уредници плашили да читаоци не би умели да
разазнају границу фикције и стварности, да би се,
читајући, нашли увређени, оптужени или згрожени. О
моралу се, како у Лондону, тако и у Даблину, није
бринуло тако што су се ствари називале својим правим
именом и суочавањем са проблемима, већ намерним
превиђањима, заташкивањима и манипулацијама.
Један од доказа у коликој се мери ова књига
доживљавала као претња јавном моралу, јесте и то
што је Џојс, када је решио да од даблинског уредника
Маунсела откупи слог и сам дело штампа, од издавача
сазнао ,,да је [дело] откупљено – ко га је откупио то се
никад није сазнало – откупљено цело целцато и одмах
спаљено, ту у самој штампарији, сем једног јединог
примерка који му предаде”21. Спаљивање је, касније,
преживео и његов роман Уликс, испрва замишљен као
још једна новела у оквиру Даблинаца.
Оно што је збирку чинило неприхватљивом био
је њен субверзивни карактер. Кратке приче, у којима
се примећује ,,етичко и морално ангажовање”,22
Зоран Пауновић, Опора носталгија Џејмса Џојса у: Џејмс Џојс,
Даблинци, прев. Ђорђе Кривокапић, Нолит, Београд, 1996, стр. 8.
21
Жан Пари, Џејмс Џојс: њим самим, прев. Бора Глишић,
Савремена школа, Београд, 1963, стр. 104–105.
22
Умберто Еко, Отворено дјело, прев. Ника Милићевић,
издавачко предузеће ,,Веселин Маслеша``, Сарајево, 1965, стр.
261.
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позивале су на побуну душе и надилажење
имбецилности свог века. Иако су полазиле од
појединачног појма – Даблина као градске средине
која заробљава грађане у оквире својих међа и
систематски им разара вољу, писац је посредством
њих, заправо, дао парадигматски образац који се могао
применити на било који урбани простор, на било ком
крају света. Да је уопштавање било промишљено,
видимо и на основу пишчеве преписке са пријатељем:
,,[...] увијек сам писао о Даблину, јер ако могу
допријети до срца Даблина, онда могу допријети до
срца свих градова свијета. Појединачно садржи
опће.”23.
У кратким причама Џојс осветљава кризе које
се одигравају у животима главних ликова и доводе до
,,унутрашњих промена”24. Како се човек не може
ослободити утицаја времена у коме обитава – као што
се ни књижевно дело, ма колико нестварно изгледао
свет који се у њему описује, не може разумети без
конфронтације са стварним историјским контекстом,
тако се ни свет дела Даблинаца и проблеми са којима
се ликови сусрећу не могу изоловати од стања
друштва с краја XIX и почетка XX века. Теме које је
Џојс обрадио, а које је викторијанско друштво
цензурисало, биле су: профанација, сексуална
перверзија и подводништво. Скренуо је пажњу и на
корумпираност, нестручност, физичко злостављање
деце, тежак положај жена, алкохолизам и, уопште, на
општу глупост и хипокризију. Из угла ондашњег
читаоца ненавикнутог на тако отворен критички став
према наведеним темама, дело је морало бити
скандалозно и узнемиравајуће.
Хипокризија која се кроз дело промаља огледа
се и у промени односа који је лондонски издавач имао
William T. Noon, James Joyce и Тома Аквински, прев. Матеј
Јеличић, накладни завод ,,Глобус``, Загреб, 2001, стр. 83.
24
Мери Луиз Прат, Кратка прича: појмови дужине и краткоће,
прев. Јулијана Мојсиловић у: Градина, часопис за књижевност,
уметност, културу, год. XXIV, јануар 1989, бр. 1/89, стр. 23.
23
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према Даблинцима, које је годинама чувао од очију
јавности. У тренутку када је Џојс прихваћен од стране
лондонског часописа Егоист и писаца попут В. Луиса,
Ричарда Алдингтона и Т. С. Елиота, а Портрет
уметника у младости, оцењен као ,,ремек-дело нове
школе”, почео да излази у наставцима, Ричардс,
осетивши да би могао добро зарадити, одлучио је да
Даблинце штампа, пристајући на све оно против чега
се осам година бунио: ,,и на алузије, и на раскалашне
слободе текста, и на иморализам”25.
Књижевно дело не постоји само за себе и, како
каже Х. Р. Јаус, оно не нуди свим посматрачима у
свим епохама исто лице већ ,,попут партитуре, тежи да
при читању изазове увек нову резонанцу”26. Са
променом историјског контекста променио се и
читалац па, век касније, његова комуникација са делом
покреће нека нова питања и проналази нове аналогије.
Читаоци у њему више не виде пресликану стварност,
већ га доживљавају као значајан естетски предмет који
их провоцира да размишљају о неким сопственим
претпоставкама.
Џојс, некада срамни син своје отаџбине, данас
је пригрљен од својих сународника. Изливен у бронзи,
он сада ,,нехајно стоји ослоњен на свој ,,шпациршток
на раскрсници две веома прометне [даблинске] улице
(О'Конел и Ерл)”27, а 16. јуни, дан одигравања радње у
роману Уликс, туристичка је атракција и ,,глобални
празник за обожаваоце”28.

Жан Пари, Џејмс Џојс: њим самим, прев. Бора Глишић,
Савремена школа, Београд, 1963, стр. 104.
26
Х. Р. Јаус, Естетика рецепције, прев. Дринко Гојковић, Нолит,
Београд, 1978, стр. 59.
27
Светозар Кољевић, Енглески романсијери двадесетог века
(1914–1960) : од Џејмса Џојса до Вилијама Голдинга, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, стр. 10.
28
Ibid., стр. 10.
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3. Проблем читања наративног текста
Изучавајући књижевни текст и његову улогу у
ланцу комуникације, теоретичари књижевности попут
Ингардена, Јауса, Изера, Женета, Ека и др.
наглашавају да књижевно дело, иако има своју
,,аутономну материјалну основу”29, представља пре
свега ,,естетски предмет” који се у свом пуном облику
,,конкретизује” тек у свести читаоца. Четмен
(Chatman) каже да је естетски предмет наратива
,,прича артикулисана од стране дискурса”30 и да је,
цитира Сузан Ленгер (Susanne Langer), виртуелне
природе. Читалац, полазећи од првог, површинског
нивоа који, према Четмену чини заплет (plot), а према
Аристотелу mythos (,,размештај дешавања; сиже;
ситуације и догађаји онако како се презентују
примаоцу”31 кроз радњу или чин и збивање),
,,ишчитава” (reading out) наратив, тј. ,,декодира га
крећући се од површине ка дубљим наративним
структурама”32 и тако, постепено, продире у смисао
дела. На свом путу ка средишту смисла, читалац се
креће захваљујући усмеравањима од стране писца.
Писац, као конкретна особа која се налази ван
света наративног текста, полазећи од тога да је
наративни текст само један од елемената у процесу
наративне комуникације, увек има на уму његову
апелативност, па у њега уграђује како сценарија

Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 109.
30
Seymour Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in
Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca and London, 1978,
стр. 27.
31
Џералд Принс, Наратолошки речник, прев. Брана Миладинов,
Службени гласник, Београд, 2011, стр. 224.
32
Seymour Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in
Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca and London, 1978,
стр. 42.
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рецепције ,,историјски условљеног читаоца”,33 тако и
имплицитног себе. Иако је свака реакција на текст,
каже
Изер,
субјективна,
она,
дакле,
није
неконтролисана и произвољна. Путем реторичких
средстава аутор покушава да читаоцу наметне свој
фиктивни свет и оствари са њим комуникацију. Вејн
Бут у Реторици прозе каже да је, ,,трагајући за
средствима којима аутор контролише свог читаоца,
произвољно издвојио технику од свих друштвених и
психолошких сила које дејствују на писце и
читаоце”34. И сам Џојс своја дела ,,систематски кити”,
,,пунећи их загонеткама, симболима и играма речи”35.

Схема наративне комуникације С. Четмена36
Категорију ,,слике аутора” (образ автора) као
,,једне од функција текста” увео је формалиста В.
Виноградов како би одредио ,,организацију уметничке
свести, неемпиријске фигуре аутора која је уписана у
текст и одговорна за његову конструкцију”37. Овај
термин истоветан је појму имплицитног аутора ког, у
горенаведеној схеми, С. Четмен смешта у оквире
наративног текста. Имплицитни читалац је такође
конструкт писца, који се ,,изводи тек из целине
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 112.
34
Вејн Бут, Реторика прозе, прев. Бранко Вучићевић, Нолит,
Београд, 1976, стр. 11.
35
Ibid., стр. 34.
36
Seymour Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in
Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca and London, 1978,
стр. 151.
37
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 135.
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текста”38 и публика је имплицитног аутора,
обликована у складу са његовим вредностима и
културним нормама. На тај начин из интерпретација
књижевних текстова избачено је проучавање личности
стварног аутора, као категорије неважне за
разумевање света дела. Претензије су (Женет) и да се
дело очисти од спољних условљености, као што су
морал, психологија, историја, уметност и сл., мада ми
сматрамо да је схватање историјског контекста у коме
је дело настало од значаја за схватање
референцијалног кода текста.
Умберто Еко се у Отвореном делу бави
питањем интерпретације текста као ,,празне форме” и
његовим испуњавањем различитим садржајима
(конкретном
егзистенцијалном
ситуацијом,
сензибилношћу, културом, укусом, склоностима,
личним предрасудама) од стране моделског читаоца. У
Lector in fabula он наглашава да су удео моделског
читаоца и имплицитног аутора пропорционални у
процесу стварања исказа и да је ова ,,комуникативноинтерпретативна релација нужна како би значења
текста постигла своју идеалну форму”39. Сличног је
схватања и Сартр, који у тексту Шта је књижевност?
каже:
,,Операција писања садржи операцију читања
као свој дијалектички корелат па та два повезана чина
потребују два посебна извршитеља. Здружени напор
аутора и читатеља доноси на видјело онај конкретни и
имагинарни предмет који је дјелом духа. ”40
У оквиру концепције моделског читаоца Еко
разликује три типа: наивног читаоца коме не полази за
Џералд Принс, Наратолошки речник, прев. Брана Миладинов,
Службени гласник, Београд, 2011, стр. 115.
39
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 283.
40
David Lodge, Начини модерног писања: метафора, метонимија
и типологија модерне књижевности, прев. Гига Грачан, Соња
Башић, Глобус, Загреб, 1988, стр. 26.
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руком да разуме значење текста, критичког читаоца
који ,,разуме механизам значења текста и [...] не да се
ухватити у синтактичко-семантичку клопку коју је
аутор поставио” и суперчитаоца за кога ,,текст више
није имао никаквих тајни – он је био теоријски
еквивалент идеалног читања текста и највероватније је
остајао само у сфери идеалности”41. Како је
надчиталац само теоријски конструкт, па стога смисао
наративног текста не може бити у потпуности
деконструисан, Јулија Кристева запажа да он, стога,
има ,,иронијску (трополошку) структуру, јер нико неће
моћи да његово значење подвргне савршеној
контроли”.42 Истинско читање би, тако, било ,,лудо
читање [...] тиме што би примило симултану
мноштвеност значења, тачака гледишта структура,
попут простора који се протеже изван закона који
прописују контрадикцију.”43
Морамо се осврнути и на појмове читљивог lisible (енгл. readerly, читак) и исписивог - scriptible
(енгл. writerly, исписив) текста, које је у теорију
књижевности увео Ролан Барт у свом делу С/З. Ричард
Милер та два термина тумачи на следећи начин:
,,Читак текст темељи се на логичком и
временском поређају; он комуницира према начелу
континуитета, читамо га ријеч по ријеч, конзумирамо,
пасивно. [...] Исписив текст чини нас произвођачима,
јер на њега исписујемо себе, читајући га градимо за њ
значења, а идеално су та значења неограничено
мноштвена. ” 44
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 284.
42
Ibid., стр. 409.
43
Ролан Барт, О читању, прев. Ива Врачар, у : Реч, часопис за
књижевност, културу и друштвена питања, бр. 55/1, Београд,
октобар 1999, стр. 214.
44
David Lodge, Начини модерног писања: метафора, метонимија
и типологија модерне књижевности, прев. Гига Грачан, Соња
Башић , Глобус, Загреб, 1988, стр. 90.
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Када је Езра Паунд хвалио Џојсову прозу да је
изврсна и ,,читка”45, он је, тврди Дејвид Лоџ, заправо
мислио да има својства која спадају у оквире Бартовог
појма scriptible. Идеалан пример исписивог текста је,
према Барту, Џојсов роман Финеганово бдење који,
због неограничене мноштвености значења, захтева
активно учествовање читаоца у стварању смисла дела.
Оно, на неки начин, објављује ,,смрт аутора” као
категорије која гарантује исправност тумачења и ту
улогу приписује сваком читаоцу понаособ. У време
модернизма и постподернизма, примећује Барт,
вредно постаје: ,,оно што може бити данас писано
(поново-писано): писљиво (le scriptible). [...] Зато што
је улога књижевног рада [...] да од читаоца направи
произвођача текста, а не више потрошача. [...] Пред
писљивим текстом успоставља се дакле једна
противвредност [...] : оно што може бити читано, али
не и писано: читљиво (le lisible). Класичним текстом
називамо сваки читљиви текст. [...] Писљиви текст –
то смо ми док пишемо46 и он се не може наћи у
књижари.”
У друштву спектакла, коме и ми припадамо,
потреба за активним учешћем у свим задовољствима
живота пренела се, на тај начин, и на сферу читања.
,,Текст је фетишки предмет”, каже Барт, ,,и тај фетиш
ме жели”47. Круг се затвара. Сетимо се, још је
Аристотел у свом делу О поетици нагласио да се
узрок уметничког стваралаштва (и потребе за
читањем, између осталог) налази у људској природи и
да ,,сви људи осећају задовољство кад посматрају
творевине подражавања”48. Ту категорију задовољства
укинула је теорија књижевности и наметнула трагање
Ibid., стр. 63.
Ролан Барт, С/З (Увод), прев. Миодраг Радовић у: Летопис
матице српске, год. 172, април 1996, књ. 457, св. 4, стр. 517.
47
Ролан Барт, Задовољство у тексту, прев. Јовица Аћин,
Градина, Ниш, 1975, стр. 36.
48
Аристотел, О песничкој уметности, прев. Милош Н. Ђурић,
Дерета, Београд, 2002, стр. 61.
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за истином као једини циљ читања и изучавања
књижевног дела. Да је у жижу враћају
постструктуралисти (Барт, Кристева и Дерида),
сигнализира и наслов Бартове књиге – Задовољство у
тексту, у којој изриче пароле: ,,Никада се не
правдати, никада се не објашњавати!”;49 ,,Текст из
задовољства, то је срећни Вавилон”;50 ,,Наслада у
читању јамчи за своју истину”51 и истиче да читање
књижевног текста пре свега треба да ,,приушти чулно
(па
чак
и
еротско)
задовољство.”52
Постструктурализам, дакле, укида не само аутора, већ
и критичара, ког своди тек на једног од читалаца који
у дело уписује себе и у њему налази извор
задовољства.
4. Наративна слојевитост Даблинаца
У европској књижевности кратка прича се, као
књижевна врста, афирмисала током XIX века
захваљујући популаризацији штампе и и оснивању
часописа, иако је постојала и раније (Бокачов
Декамерон, 1350, Хептамерон Маргерите од Наваре,
1558, Сервантесове Узорне новеле, 1613)53. У својој je
историји прошла је кроз три фазе развоја: почеци
(Хоторн, По, Гогољ), рана модерна (Андерсон, Тумер,
Менсфилд, Џојс) и савремена фаза (Барт, Кувер,
Карвер, Бартелми, Борхес, Набоков, Кафка). Оно што,
према М. Рорбергер и Д. Бернзу, одликује Џојсову
кратку причу јесте употреба обичних тема које су
груписане око конфликта идентитета и симбола чије
се значење ,,више изводи из контекста него из
Ibid., стр. 3.
Ibid., стр. 4.
51
Ана Бужинска, Михал Павел Марковски, Књижевне теорије
XX века, прев. Ивана Ђокић – Саундерсон, Службени гласник,
Београд, 2009, стр. 350.
52
Ibid., стр. 350.
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Београд, 2008, стр. 343.
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традиције” и чија употреба обезбеђује вишезначност;
,,обична, заиста отрцана, спољашњост”; јасан сукоб у
јунаку који се ишчитава из заплета или из концепције;
заплет који се усмерава према климаксу, који
,,оклева”, крњ је и епифанијски; и транспоновање
слика из спољњег света у ,,област нуминозног”.54 Она
је, због своје краткоће, усмерена на то да буде
економична, да у њој чак и најмањи елемент буде
функционалан и да све буде подређено постизању
ефекта ,,органског јединства“ дискурса наративног
текста. Као што је Чехов рекао, ,,ако сте на почетку
приповетке говорили о неком клину који је укуцан у
зид собе вашег јунака, онда се на крају приповетке
ваш јунак мора обесити о тај клин.”55 Стога је сасвим
разумљив Џојсов очај када су од њега тражили да
одређене елементе прекраја или избацује:
,,[...] Кажеш мала је ствар то што се од мене
тражи да урадим, да ту и тамо избришем понеку реч.
Али зар ти збиља не увиђаш да пре свега у краткој
причи такво брисање може бити фатално?”56
Анализу наративног текста збирке кратких
прича Даблинци базираћемо на сазнањима о наративу
до којих су дошли теоретичари попут Бута, Женета,
Успенског, Четмена, Тодорова, Лотмана, Бал, Абота,
Ека и др. Оно што их повезује јесте промењен однос
према проучавању књижевности и скретање пажње на
текст као писани комуникат чија се виртуелна
структура формира у свести имплицитног читаоца, на
основу трагова који су уграђени у сам текст од стране
имплицитног аутора. Иако се на тај начин књижевно
Мери Рорбергер, Ден Е. Бернз, Кратка проза и област
нуминозног: још један покушај дефиниције, прев. Милисав Савић
у: Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, година
XXIV, јануар 1989, број 1/89, стр. 34–35.
55
Зденко Лешић, Теорија књижевности, Службени гласник,
Београд, 2008, стр. 354.
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Џејмс Џојс, Смео је онај ко деформише, превод Снежана
Брајовић, у: Градина: часопис за књижевност, уметност и
културу, година XXIV, јануар 1989, број 1/89., стр. 118.
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дело субјективизује, оно ипак остаје непоновљиво,
јединствено.
Мада се структура њихових анализа разликује
по питању именовања и груписања наратолошких
појмова, увек се полази од међусобног односа приче
(представљени догађаји, план садржаја, приповест,
фабула, енгл. plot) и дискурса57 (језичке презентације
догађаја, план израза, сиже), па ћемо и ми изучавање
слојева Даблинаца засновати на њиховом односу,
служећи се, оквирно, Четменовим дијаграмом
наративне структуре, који прилажемо на последњој
страници рада.

Дијаграм наративне структуре58

Емил Бенвениста је, каже Женет, поделио књижевност на
приповедање и дискурс, при чему под категоријом дискурса
подразумева оно што је Аристотел сматрао директним
подражавањем. Он упућује на ,,ја`` и у том смислу је субјективан
и завистан од ситуације у којој је настао.
58
Chatman, Story and Discourse, 1978, стр. 267.
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4.1.
(existents)

Ишчитавање

приче:

егзистенти

Иако наизглед реалистичан и разумљив, текст
Даблинаца пажљивом читаоцу открива мноштво
својих слојева од којих ће неки заувек остати
недокучиви, што га сврстава у редове модернизма и
симболизма. Водећи се Бартовом поделом, смештамо
га међу писљиве текстове (le scriptible) који захтевају
активно учешће читаоца и очитавање трагова које
имплицитни аутор поставља у дело не би ли му
олакшао путовање кроз текст и попуњавање процепа
смисла на које на свом путу наилази.
Имплицитни читалац не сме себи, приликом
читања, дозволити доколичарски приступ: његова
пажња мора бити усмерена на сваку реч и сваку
фигуру, почевши од контакта са књигом као реалним
предметом и ишчитавања њеног наслова.
4.1.1. Наслов
Проучавајући структуру збирке приповедака
Даблинци, полазимо од наслова као семантичког
центра дела. Када се читалац прихвати књиге као
материјализованог предмета, ограниченог корицама,
наслов који ишчитава побуђује у њему одређени
хоризонт очекивања. Он представља прву тачку у којој
се ангажује имплицитни читалац и наводи да тексту
који следи приђе на одређен начин. Наслов Даблинци
представља појам ,,скупности” што је, на основу
тумачења Пелеша, ,,социемска наративна структура”59.
Захваљујући именовању, читалац зна да ће окосница
свих приповедака бити становници Даблина, главног
града Ирске, који морају имати одређени однос према
свом граду и према својим суграђанима. Такође,
свесни смо тога да се они морају наћи у опозицији
Гајо Пелеш, Прича и причање: семантика приповједног
текста, Напријед, Загреб, 1989, стр. 256.
59
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према грађанима других ирских градова, а као
припадници једне нације, према припадницима других
нација. Овај наслов je, каже Лоџ, синегдохa која
,,подразумева да књига описује репрезентативни
пресјек или узорак живота ирске пријестолнице.”60
Даблинци су, дакле, ,,становници” предстојећег
света дела и своју коначну манифестацију у свести
имплицитног читаоца добијају тек након његовог
ишчитавања и узимања у обзир особина и поступака
свих појединачних ликова који се у њему појављују.
Стога ћемо, супротно савету Четмена да се свету
једног естетског дела треба прићи анализом догађаја,
или Аристотеловом и Проповом давању значаја радњи
на уштрб лица, своје разматрање Даблинаца започети
анализом статичких елемената (модус Бивања) –
ликова и временa-просторa у коме координирају и о
коме приповедају. Они, у нашем случају, имају
доминантнију улогу.
4.1.2. Ликови (characters)
Иако су, још од Аристотелове поетике,
карактери имали значајну, мада радњи подређену
улогу у проучавању света књижевног дела, а бројни
проучаваоци касније тај однос моћи преокренули, још
увек представља изазов направити функционалну
систематску теорију ликова, о чему пише Шломит
Римон-Кенан у својој Наративној прози. Говорећи о
ликовима, служићемо се терминима актант, актер и
лик, како бисмо поред антропоморфно схваћеног лика
(,,актера са дистинктивним људским особинама које
креирају ефекат лика”61) обухватили и инстанце које
делају а да притом не морају личити на људе (актер)
или нагласили функцију коју оне могу имати у односу
David Lodge, Начини модерног писања: метафора, метонимија
и типологија модерне књижевности, прев. Гига Грачан, Соња
Башић, Глобус:Стварност, Загреб, 1988, стр. 157.
61
Мике Бал, Наратологија, прев. Растислава Марковић, Београд,
Народна књига, 2000, стр. 95.
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на догађај (актант). Такође ћемо се водити и
Четменовом дефиницијом, према којој је лик
,,парадигма особина”, ,,релативно стабилних или
трајних личних квалитета”, ,,конструкт који читалац
саставља на основу различитих индикатора расутих по
тексту``62. Особине које се комбинују јединство
остварују ,,понављањем истоветног понашања,
сличношћу у понашању у различитим приликама,
контрастом и импликацијама”63.
На уобличавање књижевног света Даблинаца
утицали су Данте и Тома Аквински, о чему сведочи
гомилање трагова које је аутор уткао у дело. Ликови
се, као ,,чворишта вербалне замисли [...], нераздвојни
од остатка уметничке целине”64, додатно попуњавају
садржајем у нашој свести ако узмемо у обзир ове
алузије уписане у текст. Фигура Даблинаца се, на тај
начин, смисаоно умногостручују: упућују како на
становнике стварног главног града Ирске који
подлежу земаљским законима, тако и на грешнике
који насељавају алегорију Дантеовог Пакла, осуђени
за своје грехе од стране Бога.
Првом реченицом приче ,,Сестре” – ,,Овога
пута није му било спаса: био је то трећи удар”
(Даблинци, 27), имплицира се веза са Дантеовим
Паклом, тачније, упућује се на натпис на вратима
Пакла: ,,Кроз мене се иде у град болан и проклет, /
Кроз мене се иде у вечну муку паклену, / Кроз мене се
иде међу изгубљени свет. / [...] / Ви што улазите –
оставите сваку наду!” (Пакао, 47). Имплицитном
читаоцу је на тај начин сугерисано да ликове
посматра, између осталог, као алегорије грехова, а сам
град као затворени простор на који су осуђени и из
ког, ма колико то желели, не могу побећи.

Шломит Римон-Кенан, Наративна проза: савремена поетика,
прев. Александар Стевић, Народна књига-Алфа, Београд, 2006,
стр. 50–51.
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Ibid., стр. 54–55.
64
Ibid., стр. 46–47.
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Ликови се конституишу не само кроз своје
паралеле са становницима Пакла на које аутор
упућује, већ и кроз свој однос према парализи (лат.
paralysis, -is, f.), основном актеру у делу. Парализа нам
је, кроз фокализацију неименованог дечака из прве
приче у низу, ,,Сестара”, представљена готово као
персонификација, ,,зло и грешно биће” које вреба из
мрака, престрашује али и привлачи, па главни лик
жели да јој се, иако му улива страх, приближи и
посматра њено ,,разорно дејство” (Даблинци, 27). Она
је одређена у тексту преко појмова симоније и
гномона, при чему је наглашено да је у питању
Еуклидов гномон (геометријски појам, не ,,део
сунчаног сата који баца сенку”, како га тумаче неки
проучаваоци текста Даблинаца)65 и симонија из
катехизиса66. Истражујући та два метатекста на које
имплицитни аутор упућује читаоца, сазнајемо да
гномон својим обликом указује на недостатак,
празнину, на то да је, изворно, саставни део веће
целине и да ће тек склапањем са елементом који
Истражујући та два метатекста на које имплицитни аутор
упућује имплицитног читаоца, сазнајемо да је Еуклидова
дефиниција гномона: ,,фигура која је, у било ком паралелограму,
састављена од било којих од паралелограма формираних око
дијагонале и два комплемента (допуне). Према томе, ако
уклонимо било који од паралелограма, АО и ОЦ, из
паралелограма АЦ, оно што остаје назива се гномон. ” (The first
six books of the Elements of Euclid, and Propositions I.-XXI. of book
XI, and an Apendix on the cylinder, sphere, cone, etc., with copious
annotations and numerous experiences, by John Casey, LL. D., F. R.
S, Hodges, Figgis & CO., Dublin, 1885, Књига друга, стр. 50)
66
Тома Аквински је у Суми теологије дефинише као вид
безбоштва и порок који је у супротности са религијом. Господ је
рекао: ,,Бесплатно си добио, бесплатно и дај” (Frelly have you
received, freely give), па су својевољно продавање духовних
ствари које су дар Светог Духа и које се не могу земаљским
новцем купити, као и њихова куповина, вид непоштовања Бога и
божанскога, и као такве, јерес и грех безбоштва. (The ,,Summa
theologica’’ of St. Thomas Aquinas, part II. (second part) QQ. LXXX.C., translated by Fathers of the English Dominican province, Burns
Oates & Washbourne LTD, London, 1922, стр. 249–253)
65
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недостаје, постићи своју праформу. И симонија
представља недостатак али је он, у овом случају,
моралне и духовне природе. У оба случаја је нарушен
интегритет, један од предуслова лепог, према
средњовековном схватању, што даље сугерише
несавршеност, деформисаност и ружноћу.
Парализа је, дакле, у односу на смисао
проистекао из дела, као актер, сила, готово опипљива
и свеприсутна, са актанцијалном функцијом субјекта,
која има порекло у људској несавршеној природи која
не може да се одупре искушењима и постигне добро
ка коме тежи и у вези је са првобитним грехом (на шта
указује њен женски род). Сви ликови подлежу њеном
утицају и немоћни су да јој се одупру. Они су
паралисани изнутра, психички – контролисани својим
страстима, страховима и правилима града (гласом
јавности / јавним моралом) уместо разумом и
паралисани физички – осуђени због својих грехова и
несавршености на Даблин као алегорију пакла,
неспособни да га напусте.
Даблинци су грешни јер до крајњег добра не
досежу својим врлинама, већ, следећи своја чула и
нагоне чине грех, а опрост купују или, у жељи да
зараде, као црквена лица, опрост продају. У оба
случаја су кажњени. Кроз приче се промаља мноштво
свештених лица од којих су неки ослобођени своје
дужности баш због, наслућујемо, симоније и/или
неких других грехова67, па кроз свет дела лутају
несрећни у својим тесним и избледелим одорама, док
неке казна тек чека68. Празни и несврсисходни, они
Отац Флин је разрешен дужности у ,,Сестрама” и физички
паралисан; оличење је непримереног духовног вође и, на основу
паралела са Паклом и причом ,,Сусрет”, може се наслутити да у
себи сумира више грехова: симонију, заводништво и содомију.
Отац Кион је у причи ,,Дан бршљана у сали комитета“ слуте
,,црна овца [међу свештенством]. Немамо их много таквих, хвала
богу! Али имамо неколицину... Он вам је нека врста несрећног
човека” (Даблинци, 150).
68
У ,,Пансиону” свештеник нуди господину Дорану да свој грех
искупи ,,надокнадом”, на шта он пристаје (Дaблинци, 87); у
67
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нису способни да помогну својим парохијанима на
начин на који то права, чиста вера налаже и на тај
начин постају посредно криви за општу нечистоту и
очај даблинских душа. На основу лика паралисаног
свештеника који је дечаку из ,,Сестара” био духовни
вођа, јединог који је буквално паралисан, а који
представља
прототип
даблинског
свештеника,
закључујемо да је аутор смислено одузео дечаку
фигуру која би му помогла да сигурно, заштићен,
прође кроз живот (Дантеовог Вергилија) и на тај
начин указао на неспособност Католичке цркве да
човеку обезбеди право духовно вођство. Они ретки,
који нису порочни, пасивне су жртве парализе која је
спољашња и којој, према Суми Аквинског, узрок може
бити двојак: насиље (спољашња сила која присиљава
човека да ради ствари против своје воље и која му
ремети планове69) и страх (унутрашњи покретач који
човека наводи да у одређеној ситуацији, ради ствари
које иначе не би, али на које у датом тренутку пристаје
не би ли избегао претњу која долази од стране зла70).
Посматрајући парализу кроз њен род, женски,
(сматрамо да избор баш ове речи, у овом роду није
случајан), а у односу на гномон и симонију,
закључујемо да је још један начин на који у
Даблинцима делује управо преко чулности и жене као
искушења, па подајући се царству насладе, уместо да

,,Милости божјој” отац Пердон (шпан., perdón, m. опрост)
,,пословне људе”, који су поименице наведени, на својим
популарним проповедима саветује како да се ослободе грехова,
тачније, ,,среде своје рачуне” (Даблинци, 201).
69
У ,,Сусрету`` дечак се плаши педофила-садисте (Даблинци, 46).
У ,,Преписима” дечак Том бива брутално претучен од стране оца,
иако је послушан, вредан, добар и иако се моли за спас очеве
душе (Даблинци, 119–120).
70
Ивлин не одлази у бољи живот са својим драгим у измешаном,
вишеструком страху: од неиспуњавања обећања које је дала
преминулој мајци, као и од страха од непознатог.
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следе разум, ликови чине грешке које их спречавају да
живот живе на начин на који желе71.
Даблинци су двоструко осуђени на кретање без
вође, како духовног (посредством Католичке цркве),
тако и световног. Институције од ауторитета које
имплицитни аутор осуђује су и Ирски национални
покрет и Ирски препород, који, уместо да се бори за
обнову ирске културе и језика и политичку
независност од стране Енглеске, у причама ,,Једна
мајка” и ,,Дан бршљана у сали комитета” баве
површним, вулгарним, апсурдним и неважним
стварима, скандалима и интригама, стицањем личне
користи и неспособне су да обезбеде право вођство и
помоћ у постизању националне целовитости. Стога
главну реч и највећи ауторитет има јавно мнење,
социјем под чијим се будним оком налазе сви
Даблинци. Његово присуство и растући значај за
живот појединца открива се и у промени типа
приповедања до кога долази након треће приче:
приповедање је у причама у којима су деца главни
ликови у првом лицу, док, како свест о правилима
понашања у заједници и неопходности живљења у
складу са њеним ,,заповестима” расте, оно прелази у
приповедање у трећем лицу, па стичемо утисак да је
под надзором јавности (у коју спада и имплицитни
читалац), ка којој су сви ликови управљени.
Парадигма односа јавног мишљења и појединаца јесте
прича ,,Пансион”, где је ,,могућност избора
превладана теретом друштвених конвенција, услед
чега се сваки потез сваког лика чини унапред
У причи ,,Облачак” Мали Чендлер кривицу за своје
неиспуњене снове налази у породици и у својој жени, у чијем
лицу види ,,нешто подло”, ,,немисаоно и тако женски” (Даблинци,
104). У причи ,,Пансион” господин Дуран је присиљен да ступи у
брак како би се у очима Бога и јавног мнења, чија је анатема
снажнија од црквене искупио за свој грех на који га је навела
млада и путена Поли која пева: ,,Ја сам неваљала цурица”
(Даблинци, 83). Силаском низ степенице, симболично је најављен
његов силазак у пакао и несрећни живот.
71
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познатим”,72 а успех постижу они који умеју да
манипулишу
управо
захваљујући
познавању
конвенција даблинског моралног света. Тако госпођа
Муни успева да удоми своју кћер јер зна да је ,,тежина
јавног мишљења била на њеној страни” (Даблинци,
85). Јавно мишљење је још једно обличје парализе и
принуде. Оно је такође налик хору у античким
драмама, колективни глас који је пратилац сваког
догађаја и његов учесник. Кључ за разумевање значаја
гласа јавности дат је у причи ,,Сестре”, где се
,,Поштански именик” и ,,судски огласи по новинама”
доводе у исти контекст са ,,књигама црквених отаца”
(Даблинци, 31), што можда сугерише да су управо
грађани они који у Даблину суде и имају реч чија је
тежина већу од суда божјег.
Како је наслов Даблинаца социолошки
означилац, све социјалне структуре које су у делу
наведене и које додатно описују колективни лик
Даблинаца: чиновници, полицајци, политичари,
свештеници, домаћице, кућне помоћнице, новинари,
музичари, млади и стари, било да су плошни (flat) и
типизирани или рељефни (round) ликови. Они осуђују
и осуђени су, а да притом у другима не препознају
сопствени лик. Зачарани својим чежњама, осуђени су
на бесконачно и бесциљно кретање у свом кругу
пакла, на шта упућује циклична структура сваке
појединачне приче стилске фигуре попут елипсе,
анафоре,
полисиндетона,
инверзије,
као
и
заокруженост саме збирке.
4.1.3. Простор-време догађаја и приповедних
инстанци (setting)
Џојс је, наводи Бут, ,,обраћајући се 1899.
Књижевном и историјском друштву [...] заступао
А. Н. Фарњоли, М. П. Гилеспи, Џејмс Џојс од А до Ж: основни
појмови о животу и раду, прев. Тамара Вељковић, Агора,
Зрењанин, 2006, стр. 229.
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мишљење да уметника уопште не занима да своје дело
учини религиозним, моралним, лепим или идеалним;
он једино жели да оно буде веродостојно основним
законима”73. Склапајући у свести целину приказаног
света дела – Даблина с краја XIX века – схватамо да је
ово начело пажљиво спроведено и да је све подређено
приказивању основне теме – пропадања грађанског
света, приказане кроз четири фазе: детињство,
младост, зрело доба и јавни живот и провучене кроз
призму психичког бића фокализатора.
Аристотел у својој поетици наглашава да
песник може у свом делу ,,налазити оно што доликује
и најлакше се клонити онога што се с тим не слаже”,
ако сам догађаје пред собом јасно види, ,,баш као да је
сам њима присуствовао”74. Узимајући за простор света
Даблинаца град који добро познаје и уносећи у њега
постојеће улице, кафане, тргове, споменике, мостове,
паркове, радње, пропуштајући их кроз филтер фокуса
приповедача, евоцирајући притом све опажајне
аспекте, мирисе који су се ширили баштама и
улицама, музику уличних оргуљаша, националних
популарних песама, актуелних арија, алудирајући на
личности познате тадашњем имплицитном читаоцу,
постигао је то да се у његовој свести, много више него
у свести имплицитног читаоца који припада другом
времену и другом поднебљу, садржај дискурса
умногостручи до те мере да га је готово немогуће у
потпуности сагледати. Реторика је, каже Женет,
схватала књижевност ,,као поредак заснован на
двосмислености знакова, на маленом али вртоглавом
простору који зјапи између две речи истог смисла,
између два смисла исте речи”75. Постављајући у текст
симболе или, из угла данашњег читаоца –
хипертекстове које мора истражити, аутор потврђује
Вејн Бут, Реторика прозе, прев. Бранко Вучићевић, Нолит,
Београд, 1976, стр. 70.
74
Аристотел, О песничкој уметности, прев. Милош Н. Ђурић,
Дерета, Београд, 2002, стр. 84.
75
Жерар Женет, Фигуре, Вук Караџић, Београд, 1985, стр. 61.
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да је простор датог дела смислом набијена и
променљива форма која своју запремину мења у
зависности од читаочеве заинтересованости и
авантуристичког духа, ,,густина смисла коју ниједно
трајање не може уистину да обухвати, а још мање да
исцрпи”76.
Како
је
наратив
који
обрађујемо
,,психологичан”, сваки елемент приказаног света дела,
па тако и простор, представља ,,експресију или чак
симптом личности”77. Апстрактни простор у коме
ликови који делају фигурирају и у коме се одигравају
догађаји, или, како га Четмен именује – setting –
садржи и фигуру и место, ,,колекцију објеката
насупрот којих се радње и страсти ликова прикладно
појављују”, при чему ти објекти могу бити и ,,шетачи”
(walk-ons) – ликови именовани, присутни, али
небитни, који, према Четмену, не врше радњу већ
доприносе расположењу наратива. Чињеница да их је
у Даблинцима много, и да попуњавају простор
унутрашњег света ликова – њихова сећања, снове и
надања, као и улице којима ликови пролазе,
имплицира општу усамљеност. То је најупечатљивије
у причи ,,Ивлин” где, у већем делу, урањамо у ток
свести младе девојке која се налази на животној
прекретници. Њен унутрашњи свет насељавају мајка,
отац, браћа, сестре, пријатељи из детињства, очев
пријатељ свештеник, шефица, људи из потенцијалног
будућег живота који би се према њој опходили с
поштовањем, улични верглаш, што је вишеструко
контрастна слика стварности (познато – непознато,
сигурно – несигурно) у којој су присутни и активно
учествују само она и Френк. ,,Шетачи” су и свештеник
из ,,Сестара” (наглашава губитак духовног вођства),
преминули младић који је волео Грету из ,,Мртвих”
(потпомаже да Габријел схвати да његова улога у
Ibid., стр. 39.
Seymour Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in
Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca and London, 1978,
стр. 114.
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животу супруге није онаква каква је подразумевао да
јесте), као и путници у трамвају и пролазници на
улици кроз које се пробија Марија у ,,Иловачи”
(наглашавају њену усамљеност и окрутност живота)
или ликови у ,,Два каваљера”.
Михаил Бахтин, говорећи о хронотопу (времепростор) романа, каже да он ,,увек садржи вредносни
моменат” и да је ,,емоционално-вредносно обојен”.78
Хронотопи који у Даблинцима имају емоционалновредносни интензитет су улица, кафана, степениште,
поље, соба, врата, трамвај, кочија, воз, ментални
хронотопи ликова, као и аутора и читаоца. Они се
налазе у корелацији, имају дијалошки однос и
доприносе стварању утиска хронотопа Даблина као
флоберовског
градића
–
,,места
цикличног
свакодневног времена”79, али и алегорије Дантеовог
Пакла где су грешници осуђени на вечну патњу и
бескрајну везаност за одређени сетинг. Перверзни
старац из ,,Сусрета`` креће се кроз поље, по врелом и
спарном дану једном истом путањом, како физичком
тако и менталном (његове мисли круже) што указује
на кретање насилника против природе у седмом (јара,
кружно кретање, уносе се у лице) и заводника у осмом
кругу Пакла. Циклично се крећу у гомили и два
пријатеља, подводач и заводник жена Корли и
ласкавац Ленехан, у ,,Два каваљера” (осми круг
Дантеовог Пакла), док је содомиста свештеник из
,,Сестара”, пре физичке парализе, стално био у
покрету (,,После тога је почео да тугује, није ни с ким
разговарао и лутао је сам” (Даблинци, 35)) а по њему
паралисаном, у столици, падају ,,,облачићи дувана”
док му се стопала налазе близу ватре (У Паклу од
прстију до пете ,,ватра жуља” и ,,лиже табане”
симомнијака у осмом кругу, док по содомистима у
седмом кругу пада ,,ватрена киша” и ,,вечни жар” док
Михаил Бахтин, О роману, прев. Александар Бадњаревић,
Нолит, Београд, 1989, стр. 372.
79
Ibid., стр. 376.
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бесциљно и непрестано лутају и трче). Кернан из
,,Милости божје” јесте хулитељ бога, па га налазимо
како, онесвешћен, лежи на леђима (седми круг Пакла),
откинутог језика, док су његови пријатељи зли
саветници и сејачи неслоге (,,Конац дело краси”,
реченица је која се појављује и у Паклу и у наведеној
причи и указује на осми и девети круг). У седмом
кругу налазе се и насилници против ближњег свога,
потопљени у врелу крв, што се у ,,Преписима”
представља описом Фарингтоновог лица (,,лице боје
црног вина постаде још тамније, укочено од беса и
понижења” (Даблинци, 118)) који бес искаљује на свом
недужном и маленом сину. Насилници против себе
самих (самоубице) у Паклу су приказани као дрвеће
искривљених и голих стабала, које, када му се откине
гранчица, ,,вришти”, па не чуди што Дафи, када
прочита чланак о смрти госпође Синико, разорен
осећањем кривице, осећа њено присуство, додир њене
руке и њен глас који му дотиче ухо, док хода ,,испод
оголелог дрвећа” у Парку (Даблинци, 139), а Габријел
оживљава у својим мислима слику младића који је
умро због његове жене и у својој визији га види како
,,стоји испод влажног дрвета” (Даблинци, 252).
Елементи сетинга који повезују Пакао и Даблин јесу и
ужарено сунце, као и киша, ветар и снег који
отежавају живот грешницима и казна су за њихове
поступке.
Простор је, каже Мике Бал, место виђено у
односу према тачкама опажања, међу којима
разликује: лика који се налази у простору, лика који
гледа неки простор, који реагује на неки простор, као
и анонимну тачку опажања.80 У Даблинцима је
нарочито битан сложени однос који се одвија на
релацији унутра и напољу. Овај формулативни
контраст у традицији углавном подразумева да је
унутрашњи простор сигуран, а спољашњи несигуран и
Мике Бал, Наратологија, прев. Растислава Марковић, Београд,
Народна књига, 2000, стр. 110.
80
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ствара одређено очекивање код имплицитног читаоца.
Аутор овај однос пародира, показујући кроз дело да
дом, школа, држава и црква не обезбеђују заштиту.
Деца, адолесценти и жене у домовима су изложени
физичком злостављању од стране фрустрираних
мушкараца-алкохоличара. Батине се добијају и у
школи. Мајке, које су те које штите, умрле су или су
тренутно одсутне (у цркви), при чему су, када брину,
од стране јавног мнења оптужене да својим
заштитничким ставом кваре децу. Деца су срећна и
слободна на улици, заборављена од брига оптерећених
одраслих. У причи ,,Облачак” имплицитни аутор даје
опис деце која се играју на улици, а коју главни лик
не уочава: ,,Гомила прљаве деце запосела је улицу.
Стајала су или трчала средином илице или пузала пред
вратима која су зјапила, или седела шћућурена по
праговима као мишеви. Мали Чендлер није
размишљао о њима.” (Даблинци, 92) Срећу, слободу и
успех одраслима обезбеђује само живот ван Даблина и
ван Ирске. Одрасле мушкарце породични околиш
гуши и спутава, па привремено спас и утеху налазе у
окриљу ,,топле, смрдљиве кафане”, загрејани чашицом
вискија од слада, црног пива или врелог пунча, где
поново постају личности, или бесциљно лутајући по
улицама града, стапајући се са непознатим
пролазницима и уједно и сами постајући обезличена
другост. Црква, која треба да пружи духовно
уточиште, у причама ,,Милост божја”, ,,Пансион” и
,,Мртви” представљена је као место где се полажу и
,,сређују рачуни” или као хотел где се болесни
опорављају од последица алкохолизма (,,Онда су сви
за столом разговарали о Маунт Мелерију, како ваздух
тамо окрепљује, како су свештеници гостољубиви и
како никада не траже ни пенија од својих гостију”
(Даблинци, 229)).
У Даблинцима је простор симболички,
иронијски, мисаони и калеидоскопски, према
концепцији сетинга коју даје Роберт Лидел (Robert
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Liddell)81. Прва прича у низу представља иронијски
сетинг, који је у сукобу са преовлађујућом
атмосфером, где сунчана страна улице којом се креће
дечак-приповедач контрастрира супротној страни на
којој се налази кућа преминулог. Насупрот букетићу
флора на вратима и умрлици (симболи смрти
намењени да информишу јавно мнење) налазе се
позоришни плакати, па и сам приповедач примећује да
,,ни ја ни тај дан нисмо били расположени за жалост”
(Даблинци, 30). Преминулог, дакле, Даблин не жали
искрено. Одавање поште умрлом је ,,друштвена
обавеза”, како је карактерише господин Дафи у
,,Болном Догађају” приликом које се, размишља
Габријел у ,,Мртвима”, седи одевен у црно окружен
тешким мирисом цвећа, шешир држи на коленима,
када су ролетне спуштене, соба осветљена светлошћу
свећа и када се изговарају прикладне фразе.
Калеидоскопски сетинг дат је у ,,Мртвима”, где се
Габријел брзо пребацује напред-назад из спољашњег,
физичког, у свет маште, захваљујући систему
асоцијација које покрећу ток мисли и сећања, при
чему се указује на његову окренутост самоме себи,
приказује
његово
задовољство
сопственом
иктелектуалном надмоћи и лицемерни и издајнички
однос према домаћицама и сопственој земљи, што се у
Паклу строго кажњава смештањем у девети круг
окован ледом и снегом, где се налазе издајници
родбине, отаџбине и добротвора. Унутрашњи пејзажи
мисаоног сетинга карактеристични су за Ивлин, која
се сећа поља на коме се играла као дете и Габријела из
,,Мртвих” који у мислима ствара слику жељеног
времена – жели да шета дуж реке и кроз парк где снег
лежи по гранама, а споменик Велингтону има
блиставу снежну капу (алузија на завршну слику која
му неће донети прижељкивану радост) или се присећа
81

Seymour Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in
Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca and London, 1978,
стр. 143.
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срећних
тренутака
из
везе
са
Гретом82.
Најзаступљенији и најбитнији је симболички сетинг,
који наликује догађањима и који осликава
емоционална превирања ликова. Пример симболичког
сетинга је опис кола која јуре кроз ,,канал сиромаштва
и мртвила“ у ,,После трке“, који алудира на контраст
ритма живота и технолошког напретка у Ирској и на
континенту и опис унутрашње буре у Ивлин: ,,Сва
мора света ломила су се око њеног срца. Увлачио ју је
у њих: удавиће је. Обема рукама чврсто се ухватила за
гвоздене шипке.“ (Даблинци, 60), Симболична је и
последња слика у ,,Мртвима”:
,,Да, новине су биле у праву: снег је падао у
читавој Ирској. Падао је у свим деловима тамне
средишне равнице [...] Лежао је у великим наносима
,,Тренуци њиховог заједничког тајног живота засијаше као
звезде у његовом сећању. Коверат боје сунцокрета лежао је поред
његове шоље за доручком и он га је миловао руком. Птице су
цвркутале у бршљану, а сунчана мрежа завесе поигравала је по
поду: није могао да једе од среће“ (Даблинци, 242). Светлост има
симболичан смисао и у ,,Арабији”, где представља сјај прве
љубави. У,,Сусрету” је дат опис природе где се сунчеви зраци
поигравају са крошњама дрвећа, док у ,,Облачку“ јесење сунце
залази и својом ,,меком златном прашином” прекрива природу и
људе. У средњовековној естетици Т. Аквинског, каже Сретен
Петровић у својој Естетици, лепо мора имати ,,сјај, светлост,
блештавост форме. [...] тумачи се као пријатност светле боје или
блештавости“. Сунчева светлост у Даблинцима се, у причама о
зрелој доби и јавном животу замењује светлошћу уличних лампи,
одсјајем из камина и светлошћу свећа, што може имплицирати да
се Бог, који је дао светлост људима (,,живот је био светлост
људима. И светлост сија у тами и тама је није надјачала [...]
светлост је дошла у свет, али људи су волели таму, а не светлост,
јер су им дела била зла. Јер ко чини зло, мрзи светлост и не
долази к светлости, да се његова дела не би разоткрила“), повукао
из живота Даблинаца, а да његову бледу супституцију обезбеђује
држава, чија се светлост не може мерити са божанском. Такође,
светлост свећа која се спомиње у првој причи у контексту бдења
над умрлим, сугерише да су сви они које обасјавају свеће и
лампе, заправо, мртви. Видети у: Сретен Петровић, Естетика,
Народна књига, Београд, 2000, стр. 155. Видети: Јеванђеље по
Јовану (1:4-5, 16:19-20).
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на
искривљеним
крстовима
и
надгробним
споменицима, на шиљцима малих врата, на голом
трњу. Његова душа лагано је губила свест док је
слушао како снег тихо пада кроз свемир, и полако
пада, као долазак његовог последњег часа, на све живе
и мртве” (Даблинци, 252).
Она не представља само ментални пејзаж у
мислима Габријела, већ се односи на све становнике
Даблина и целе Ирске који, осветљени бледом
светлошћу уличних светиљки (попут свећа које горе
изнад глава умрлих), паралисани, мртвих душа, леже
прекривени слојевима снежног покривача, у коме су
залеђени и грешници деветог круга Дантеовог пакла.
Сматрамо да се сетинг у Даблинцима може
сврстати у још једну категорију, у оквиру симболичког
сетинга – алегоријски сетинг, који се из текста изводи
тек након помног читања, а односи се на свеукупну
алегорију Даблина као Пакла и Ирске као потчињене,
вазалске државе (алегорија коју добијамо склапањем
расутих метонимијских и синегдохичких елемената
загонетке по целом тексту), зачаране, која чека звук
звона који би је ослободио, попут политичке алегорије
Т. Мура ,,Тихо, о Мојл” (такође познате и као ,,Arrah,
my dear Eveleen’’) базиране на ирској средњовековној
причи о Лировој деци, претвореној клетвом у лабудове
који чекају звуке хришћанских звона која би разбили
клетву. Ипак, у Муровој песми, као и у Даблинцима,
небеса не шаљу ,,свој слатки пој” и Ирска још увек
спава (,,yet still in her darkness doth Erin lie sleeping, /
still doth the pure light its dawning delay”83), прекривена
наслагама снега који тихо пада.84
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Аутор на песму, наизглед успутно и без икакве намере, упућује
у причи ,,Два каваљера”, у којој је на харфи свира улични
музичар (Даблинци, 74). Песма се спомиње и у Уликсу и у
Финегановом бдењу. Сматрамо да је она евоцирана и у прича
,,Ивлин”, на коју упућује именовањем – Eveline. Харфа је
инструмент који се спомиње у Старом завету као један од
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4.2. Ишчитавање приче: заплет (plot)
Прича, као форма наративног садржаја,
успоставља се кроз скуп наративних исказа: исказа
стања и процесних исказа. Посредована (нараторнаратер) или непосредована (,,не” или минимални
наратер), у зависности од тога да ли су реченице
којима дискурс наглашава причу у модусу бивања или
модусу чињења или збивања, у тексту се манифестује
у две своје основне форме – егзистената као статичних
и догађаја (или заплета, код Четмена, plot) као
динамичких конституената. Ликови и актери, дакле,
имајући актанцијалну улогу субјекта или објекта,
својим делањем радњу покрећу (чињење или, код
Четмена, action) или, својом пасивном улогом, радњу
трпе (збивање или, код Четмена happening). Бројчана
надмоћ збивања у Даблинцима (ликови су константно
под ударима ветра, кише, хладноће, врелине и снега
или делају под присилом сопствених нагона, јавног
мнења или гоњени страхом) још један је доказ дејства
парализе.
О догађајима, проучавајући глаголски вид,
говоре Жерар Женет у Наративном дискурсу: есеју о
методи85 и Цветан Тодоров у Поетици86, док се значај
радње, и њених саставних делова, преокрета и
препознавања, види и у Аристотеловој поетици.
Догађаји се могу разврстати и према хијерархији, па се
Барт и Четмен залажу за динстинкцију главних и
споредних догађаја. Барт се служи терминима нуклеус
и катализатор, док Четмен употребљава појмове
језгро (kernel) и сателит (satellite). Главни догађаји
најстаријих инструмената (Прва књига Мојсијева, 4:21), као и у
Новом завету: ,,И чуо сам звук с неба попут хуке многих вода и
попут тутњаве јаког грома. Звук који сам чуо био је као музика
харфиста који певају и свирају своје харфе.” (Откровење, 14:2)
85
Gerard Genette, Narative discourse: an essay in method, Cornell
university press, Ithaca, New York, 1983.
86
Цветан Тодоров, Поетика, прев. Б. Јелић, М. Константиновић,
,,Филип Вишњић``, Београд, 1986.
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су, примећује Абот, окосница приче, покретачи су
радње и неопходни су да би прича била прича,
кардиналне су функције и кључне чворне тачке радње.
Споредни догађаји нису неопходни за причу, али се
њиховим изостављањем мења дискурс, како истиче
Барт. ,,Велики део снаге, упечатљивости и значаја
приче заснива се на њеним главним догађајима”87.
Карактери су, дакле, ,,покретачи радње, они
проузрокују догађаје”, а значај радње је у томе што
откривају карактере ликова [...] ми их упознајемо на
основу њихових поступака.”88
Џојс у Даблинцима користи посебан облик
радње, која доводи до преокрета и има функцију језгра
или нуклеуса, познату као епифанију. Она
карактерише и Чеховљеву реалистичку новелу, где је
радња прича сведена ,,на један основни мотив, на
догађај који разоткрива природу људске личности или
представља узорак људског понашања.”89 Тај тренутак
просветљења доживљава лик који радњу трпи, или је
уочава, захваљујући драмској иронији, једино
имплицитни читалац.
4.2.1. Епифанија
Многи су се проучаваоци, међу њима Умберто
Еко и В. Т. Нун, бавили Џојсовом теоријом епифаније
(грч. приказа, откривање) најпотпуније изложеној у
роману Стивен херој из угла лика Стивена Дедалуса и
примењеној у свим његовим делима, тражећи јој
корене у естетици Аквинског и његовом појму claritas,
у нутринобразу Хопкинса, теорији Волтера Пејтера,
Денунцијевом првом делу романа Il Fuoco који има
назив Epifania del Fuoco и изразу епифеномен који
користи Норис де Вулф ,,да би означио естетски
Х. Портер Абот, Увод у теорију прозе, превод Милена Владић,
Службени гласник, Београд, 2009, стр. 53.
88
Ibid., стр. 211.
89
Зденко Лешић, Теорија књижевности, Службени гласник,
Београд, 2008, стр. 354.
87
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квалитет једног феномена”90. Сам Џојс ју је описао
,,као исказивање, идеју, можда слично оном што би
Шон О'Фаолејн назвао ,,тачком просветљења””91,
именујући је, пре употребе речи епифанија, као
епиклезију92. Покушавајући да свом другу К. Курану
опише Даблинце пише: ,,Тренутно пишем низ
епиклета – десет – за новине. Досад сам написао једну
[,,Сестре”]”93. Познато је да је писац имао бележницу
у коју је уписивао ,,ненадана духовна очитавања” са
којима се сусретао у стварности и да је неке од њих
касније уметнички преобликовао у својим делима,
служећи се ,,симболичким устројем речи” захваљујући
чему се, каже Нун, догађај ,,епифанизира” и ,,учини
[се] да сјаји”94.
Џојсова епифанија је, дакле, примењена у
књижевности,
,,метафоричка
и
симболичка
формулација неког блиставог вида појединачнога
људског доживљаја, неке појединости најприсније и
најосбније стварности пуне значења, неког особито
блиставог путоказа према смислу постојања”95. Она је
одлика доброг стила, који је, према Џојсу,
комбинација метафоре, антитезе и делотворности
(енергије).96 У Даблинцима је имплицитни читалац
Умберто Еко, Отворено дјело, прев. Ника Милићевић,
издавачко предузеће ,,Веселин Маслеша”, Сарајево, 1965, стр.
253.
91
А. Н. Фарњоли, М. П. Гилеспи, Џејмс Џојс од А до Ж: основни
појмови о животу и раду, прев. Тамара Вељковић, Агора,
Зрењанин, 2006, стр. 84.
92
,,Старогрчка реч epiclesis буквално значи ,,призивање”; у
древним хришћанским обредима ова се реч односила на молитву
којом се Божанско присуство призива да се спусти на хлеб и вино
да постане тело и крв Христова током причешћа”, док је
,,епифанија реч коју користи хришћанска црква да обележи
приказивање хришћанског божанства (6. јануар, празник
Откровења) ”. Видети у: Ibid., стр. 84.
93
Ibid., стр. 85.
94
William T. Noon, James Joyce i Toma Akvinski, прев. Матеј
Јеличић, Накладни завод ,,Глобус”, Загреб, 2001, стр. 100 –110.
95
Ibid., стр. 95.
96
Ibid., стр. 87.
90
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очитава захваљујући способности да тумачи фигуре и
симболе, чији смисао проистиче из самог дела. Попут
,,алегоријских фигура и амблема средњег века”97, чије
се
значење
наводи
у
бастијаријумима
и
енциклопедијама епохе, Џојс од Даблинаца ствара
урбани лексикон, ,,поетику унивокације”, савремену
Библију у којој читалац, савладавши теорију
алегоризма имплицитног аутора, успева да за себе
епифанизује не само литерарни, већ и алегоријски,
морални и анагогички смисао дела. Посредством
стратегије наративних средстава, примећује Еко,
чињеница или емотивно искуство постављају се ,,на
кулминаторно мјесто приче, на којему они постају
климакс, кратак преглед и суд о читавој ситуацији [...]
морални амблеми, извјесне објаве празнине или
бескорисности живота”98.
Епифанијски симболични моменти који постају
метафора моралне ситуације у Даблинцима се уочавају
у свакој причи. У причама о детињству, они
представљају тренутке у којима ликови-деца уче да
тумаче свет који их окружује, да попуњавају
,,сугестивне празнине у говору” одраслих, које Лоџ
назива апосиопезама99. Њихов језик није довољно
аутоматизован да би умели да ,,преткажу или допуне
елементе који недостају” и успели да комуницирају
преко недовршених реченица, што одраслима,
подвлачи Лоџ код Мукаровског, не представља
проблем. Дечак се у причи ,,Сестре” бори да разуме
смисао речи старог Котера: ,, [...] лупао сам главу не
бих ли извукао неки смисао из његових недовршених
реченица” (Даблинци, 28), док дечак-приповедач у
причи ,,Сусрет” иза монолога и поступака перверзног
старца наслућује други, опасни смисао, мада га не
Умберто Еко, Отворено дјело, прев. Ника Милићевић,
издавачко предузеће ,,Веселин Маслеша”, Сарајево, 1965, стр. 37.
98
Ibid., стр. 252.
99
David Lodge, Начини модерног писања: метафора, метонимија
и типологија модерне књижевности, прев. Г. Грачан и С. Башић,
Глобус: Стварност, Загреб, 1988, стр. 160.
97
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разуме у потпуности: ,,Његов став по том питању
учинио ми се чудно слободан за човека његових
година. [...] те речи ми се нису допале из његових уста,
а упитао сам се због чега је једанпут-двапут задрхтао
као да се нечега уплашио или осетио изненадну
студен” (Даблинци, 44). Обојица смисао наслућују
инстинктивно: дечак из ,,Сестара” у сну у коме му се,
епифанијски, приказује ,,крупно сиво лице оног
паралитичара” који као да ,,је желео нешто да ми
призна” па се, након што му се лице исповеди
,,шаптавим гласом”, дечак смеши ,,као да трговца
реликвијама разрешавам греха” (Даблинци, 29), а дечак
из ,,Сусрета” нагонски бежи док ,,ми је срце брзо
куцало од страха да би ме [старац] могао ухватити за
руку”. (Даблинци, 46). У оба случаја, захваљујући
драмској иронији и вишку знања које има одрасли
имплицитни читалац, вођен импликацијама које у дело
поставља,
понављајући
их
или
варирајући,
имплицитни аутор, епифанијске догађаје који су
климакс радње, доживљава сам читалац, док се деци
догађаји не приказују у пуном сјају, али их мењају и
уводе у свет одраслих. Епифанију проживљава, у
трећој причи ,,Арабија” дечак који, у мраку сале
доживљава просветљење (,,Подижући поглед у таму,
видео сам себе као неко створење које је таштина
понела па уништила; очи су ме пекле од бола и гнева”
(Даблинци, 54)), остајући да у нашој свести стоји као
усамљена фигура чије су илузије да ће му прва љубав
бити остварена, разбијене. У овом сегменту
епифанијски сјај имају и симболи попут ,,парализе”,
свештеника који овлаш држи празан путир, преласка
реке Лифи, сунца који залази за облаке, светлости
уличне светиљке, светлости свеће изнад главе умрлог
и речи Арабија који, даље, у свести читаоца,
склапајући се са фрагментарним симболима из других
сегмената, добијају ново епифанијско значење.
У причама о адолесценцији, ликови кроз
епифаније спознају сопствену судбину: Ивлин,
подстакнута песмом уличног вергла, доживљава
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визију бедног живота своје мајке и осећа да је она
,,бацила своје чини на суштину њеног бића – тај
банални живот који свој крај жртвује у коначном
лудилу” (Даблинци, 59). Иако жели да побегне у бољи
и другачији живот и има добре изгледе да то постигне,
паралисана страхом и заробљена обећањем које је дала
мајци, она остаје заробљена у свету Даблина, осуђена
да доживи мајчину судбину (слутимо да последња
слика, где је, након унутрашњег вриска и агоније,
Френк доживљава као пасивну, беспомоћну животињу
која га не препознаје, може представљати прве
симптоме њеног лудила). И Дојл у ,,После трке“ има
свест о томе да ће наредно јутро, које брзо свиће,
донети кајање, а, наслућујемо, бити и прекретница у
његовом животу, пут који води ка дну, губитку новца,
части и славе, свих илузија које је имао и које сматра
одликама срећног живота. У ,,Два каваљера“, златник
који сија на Корлијевом длану, његов тријумфални
смех и уображеност, епифанија је коју доживљава
читалац, тумачећи је као симбол моралне пропасти
ликова који се, несвесни свог греха, том ,,успеху“
радују. Млада, прорачуната и заводљива Поли Муни
искушење је ком господин Доран ,,Пансиону“ није
успео да се одупре, па док силази низ степенице,
епифанизујемо његов силазак у пакао и несрећни брак
на који је присиљен. Ликови су у свим причама упали
у замку из које се, у наредним фазама свог живота,
неће успети извући.
Епифаније у причама о зрелости јесу
,,епифаније фрустрације“ у којима ликови увиђају да
су неспособни или спречени да остваре своје наде,
задовоље жеље или промене дате околности. Мали
Чендлер оплакује своју судбину након што
фрустрацију искаљује на једногодишњем сину,
Фарингтон, подстакнут вишеструким фрустрацијама
епифанизује сопствену личност као слабу, потчињену
и без угледа, па свој бес искаљује на јединој особи која
му се не може супротставити, маленом сину, при чему
се обојица у очима читаоца епифанизују као још
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безвредније личности него што сами себе
доживљавају. Набијен смислом који исијава је и комад
глине који у дечијој игри извлачи Марија у ,,Иловачи“,
при чему је она једина која не увиђа њен значај. Болна
је судбина и Дафија ког спутава ,,морална исправност
живота који је водио“ а које постаје свестан тек након
вести о смрти госпође Синико. Епифанија коју
имплицитни читалац доживљава читајући ове приче
јесте да се ликови налазе у зачараном кругу и да су
осуђени на вечно понављање истих цикличних
поступака вођени сопственом природом. Такође, сада
већ овладавајући у потпуности амблемима текста, он
склапа слику Даблина као алегорије пакла, па имајући
вишак виђења у односу на ликове, посматрајући
њихове поступке доживљава нова просветљења.
Приче о јавном животу осветљавају ликове који
су заробљени у кожи сопствених јавних улога,
присиљени да се крећу путањама које им друштво
намеће, постајући на тај начин марионете наметнутих
културних и друштвених образаца. Они представљају
типске ликове, сведене на своје друштвене улоге
амбициозних мајки, корумпираних политичара,
безличних ћерки, безвредних свештеника, недовољно
вољених мужева, неваспитане деце, пропалих
алкохоличара, самољубивих уметника, сенилних
тетака и заборављених и обезвређених идеала. Они су
савладали правила урбане средине којој припадају, али
су успут изгубили своју душу, огрезли у грехове,
постали обезличене, мрачне сенке које се промаљају
влажним улицама док им изобличена лица
осветљавају црвена светла уличних лампи, мучена
хладноћом, кишом, ветром и снегом. Последња
епифанија коју доживљава Габријел у ,,Мртвима“,
слика снега која пада по читавој Ирској, сублимира
сва знања која смо током читања текста Даблинаца
стекли и у нашој свести исијава јасним алегоријским и
анагогичким смислом.
Просветљени знањима које смо упили, осећамо
да се и сами налазимо на граници добра и зла, свесни
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судбине коју ћемо доживети ако своје поступке не
променимо. Јутро које полако свиће и соба у којој
Габријел одбија да држи упаљену свећу – симбол
смрти, за оне који умеју да чују звона, представља
знак наде и прекретницу која може, ако се потруде,
донети позитивне промене, како на личном, тако,
удружених снага, и на колективном (политичком,
културном и духовном) плану.
4.3. Ишчитавање дискурса
Најутицајније одређење дискурса представља
дефиниција француског лингвисте Е. Бенвениста, пo
којој дискурс, у најширем смислу, означава сваки
исказ који укључује „говорника и слушаоца, као и
говорникову интенцију којом утиче на слушаоца. ”
Дискурс је ,,форма изражајности” језика као средства
комуникације, у коме је реченица ,,највиши или
најсложенији елемент језика као система знакова”.100
Један од начина на који се наративни елементи
могу предочити јесте фокализација. У Даблинцима
фокализација је углавном унутрашња, везана за
одређени лик, па читалац има ограничену
перспективу. Овај тип фокализације карактеристичан
је за Ивлин која, као лик-фокализатор, затворена у
соби, читаоцу обезбеђује ограничено виђење, а
спољашњост види тек када погледа кроз прозор или
изађе на улицу. На крају ове приче фокализатор се
мења, па Ивлин сагледавамо очима Френка.
Ограничена перспектива коју обезбеђује унутрашњи
фокализатор приметна је и у причи ,,Сусрет”, где
дечак фокализатор, не пративши погледом старог
перверзњака, оставља читаоца без визуелног доказа о
чину мастурбације који овај на крају поља обавља, па
слику догађаја у свом уму попуњавамо захваљујући
траговима уписаним у текст, као и помоћу реакције
Тања Поповић, Речник књижевних термина, Logos art,
Београд, 2007, стр. 146.
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коју на тај чин има Махони, а који дечак фокализатор
чује: ,,Еј, види га шта ради! [...] Еј... он ти је нека
настрана матора будала!” (Даблинци, 45). Да овакав
вид фокализације не обезбеђује довољно информација,
показује и пример ,,Мртвих” где, ограничени на
виђење догађаја и других ликова из перспективе
Габријела, остајемо ускраћени за Гретин ток свести
који се, видимо споља, одвија у више наврата док је он
посматра, што као ефекат има свест о томе да он не
познаје довољно своју супругу. У оквиру тока мисли,
ликови-фокализатори не сагледавају само сопљашњи
простор и догађаје, већ врше анахроније било да се у
свом унутрашњем простору крећу уназад – ретроверзија, кроз сећање, или унапред – антиципација,
жељено време. Откривајући кроз ток мисли и
унутрашњу фокализацију жеље и надања ликова
Даблинаца, које у стварности остају нереализоване,
долазимо до закључка да Даблинци тренутке среће
доживљавају само у свету маште. Спољашња позиција
фокализатора дата је у причи ,,После трке”, где
догађаје посматрамо са дистанце, што нас спречава да,
како се фокализатор налази на већој удаљености од
места где се сцена одвија, чујемо дијалоге, па смо, као
и у причи ,,Једна мајка” и ,,Два каваљера”, присиљени
да закључке доносимо на основу гестикулације и
промене тона оних који су фокализовани. Заузимањем
различитих фокализаторских позиција приликом
посматрања сличних типова радње, добијамо
могућност да одређене појаве сагледамо из више
независних углова и на тај начин оформимо бољу
слику о проблему који се фокализује. Пример је
проблем алкохолизма, који у Даблинцима доживљавамо из перпективе алкохоличара, његове супруге,
његове деветнаестогодишње ћерке, из угла мајке,
малог детета и јавног мнења. Такође се из различитих
тачки гледишта доживљава институција цркве, брака и
државе.
Дискурс предочава радњу манипулишући
трајање, па комбинује паузу у којој се време укида,
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елипсу, где се испуштају читави периоди и сцену, у
којој се два времена савршено подударају.
Приповедна инстанца се у делу појављује у
више облика, па имамо аукторијалног приповедача
који стоји изван приказаног света оглашавајући се
кроз чин приповедања (све приче сем прве три), при
чему се он само у две приче обраћа наратерима – у
,,Облачку“ (,,То сте одмах могли уочити... Могли сте
видети...“) и у ,,Иловачи“, где се појављује и
спољашња фокализација и дају коментари о збивању,
чиме се манипулише симпатијом читалаца. Приповедач у прве три приче је персонални (аутодијегетичко
приповедање) и учесник је у радњи, захваљујући чему
је читалац директно суочен са приказаним светом, али
је он временски дистанциран од приповедног времена,
што му нуди другачију перспективу на догађаје којима
је као дете присуствовао и могућност да их,
захваљујући том вишку знања које има, сада другачије
доживи.
5. ЗАКЉУЧАК
У раду смо настојали да тумачимо збирку
приповедака Даблинци као урбани лексикон који
читаоцу, кроз фазе одрастања, показује какви су
обрасци понашања оних који у граду живе и у коликој
су мери грађани свесни условљености свог кретања
правилима које им град налаже. Становници Даблина,
места које Џојс бира као појединачни простор у који
ће сместити ликове и епифаније својих прича, а који
може бити и било који урбани простор на било ком
углу света, градацијски се крећу ка свом антиклимаксу
на више паралелних, праволинијских оса: они из фазе
неразумевања културних образаца (детињство) долазе
до потпуног овладавања њима (јавни живот); рађају
се, старе и умиру у њему; морално, национално и
духовно се преображавају у складу са даблинским
законима; из стања надања и жеље за авантурама
прелазе у стање свести о затворености града који их
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заробљава и немогућству бекства; из непредвидљивих
путања прелазе у фазу учмалих, механичких
понављања, навика и, на крају, парализованованости
која долази споља (физички их ометају други) и
изнутра (обавезаност моралним и националним
кодовима, везаност сопственим пороцима) и води у
извесну смрт која је такође физички заробљена у
оквирима самог града – на уређеном гробном месту.
Такође смо покушали да ишчитамо ову збирку
урбане прозе и са аспекта наратолошких теорија,
обраћајући пажњу на план садржаја и план израза
наративног текста, као и на инстанце стварног и
имплицитног аутора и стварног и имплицитног
читаоца и покажемо како је књижевни текст отворена
форма којој сваки читалац прилази на другачији
начин. Ипак, како је и он конструкт аутора, и стога
уписан у текст, његово кретање кроз свет дела није
произвољно, већ се обликује на основу трагова којима
му се сугерише на који начин треба попуњавати
празнине смисла. Џојс читаоцу не олакшава
разумевање Даблинаца већ, у духу постмодернизма,
,,проширује појавни свет стварности“ укључујући у
њега и друге метатекстове. На тај начин се уметнички
текст схвата и ,,независно од појавне стварности у
смислу документаристичке истине“, али и као
завистан од појавног света због своје физичке
припадности том свету. Због своје двојаке природе, у
проучавање тако схваћене књижевности уводе се два
модела, каже Побрић: ,,интертекстуалност (оно што
текст у свом настајању захвата од других текстова [...]
и у вези са тим Женетов став) и алтеритет (процес који
осигурава укључивање текста у нове и другачије
контексте у односу на онај првобитни који је утицао
на његово конституисање). “101

Един Побрић, Ритам романа,
у: Поља; часопис за
књижевност и теорију, година LI, број 442, новембар-децембар
2006 ( http://polja.rs/polja442/442-28.htm ).
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Џојс je подредио наративне принципе намери
да пружи критички приказ града који га је одбацио као
неприлагођеног с циљем да освести оне који у њему
живе и подстакне их на препород. Претпостављамо да
је у својој политичкој и моралној алегорији желео да
им укаже на то да је оно што људе дели од eudaimonie
променљиве природе, да се налази у њима самима и да
се, снагом воље, могу преобратити. Ипак, његови
субверзивни текстови нису успели да постану Библија
града. Вредност им је препозната тек ван обруча
заједнице коју описују. Границе Даблина дуго су
остале непремостиве, штитила их је армија уредника и
издавача који нису могли прихватити на себе
одговорност да наруше самољубиву, идеалистичку и
лажну представу коју је град сам о себи створио.
Даблинци су остали као опомена, као слика стања
човека који је марионета кодова који су уткани у
друштвену заједницу и који срећу, целовитост и
слободу може стећи само ако се ослободи конаца који
њиме управљају. Први корак ка ослобођењу је свест да
смо заробљени, а Џојс је, управо то, својом збирком
успео да у нама епифанизује.
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Јована Раденковић:
ПРОПЕРЦИЈЕ И МИЛАН РАКИЋ КАО POETAE
NOVI: РАСКИДАЊЕ С ТРАДИЦИЈОМ И
СТВАРАЊЕ „НОВОГ ЈЕЗИКА
С НОВИМ ОСЕЋАЈЕМ“
Увод
У једном од својих књижевнотеоријских есеја
који се уврштава међу оне најважније написане у XX
веку, Томас С. Елиот каже: „Песников дух је, у
ствари, нека врста посуде у којој се скупљају и
гомилају безбројна осећања, фразе слике, које ту
остају све док се не окупе сви чиниоци који могу да
се сједине и образују нову сложеницу“. Ова
констатација која унутарњи свет појединца, и то онај
свет који припада поетичкој а не само
егзистенцијалној равни, представља као простор
чији је садржај заправо последица делања нараштаја
који му претходе и који саучествују у његовом
обликовању, згодно је полазиште за истраживање
односа песничког појединства према књижевној
традицији. И није случајност што смо баш за овај
рад овакво полазиште одабрали1, будући да ће у њему
своје место наћи песник који је врло сличну мисао у
својој поезији дао:
„Јест, душа је моја ко кутије старе,
Што у светом храму на довратку стоје,
Где пролазник сваки спушта своје даре
За смирене свеце и за ближње своје.

1

Милан Ракић и модерно песништво, Институт за књижевност и
уметност, Београд, 2007, 211
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Поколење свако, велику ил малу,
Спустило је у њу милостињу коју,
Љубав или мржњу, погрду ил хвалу,
Осмех или отров и жаоку своју.
Сад кроз жиле моје струје крви разне,
Ја ропћем и певам, ја кунем и славим,
И корачам смело, без страха од казне,
Кривудавом стазом и путима правим.“2
Овим је стиховима Милан Ракић пружио леп
подстицај нашој намери да у овом раду покушамо да
укажемо на подударања у домену сензибилитета,
која иако немају директне, оно свакако имају
дубинске везе, и то поетике Ракићеве са поетиком
једног античког поете. Тај поета јесте Проперције.
Нов сензибилитет
Да бисмо се дубље загледали у стваралаштво
ова два песника у намери да им дела (свакако не
њихов квалитет, већ свеукупни доживљај) измеримо
једним истим аршином, потребно је да најпре
обојицу песника сместимо у друштвени и политички
контекст у коме они та дела стварају. Није тешко
направити паралелу између доба српске модерне и
доба римске љубавне лирике, или, ако већ говоримо
конкретно о сензибилитету, онда боље наспрам
модернизма ставити римске неотерике, чији сам назив
(нови, тј модерни песници) указује на неку јаку
повезаност са српским модернистима. Али, откуд
то да уместо римских елегичара чији је
Проперције најистакнутији
представник3,
као
2

Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
24
3
У Антици није постојало усаглашено мишљење по питању
најбољег писца римске елегије. На пример, Квинтилијан то
место додељује Тибулу, али модерни проучаваоци римске
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пандан српским модернистима потпуно валидно
постављамо неотерике, иако ће се рад бавити
представником елегије а не те нове, неотеричке
поезије. Из простог разлога што елегија, и то међу
свим њеним представницима Проперције највише,
преузима из неотеричке поезије управо тај
страстан темперамент и емотивну устрепталост.
У напетој политичкој атмосфери која је
захтевала приклањање различитим политичким
фракцијама, млади образовани људи, у покушају да
избегну бар иоле приклањање ма којој страни и при
томе могућност погрешног избора, посежу за
стварањем новог идентитета. Шта то значи? То значи
да у свету који је већ одавно престао да буде оно
што је некад био (или пак само мислио да
јесте, и тако громогласно прокламовао да баш то
јесте), у свету где су се војници са својих војни
враћали кућама са другачијим погледима на свет, на
традицију, на живот, у свету који је носио нови морал
и нове културне обрасце, у таквом свету је једна
изгубљена генерација морала за себе да створи нов
свет. Тиме су ти нови „бунтовници“ изгубили стваран
свет римског друштва Цезаровог времена, али и тај
свет је изгубио њих. Ова генерација одбија да буде
део политички активних кругова, што је одвајкада био
нераскидиви део римске многопрокламоване dignitas,
којом су се Римљани и пречесто гордили и о коју су
подупирали све своје замисли што о себи што о
свом односу са другима око себе. Нова генерација
песника захтева otium у коме ће се моћи
остваривати на начин складан својој личној природи,
па се у истом контексту јавља и индивидуални глас
римског човека, тј. песника. Тако још у поезији
неотерика, и то код Катула, почиње да буја
елегије имају тенденцију да на то место стављају Проперција
због општих одлика његове елегије. Видети Johnson, W. R, A
Latin Lover in Ancient World: readings in Propertius and his genre,
The Ohio State University Press, Columbus, 2009, 35
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субјективна љубавна лирика која се најбоље исказала
кроз индивидуалну еротику. И складно потоњем
Хорацијевом схватању поезије као нечему што треба
да
пружа
корист
и
уживање
приказујући
истину у конкретном, индивидуалном виду4, још
код Катула услед неналажење свога у свету, и
општег несналажења у том истом свету, све
национално преобраћено је у интимно, и скоро
аутобиографско, а лични доживљај је почео да добија
општељудске размере. А управо о третману емоција
у поезији Елиот истиче: „Песник ни на који начин
не може бити значајан, нити занимљив по својим
личним емоцијама, по емоцијама које су изазвали
одређени догађаји у његовом животу... У његовој ће
поезији емоција бити нешто врло комплексно...“5 И
тако ће бити и у Проперцијевој и у Ракићевој поезији,
али о томе ће бити речи касније.
Дакле, да би се остварио нов приступ поезији а
тиме и нов сензибилитет, песник је из своје
индивидуалне перспективе, посегао за женом као
централним мотивом. Још Катул узвикује „odi et amo“,
и стамено открива да не зна зашто мрзи и воли, као и
то да је сав растрзан у свом осећању. Да би у својој
поезији изразили сву своју жестину и нежност,
тананост и грубост, и страст за животом, песници су у
поезију уткали женску фигуру као нити. Заправо, они
су, у ствари, жену проткали својим страсним
стиховима. А зашто баш жена? Зато што и сама жена,
у овом времену распада републике, прогона,
конфискација, свеукупног пропадања традиције што
у религији што у породици, и у времену буђења свих
могућих порочности, постала је ослобођена за порок и

4

Војислав Ђурић, Предговор: Римска лирика, Просвета, Београд,
1966, 37
5

Милан Ракић и модерно песништво, Институт за књижевност и
уметност, Београд, 2007, 212
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за учешће у политичком и културном животу6.
Упливи утицаја са Истока, које су донела римска
освајања итекако су оставили трага у римским
навикама и склоностима, а то се, како нам поезија
приказује, највише утиснуло у женску свакодневицу.
Жене се помамљују за раскошним увезеним
производима и детаљима, и бирају један нов cultus,
посве претеран, што у понашању што у физичком
изгледу. И лепота се артифицијализује, да се тако
помало грубо изразимо, због чега Проперције у својој
поезији
неретко
јадикује
због
претеране
ангажованости у фризирању, шминкању и одевању
своје драге Цинтије. Све тежи да буде помпезно и
раскошно, па тако женски дан не пролази без одвише
драгог камења, кошке свиле, пурпура, источњачких
мириса. С тим у вези је и слабљење традиционалног
морала који је неговао слику чедне жене, Римљанке,
која се ангажује само у пређи вуне као свом основном
занимању. Њено поље делања је искључиво огњиште
куће и домаћинство, а не урбана римска варош.
Богатство је мера свих ствари, и само злато може да
отвори свака врата7. Ново време је донело нову
жену, а нова жена захтева да се опева једним новим
језиком и новим осећајем, да се изразимо управо
Ракићевим стихом.
Крајем XIX и почетком XX века долази до
дубоког расцепа естетских и етичких ставова, и
грађанске освешћености што се сасвим одразило на
љубавну поезију, па тако и на статус жене. То
подразумева да жена престаје да се у поезији третира
6

Војислав Ђурић, Предговор: Римска лирика, Просвета, Београд,
1966, 12
7
Мотив врата је чест у римској елегији. Његова функција се
очитава у њиховом говору, монологу или дијалогу, кроз који се
даје својеврсна критика женског морала. Врата су та која
пропустају госте лепих Римљанки, и скривају од јавности њихову
интиму. На овај начин увређени песник открива све изопачене
склоности и неморалне чинове (пречесто претеране) своје
„одвише“ неверне драге. Видети Prop. I 6 и II 6.
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на патријархалан начин, и добија нов третман –
грађански. Један од Ракићевих критичара, Бранко
Лазаревић у кратким цртама представља српску
љубавну
поезију:
„Насупрот нашој
ранијој
романтичарској и еротичној поезији која је на жену
гледала нешто оптимистички, с поверењем и с
наивношћу, наша је модерна поезија песимистички
расположена према жени, каткада цинично, и врло
често злурадо. По њима жена не представља ништа
велико, ни идеално; није представник задовољства,
ни животне радости, ни одушевљења. Она је бачена у
ову „долину плача“ само за то да ту „долину плача“
још плачнијом учини. Изузев неколико песника... сви
представљају жену као симбол бола, незадовољства,
унутрашњих немира, скрби! Нема ниједног, који би
запевао дитирамб, и зажелео жену и љубав као што се
жели све што је добро и добротворно. Бол несрећа,
брига – то им је једина девиза... Таква је данас мода у
поезији. Као што се раније жена представљала као
идол и задовољство, тако се данас представља као
бол и незадовољство.“8 И Ракићу, баш као и
Проперцију, увек јако мало фали да закука над
својом судбином чију горчину обликује управо
женска ћуд. Зато је поезија обојице ових песника
испуњена љубављу која није довољно сигурна, која
је сва противречна, која је час занос час очајање, која
је и порок и врлина, која узноси и псује, и која на
крају никад није довољно дуга 9. Оваква љубав је
заправо бол који себе, како би се умањио, тежи да
изрази кроз поезију.
Кроз овај кратки приказ покушали смо да
укажемо на промену старих образаца која се десила у
оба ова друштва, с тим што смо посебну пажњу
посветили измењеном обрасцу улоге жене у друштву,
будући да у фокус нашег истраживања стављамо
8

Бранко Лазаревић, Жена у нашој модерној лирици, Босанска
вила, Сарајево, 1912, бр. 8, 116.
9
Војислав Ђурић, Предговор: Римска лирика, Просвета, Београд,
1966, 41
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љубавну поезију. Стога не чуди што Ракић у својој
песми „Песнику“ позива песника превратника на
рушење и разарање старих калупа, идола и
предрасуда:
„Господ ти је дао свету искру. Кресни
И обасјај таму где песници живе,
Мајушности своје нека буду свесни.
Сруши, ко од шале, њихове олтаре.
И идоле многе којима се диве!
Разбиј предрасуде и калупе старе!“10
Ракић позива на нову поезију, и с амбицијом
великог
реформатора
песничког
језика
и
сензибилитета, супротставља се својој средини, земљи
у којој се монотоно живи11, и своме времену сивом,
као и укусу тог времена. Он постаје један poeta novus,
који са немирном душом која једно има а друго хоће,
сав разепет између света чезнућа и ствари, поклања
свом роду нов језик с новим осећајем.12 Слично тако,
и Проперције сав у раскораку свог слабог и
грозничавог срца и отменог и мирног духа, бије
битку између рационалног и ирационалног, и ствара
поезију са, његовом времену до тада непознатим
сензибилитетом. Тако је генерација раскалашне деце13
и римски развратни век14 баш захваљујући овима
двома песницима сачувао своју причу у сећању
потоњих генерација. Што није мало.

10

Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
57
11

Исто, 42
Милан Ракић и модерно песништво, Институт за књижевност и
уметност, Београд, 2007, 30
13
Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
67
14
Prop. I 16
12

206

Доминација женског принципа
Већ смо поменули да је љубав у ових песника
најчешће виђена као бол. То је отуд што се љубав
развија око жене која игра једну нову улогу.
Ракићева поезија почива на страху од женске
премоћи, а он сам често и бива препуштен на
милост и немилост доминантном женском принципу.
Ова игра је посве у духу вечите јунговске борбе
женског и мушког принципа, карактеристичне за
експресивно поимање еротике. У песми „Далида“,
Ракић позајмљује симболику старозаветне јунакиње,
страсне љубавнице која издаје вољеног, с тим што
је у његовој интерпретацији она више царица
променљиве наклоности, него што је похлепна
развратница:
„Царуј ко увек, царуј према себи,
Ти, деспотице, што те вечно памте;
Да ниси таква волео те не би'!“15
Жена је домина, а песник очито жуди и
потребно му је да се подреди том женском принципу,
Animi. Овде се може учинити нејасним и
несхватљивим то што песник има насушну потребу
да се подреди жени, а притом ту судбу подноси
тешко будући да му задаје бол и муку. Ту наступа
модерни психоаналитички дискурс који ову заврзламу
решава тако што у људском бићу види доминантно
свеприсуство бола и својеврсне помаме за
самоуништењем, патње и насладе, мучења и уживања
у таквом искуству. 16 Ерос и Танатос и овде стоје раме
уз раме.
Што се римске елегије тиче, а тиме и самог
Проперција, она у својој сржи садржи управо однос
15

Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
16
16
Милан Ракић и модерно песништво, Институт за књижевност и
уметност, Београд, 2007, 234.

207

ропства, драге која је окрутна domina и сиротог
песника који је њен роб, servus. Будући да је жена
каприциозна и неумољива, љубав подразумева:
„Мораћеш ти најпре над неправдом њеном
Да кукаш и жалиш самог себе пуно,
И често да молиш, и одбијен биваш,
Без заслуге гризеш зубима ти нокте,
И због сумње лупаш бесно ногом о под.“
(Prop. II 4. 1-4)
Човек постаје потлачен чим у његов живот
жена ступи, јер њена појава односи сваки траг његове
гордости, и штавише, деградира га као civis-а,
грађанина достојног римске врлине:
„Љубавнику увек изнад главе Амор,
Гњечи му врат тешко када на њ седне.
Као љути чувар бди, и никад не да
Поглед заробљени да са земље дигнеш.“
(Prop. II 30. 7-10)
Проперције неће бити војник. Неће бити ни
песник који ће певати о старим темама, о велелепној
римској историји, и о Августовим походима. Биће
песник који ће остати у својој поезији дубоко личан и
занесен набојем сопствене страсти према једној
конкретној жени:
„Ја се вазда бавим љубавима својим,
И сурово мучим око своје госпе.
Не талента, већ у бола службу стеран
Упознајем тешке трене свог живота.“
(Prop. I 7. 5-8)
Иако је песникова драга жена тешке нарави, и
Проперције као и Ракић у стиховима песме „Далида“,
признаје своју слабост пред њом, и управо ону
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несхватљиву али насушну потребу да јој се баш таквој
каква је, у потпуности подреди:
„Молим се да вечно мени таква буде
И да у њ не нађем зашто да се жалим.“
(Prop. I 4.29-30)
Проперције и у елегији II 17 још једном
наглашава да без обзира на сву суровост драге ипак
је никад не би мењао. Срећан је само онај човек који
робује својим властитим осећањима над којима нема
власти јер су сва испуњена вољеном женом (Prop. I
10), стога и Ракић жели да сав буде у бесконачној моћи
своје драге („Обнова“).
Проперцијева Цинтија је моћна и у својој
лепоти. Она надмашује и Антиопу, и Хермиону
Спартанку, чувене лепотице, па стога и све друге
обичне жене. И не само што је лепа, већ је и
уметношћу обдарена, једна права puella docta, што је
чини још божанственијом. Стога јој Проперције
признаје право да буде горда, јер је недостојно ње
саме да другачије мисли и чини.
Ракић у песми „Лепота“ женину лепоту такође
смешта управо у њену моћ да се њему самом чини
лепом:
„Знам те тако добро: […]
Па ипак си сваког дана нова мени,
Увек нова, увек тако чудно друга,
И никада слична јучерањој жени.
Та моћ твоја чудна заслепљава мене.“17
Жена дакле има моћ која није као било која
моћ, већ је нека посебна, несвакидашња, мало позната,
17

Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
22
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и можемо рећи, скоро па онострана. Ракић управо у
том
правцу
разрађује
владавину жене
до
општељудских размера, па и преко њих:
„...теби речена реч – све друге брише!
Безбројни јауци прате твоје стопе
Кад ти, ко божанство страшно, сиђеш к нама,
И безбројне страсти запламте ко слама,
И безбројна срца црном крвљу лопе...“18
Сили Ероса се сироти песник не може (и не
сме!) одупрети. Човек је биће створено из тамних
нагона, и биће које у тим нагонима живи. И Ракић и
Проперције осећају јасно своје тамне нагоне, и што
су препуштенији њима, то њихова песма постаје
живља и дубља. Док борба у човеку траје, песма не
јењава. Тек када се рационални део ове двојице
песника оснажи толико да их регрутује у своју службу,
тада ће и њихова страст спласнути, а тиме се и њих
двојица приближити тренутку спуштања завесе,
Ракић својој Опроштајној песми, а Проперције IV и
уједно последњој књизи својих елегија.
Детронизација жене и митске илустрације
У Ракићевој поезији примећујемо стално
посезање за књижевном традицијом путем кога се сам
песник увек изнова најављује искључиво као део
пређашњег књижевног наслеђа. Тања Поповић у
једној студији о Ракићевим књижевним цитатима
каже: „Посезање за књижевном традицијом по
правилу доводи и до деперсонализације израза, што у
исти мах доприноси објективнијем приказивању
18

Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
17
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света око себе, али и онога што стваралац у себи
препознаје“19. Када говоримо о Ракићу као изданку
парнасовског песништва, одмах као доказ тога
можемо навести тражење песничке инспирације у
темама из историје и позивање на митологију.
Помени митолошких ликова рачунају на то да су дата
имена општепозната, а да њихово накнадно тумачење
обезбеђује контекст у који су смештени. Међутим,
овај поступак који је Ракић у своју поезију унео, није
некаква француска новина, већ је он настао и развио
се управо у римској љубавној елегији. Мирон
Флашар њега овако карактерише: „Мит највећим
делом постаје елемент поетског израза, а у средишту
је свет субјективних доживљаја, приказ скривених
душевних стања, лично интонирано сликање немирне
психе песника–љубавника, чиме су Римљани увели
елегију у круг исповедне, интимне и емоционалне
лирике“20. Дакле, закључујемо да и Ракић и
Проперције као песник римске елегије користе
митолошке слике и алузије не да би само
артифицијализовали своју песму, због чега они ни не
стоје вештачки у стиховима само као нека испуњена
књижевна форма, већ да би се кроз традицију чуо
њихов глас, њихово ново виђење света и човека у
том свету. Тако њихова мисао добија снагу оног
општепознатог, и песник није само један човек hic et
nunc већ пророк новог доба и нове генерације.
Ову причу о коришћењу митских примера у
поезији ставили смо у овај одељак нашег рада са
намером да у њему представимо како се у
Проперцијевој и Ракићевој поезији даје једно
радикално ново виђење жене, на не тако радикалан и
насилан начин, управо захваљујући коришћењу
митских паралела.
19
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Почнимо од Ракићеве песме „Кондир“. Песма
је испевана у другом лицу, искреним и јасним речима
упућеним имагинарној Драгој. У песми су преиначени
стихови „Косовке Девојке“ у којој фолклорна хероина
худе девојачке среће после одсудног боја, преврће по
крви јунаке, залаже их лебом бијелијем, те умива
водом и причешћује вином црвенијем, које точи из два
кондира златна. Из њеног разговора са Орловић
Павлом сазнаје се о свадбеном завету са три српска
јунака, Милошем Обилићем, Косанчић Иваном и
Миланом Топлицом, који је тада дарују аздијом,
бурмом и копреном. Но, њена судбина, као и судбина
свих по Косовском боју, показује се неумитно
трагичном. Ракић своју песму развија на две
временске равни. Док нам митолошко време открива
визију Косовке Девојке као утешитељке херојима,
историјско време нуди нам слику разбојишта на
коме је леш до леша. То значи да у модерно време
утеха изостаје. Зато Ракић инвертује стихове познате
„Косовке Девојке“ тако да доноси једно ново осећање,
и нову визију жене утешитељке. Нови човек види
свеопшту узалудност у смрти, али и животу, па тако
ни песник неће поступити као старински јунаци, већ
посве супротно, па тако ни модерна драга неће
утешити онако како је то чинила Косовка Девојка.
Особа којој се лирски субјекат обраћа сва је саздана
од негација, а њиховим односом доминира не оно што
је било већ оно чега нема:
„Пре одсудног боја ја ти нисам дао
Копрену, ни бурму, ни аздију, као
Старински јунаци, по чему ћеш мене
Поменути када стигне удес зао
И запиште деца и заплачу жене.“21

21

Милан Ракић, Песме, Српска књижевна задруга, Београд, 2007,
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Ракић, актуелизовањем ове епске метафоре,
успео је да помери значење прототекста, песме
„Косовка Девојка“. Уместо завета верности, овде нам
је дато његово одсуство, а уместо верне драге, овде
нема никог:
„Чекам. Нигде никог. Светлост дана гасне.
Ноћ просипа таму и часове касне,
Ни звезде на небу да за тренут блисне.
- Чекам. Нигде никог. Уз вапаје гласне
Непрегледна хрпа рањеника кисне...“
Кондир, као чаша спасења и вечити мир,
показује се као узалудна нада, песме постају узалудно
страсне, а Косовка Девојка није више верна и одана
утешитељка
пострадале
нације,
већ
обична
индивидуална драга песничког субјекта, са својим
индивидуалним болом, и ван ширег контекста
напојеним херојском етиком. Тања Поповић у својој
студији закључује. „Примећујемо да је извртање
цитата овде произвело како интелектуалну дистанцу
према прототексту, тако и иронични отклон од
сопствених немира због трагичке неминовности. Та
иронијска дистанца, као знак песничке зрелости,
којом се истовремено остварују објективизација
приказаног и деперсонализација израза, једна је од
најбитнијих одлика Ракићеве поетике“ 22.
У истој овој песми, лирски субјект сумњичаво
се замишља над питањем да ли ће га у хрпи покислих
рањеника пронаћи бистре очи његове Драге. То су
очи у којима нема суза, очи жене која вида и траје,
жене која је непоколебљива у својој оданости и
верности, и чији се бол достојанствено утискује у

22
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дубину њеног погледа. А како Проперције приступа
сличним темама?
Наиме, и Проперцијева драга није она иста
некадашња римска супруга, врла, честита и верна, па
стога и он, у намери да опева нова времена и
обичаје, посеже за митским паралелама. И
Проперције и Ракић су образовани песници, и
обојица, сваки на свој начин, рачунају на ученост
своје публике која ће препознати митске алузије, и
разумети песничко жељено контрастирање садашњег
са прошлим временом. Проперције целокупно своје
певање управо почиње са мотивом очију вољене
жене. Али то нису смерне очи које теше. Већ
напротив. Он ускликује да га је Цинтија прва управо
својим очима занела – Cynthia prima suis miserum me
cepit ocellis23, и од тада је он несрећна жртва
Аморова. Женине очи не воде у спасење већ у
страдање. Проперције своје очајничко стање због
несталности своје драге дочарава нижући митолошке
примере, па тако тужи над Цинтијиним раскалашним
улепшавањем што, како Проперције спекулише, мора
бити одраз њене несталности (levitas). Због тога он као
својеврсну опомену драгој подсећа на горко осећање с
којим је Одисеј оставио несрећну Калипсу, и
наглашава:
„Рашчупане косе тужна оста дуго,
Проклиљући вазда неправедно море
И мада је знала да га видет' неће
Сећаше се тужна своје дуге среће.“
(Prop. I 15, 11-14)
Након опомене драгој да и њу може задесити
да буде остављена, и да ће јој тада сва раскош тоалете
бити потпуно маргинална, прелази на низање примера
честитих жена из митова. Ипсипила, Алфесибејa,
Евадна...
23
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Жена је лакома и лакомислена. Она није
никаква идеализована љуба, већ превртљива и неверна
љубавница. Страх од неверства Проперција никада не
напушта. Он зна да му је и само један тренутак
довољан да без повода фингира некаквог илирског
претора, или неког другог љубавника своје драге.
Међутим, он митске примере користи и да оправда
своје каткад неосноване стрепње. И велики Јупитер,
отац богова и људи, био је преварен, и божанска
Хелена је згрешила, а и многи су примери мушке
насртљивости на жене – Ромул који је Сабињанке од
њихових мужева отео, стоји у реду као први грешник
и симбол тако многих мушкараца супарника који ће
пружати своје похлепне руке према његовој драгој
Цинтији.
Из оваквих поставки проистиче и модерни
песнички сензибилитет оличен у депатетизацији и
владајућем мизогином ставу. Код Ракића смо већ на
примеру песме „Кондир“ видели депатетизацију
јуначке епике и односа мушкарац – жена, којом је
најављен општи процес модернизације друштвених и
полних односа, и сензибилитета модерне поезије24.
Ракић је нарушио тај вековни идеални спој оличен у
косовском миту као најдубље усађеном представом о
односу мушкарца и жене у патријархалном и
православном контексу, и најавио je нов однос. То
је однос у коме жена није више верна и одана,
Косовка Девојка као симбол српске Пенелопе. Жена је
огољена, чулна и јавна25.
Спољашњи, измењени услови социолошког
померања су и код Проперција и код Ракића
захтевали и нове поетичке поступке. Тако су обојица
кроз алузије, и цитате иронијски превредноване,
свему старом и традиционалном дали ново

24
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значење, или кроз асоцијацију на старе вредности
описивали и критиковали оне нове и актуелне.
Примицање мушком егоизму и мизогинији
Пошто је раскинуто са патријархалним
начелом, не само да је жена постала грађанка, већ се и
мушкарац доста удаљио од своје римске dignitas и из
римског борца преметнуо у жртву. У Проперцијевој
елегији I 1 Амор не само да убија гордост већ мучи
жртву све док се она не одрекне старих својих
принципа (можемо претпоставити да су то
младалачки идеали, тежња да toga virilis донесе
virtus), и све док не прихвати неке нове. А док се
нови не изграде, човек живи животом без икаквог
реда ( nullo consilio), па тако свој социјални бунт
против старог и традиционалног етичког принципа,
Проперције правда својим поразом у борби са
Амором:
„tum mihi constantis deiecit lumina fastus
et caput impositis pressit Amor pedibus,
donec me docuit castas odisse puellas
improbus, et nullo vivere consilio.“
(Prop. I 1, 3-6)
„Обори ми тада Амор горди поглед
И метну ми главу под властите ноге.
И све тако докле ја нитков не почех
Часне жене мрзет' и живет' без реда.“
Расцеп између старих и нових полних односа
најављује нужно прекор према женском, а код Ракића,
више него код Проперција, развија се надаље и у
меланхолију и резигнацију. Отуда и јак иронијски
набој, кроз који је Ракић спровео пародизацију
средњовековне витешке лирике и ренесансних
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трубадура. Примера је много, али ми ћемо издвојити
песму „Три писма“. Са једне стране чујемо
средњовековну витешку реторику, којом се песник
обраћа вољеној жени као Госпи, и то као да је у
питању епистоларна форма26.
„Пишем вам, Госпо, из малене избе
У Министарству Иностраних Дела
Мислећ на љубав Пирама и Тизбе
Леандра, Хере, - што зна земља цела.“
Овде се идеална и узвишена песничка слика
писања писма драгој одвија у униженом простору
малене избе Министарства иностраних дела.
Убацивањем ове прозаичне и непоетске синтагме, и
поменом трагичних митских љубавника, Ракић опет
повезује сјај прошлости и не тако сјајну садашњост.
При томе депатетизује сентименталност митских
љубавних драма, али им не укида значење, већ се
само подсмева шаблонизованим заблудама 27.
Слично чини и Проперције. У елегији III 8, он
најпре ужива у свађи са драгом и мазохистички тражи
њене ударце, јер каже да се жена тако жустро срди
само онда када заиста воли. Она псује, грди и махнита.
И онда одлази корак даље рекавши да нема праве
верности (non est certa fides), уколико нема тако
дивљачких свађа. А за крај потпуно пародира читав
јуначки еп, толико омиљен и цењен у антици, речима:
„Парису је пламен дражи стога био
Јер из боја може Јелени отићи.
Притискаше Грци, Хектор се опирȏ
А на крилу Хелене Парис побеђив'о.“

26
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Сва она некадашња занесеност, идеализована
прошлост, сада је исмејана. Ништа мање скандалозна
није ни молба за свеопштом радошћу јер Проперције
слави рођендан своје неверне и толико оцрњене драге,
па он тада моли да чак и Ниоба сузе своје под
каменом суши. Апел за свеопштом подређеношћу
ћуди лакоумне жене, не може се видети другачије до
као исмевање и пародирање старих идеала, илити
старих заблуда. Проперције, складно свом заједљивом
римском духу и ширини и флексибилности римског
укуса за лепо, отворенији је и директнији од
Ракића, и његови прикази римске даме врло често су
прегруби. Његова Цинтија је каткад гора и од
најпознатијих грчких хетера и потпуно је уклопљена
у слику развратног града који је увек у корелацији са
неверством драге. Ракић је, међутим, отменији. Има
кад и он пожели да рикне као бик погођен зрном
посред чела, и да се препусти животињским
набојима, да отпусти речи и да заборави на њихову
меру, али он никад то заиста не чини. Све увек
остаје само у наговештају, и задржава ту уску везу
са оним што jе у домену рационалног. И Проперције
бије своју унутрашњу борбу, и тек при крају свог
стваралаштва одлучује:
Mens Bona, si qua dea's, tua me in sacraria dono!
Разуме, ако си бог, у твоју се свету службу
посвећујем. 28
Међутим тада његова песничка виртуозност
јењава, а стихови губе жестину.
Када говоримо о мушком егоизму и
мизогинству, не можемо да не поменемо Ракићеву
„Искрену песму“. Ракићево песништво је цело у
знаку телесности и чулности, нагона према конкретној
жени, страха од старости и губљења еротске снаге.
Лирски субјект нам увек предочава безмерно силне
28
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осећаје који наваљују као плима, жиле које у
сексуалном остварењу набрекну новим животом,
тренутке заноса, надахнућа и љубавне пуноће.
Међутим, „Искрена песма“ нам разоткрива тренутке
који долазе након испуњења, кад тело малакше и
поново падне у обичну чаму. Песма о љубави тада
постаје отужна а речи лажне, а иза свега тога
откривамо самољубље:
„Ти нећеш знати шта у мени бива –
Да ја у теби волим себе сама.“
И након оваквог признања, уследило је једно
још грубље и револуционарније:
„Ал' не волим те, не волим те, драга.“
Ракић је стару љубавну песму лишио на овај
начин клишеа и патетике, понудио је нов
антрополошки увид у људску природу, где је у првом
плану снага телесног нагона и ероса, човекова
себичност и пожуда у задовољавању нагона. Вечна
љубав је овим доведена у питање, а према драгој је
унет ироничан, па чак и циничан тон 29.
Код Ракића су издиференцирана осећања
мушког и женског начела, чији однос, по Лакану, има
ту суштину да постоји радикална несиметричност
између мушке и женске сексуалности. Наиме, женско
начело је склоно мистификацији, а мушко је основно,
физиолошко и репродуктивно, па је њихов однос
слепа улица 30. Како год, у Ракићевој модерној
поетици „Искрене песме“ многи су били склони да
виде дионизијски принцип, мушки егоизам и
мизогинију.

29

Милан Ракић и модерно песништво, Институт за књижевност и
уметност, Београд, 2007, 34
30
Исто, 270

219

Без сумње је да је у „Искреној песми“ то
женско начело дискриминисано и потиснуто, и то у
корист нарцизма и задовољења полних нагона, а жена
је ту само објекат, без имена, инфериорна појава која
служи само као одраз или медијум за уживање.
Међутим, схватање да се испод крије и мизогинија би
можда било претерано. Ракић не мрзи жену такву
каква она јесте, већ је само он дубоко погођен
распадом патријархалних односа, и зато има
тенденцију да као одраз социопсихолошких промена,
промени и све оно старо на плану поетике и стилско
формацијског смисла 31.
Видели смо да је жена многозначни симбол и
у Проперцијевој и у Ракићевој поетици. Нови односи
о којима ове две модерне поезије певају нису нимало
погодни за некакво коначно сумирање резултата
истраживања. Жена, митолошке позајмљенице,
чулност, варирају своју функцију у зависности од
воље песника који је растрзан у својим хтењима и
моћима. Зато је и његова поезија, будући увек у
оквиру личног доживљаја који се по потреби развија
и на општији план, растрзана између супротстављених
крајева на лествици људског осећаја. И зато је
Катулов тако познати епиграм, поменут на самом
почетку овог рада, непревазиђена илустрација нове,
модерне, субјективне поезије:
„Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris?
nescio, sed fieri sentio et excrucior.“
„Мрзим и волим. И можда се питаш зашто чиним то?
Не знам, али да ми се то збива осећам, и зато сам
распет.“32

31
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Обична љубав или?
До сада смо се бавили разматрањем функције
женске фигуре у Проперцијевом и Ракићевом
стваралаштву, а сада ћемо покушати истаћи шта је то
толико особено у љубави о којој они певају.
Војислав Ђурић је у свом предговору Римској
лирици истакао да је Проперције развио најдубљу
љубавну филозофију икад. У њеној основи лежи
проблем ко ји је Проперције изразио митском сликом.
Прометеј је створио ништавног човека, јер је започео
његово стварање од тела. Да је почео од душе, онда би
и верност била загарантована, а овако човек се
раздире у вечитој сумњи у могућност остварења
потпуне љубави 33. Посматрано из ове перспективе, не
стоји у погледу на љубав далеко ни Ракић. Он заиста
као средство манифестације љубави види у чулима,
због чега су неки критичари његову поезију смaтрали
поезијом чулне, па отуда и обичне љубави. Међутим,
и код Ракића, иако не тако очито, љубав се рађа и
остаје у души. Реч није довољна да искаже те
душине трептаје, а како
жеља за њиховом
реализацијом
не јењава, чула посредују. Ипак,
песник не тражи да изнемогне под витким телом
своје драге како би нагоне чула заситио, већ како би
његова душа најзад била сита („Очајна песма“). У
„Површним утисцима“ душа је та која трепери; У
песми „Старост“ у души нема више моћи да
устрепти силно пред лепотом правом; У „Вечитом
путнику“ у души никад не спава жеља; У „Обнови“ у
души се рађа ново јато звезда; У „Сентименталној
песми“ песникова душа замирише драгом. Дакле, И
Ракић је увек између оног што му душа жели и
оног што може. Занимљиво је место у „Очајној
песми“ где се призор страсног спајања Хермеса и
Афродите не даје само као метафора телесне жудње,
33
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већ као симболично уједињење душа и то тако што се
оно не само експлицитно изриче већ се даје и кроз
алузију на андрогину представу Хермафродита.
А. Г. Матош је рекао да је Ракићу љубав
средство за највише екстазе и за најстрашнија
разочарења, највеће сплинове, за оргије среће, за
оргије ситости, кајања, немоћи34. Исто можемо рећи и
за Проперција. Ове две тако далеке, а тако суштински
сличне
поезије
полазе
од
психолошког
дисконтинуитета лирског субјекта, и зато су
љубавне
песме обојице песника и одвише
динамичне. Љубав у њима пролази различите
преображаје,
узлете,
падове,
кризе,
винућа,
идеализацију и детронизацију. И Проперције на
тренутке толико воли да му се чини да стопалима
може дотакнути највише звезде на небу (Prop. I 8).
Како Војислав Ђурић каже љубав је Проперцију
уточиште од страшне загонетке огромног света као
и од црне мисли на смрт, али је притом и бојно
поље дисхармоничних човекових моћи 35. Проперције
је бескрајно симпатичан читаоцу када препричава ноћ
проведену са вољеном женом, уз већ одомаћене
митске примере – његова је радост због ноћи
проведене са женом већа но што беше Одисејева када
је стигао на Дулихију, или Електрина када је угледала
Ореста36. Штавише, чини му се да од још само
једне такве ноћи може постати бесмртан:
„quanta ego praeterita collegi gaudia nocte:
immortalis ero, si altera talis erit.“
(II 14.10-11)

34
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„Радост прошле ноћи мени толка беше
Да још једну такву ја уживат могу
Бесмртан бих пост'о од толике среће.“
И тако свака ноћ проведена са вољеном
женом у радости страсних доживљаја, чини једног
заљубљеног смртника богом, и зато је човек увек
жељан страсти како би се што је више могуће
приближио свом вечитом и вечито недостижном
идеалу- бесмртности.
„huius ero vivus, mortuus huius ero.
quod mihi secum talis concedere noctes
illa velit, vitae longus et annus erit
si dabit haec multas, fiam immortalis in illis:
nocte una quivis vel deus esse potest.“
(II 15. 36-40)
„Њој припадам жив, њен и мртав бићу,
Кад би ми овакве хтела дати ноћи
Био би мој живот доста дуга века.
Да ми да баш многе, бесмртан бих пост'о.
Може ноћ та једна обожит' човека.“
И Ракићева и Проперцијева љубав никада не
престаје да буде страсна, било да се то пажљиво
бираном лексиком јасно исказује, било да се само
навговештава. На пример, Проперције се не снебива
целом свету да саопшти да се бескрајних радости
науживао на својој постељи створеној за насладе:
„Дуго ми причасмо при светлости лампе,
Објашњавасмо се и потом у мраку.
Час се са мном борила голим грудима,
Час ме гурала огрнутом туником.
...................................................
Колико смо се само грлили!
И уснама си ми пољупце упијала!“
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Ракић је мање експлицитан, јер је његова
поезија баш онаква каквог је и њега самог његов
савременик Дучић описао: „Чинило ми се да никог
шешир није покривао, ни капут толико закопчавао.
Цео свет је за Ракића говорио да је најфинији човек,
али га нико није имао у рукама.“ 37 У такву је
покривену и закопчану поезију, на посве
достојанствен начин Ракић утиснуо управо страст као
кључно обележје:
„Шуме бокори цветног јоргована,
И ноћ звездана трепери, и жуди
За бујну љубав, свету богом дана.
Док месечина насмејана блуди,
Шуме бокори цветног јоргована.
У таку ноћ је пожудну и страсну
Изолда некад чекала Тристана.“38
(„Љубавна песма“)
Али Ракић свој љубавни израз пропушта кроз
различите фазе, тако да он на махове букне, па се
опет примири. И све то увек најотменије могуће:
„И ја сам господар твој и твога тела,
Ко деспоти стари владам тобом сада,
Сам напајам уста са свих твојих врела
И сва нежност твоја само на ме пада.“39
(„Поносна песма“)
Пошто је љубав страсна као што смо видели у
случају оба песника, и простор и атмосфера нужно
мора да се еротизује. Најбољи ефекат обојица песника
37
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постижу описом женског тела и коришћењем мотива
месеца (Ракића чак називају Луниним трубадуром).
Проперцијева драга је сва бела попут љиљана и
меотског снега а очи су јој буктиње од звезда40. И
Ракић опева блиставо тело своје драге, њене беле
руке, а најлепши ефекат остварује у „Три писма“, због
чега ову песму доносимо у целини:
„Синоћ сам, Госпо, пио разна вина,
А све у част и слатко име ваше.
Но свуда беше таква месечина
Да мишљах: пијем њу из сваке чаше.
А кад над липама што мрачно стоје
Крајичком изби месец, па се шири
Пун, сјајан, мекан, ко колено твоје
Из црне ти чарапе кад провири,
Ја склопих очи и задрхтах тада,
И све што беше са мном и крај мене,
Редови липа, и људи, и жене,
И та старинска осветљена зграда,
И месечина, и природа цела,
Стопи се намах, за минуту једну,
У једноставну, непрегледну, чедну,
Белину слатку још слађег ти тела...“41
Смело је и необично поређење женског колена
са облином и белином пуног месеца а контраст
светло-тамно,
ноћ-месец
препознаје
се
у
конкретизованом контрасту скривеног дела женског
тела и тамне одеће, појачавајући еротичност слике у
смени видљивог и скривеног. Месечина под којом се

40
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жуди и месец у чежњи брат преко којег песник драгој
шаље уздах, неретко се јављају у Ракићевој поезији.
И Проперције у истој функцији користи мотив
месеца. У елегији I 3, Проперције затиче Цинтију како
спава, плаши се да је пробуди како његов касни
долазак, и то са главом од вина тешком, не би код
Цинтије изазвао гнев и потом свађу. И баш када
изненадно Проперције стане д а спекулише како
његова драга баш у том тренутку сања другог
мушкарца, осећа се набујала крв у његовим жилама, и
читав утисак снажне емоције поентира управо слика
месеца који се брзо кроз прозоре креће и својом
светлошћу испуњава собу. То је и прекретни
тренутак у песми, јер се тада и Цинтија буди42.
Међутим, као што смо на почетку овог одељка
рекли љубав има и своје кризе и падове. Љубав уме да
буде највећи бол, па зато Проперције сматра да онај
ко би успео да га лиши тог бола, тај би засигурно
могао и да стави воће у руке Танталу, и да напуни
Данаидама бурад, и да отера грабљиву птицу са груди
огвожђеног Прометеја. И онда опет обојица песника
падају у очај због хладне жене:
„Какве сам јој песме, на дарове дао!
Она хладна никад не рече реч „волим“!“
(Prop. II 8. 11-12)
„Па ипак , да си само каткад хтела
У заносу, и сличну мекој свили,
Да кажеш нежну реч из срца врела –
Ми бисмо можда дуго срећни били!
А сад полако тече ово време,
Постасмо тако туђи једно другом,
42
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И гледамо се у ћутању дугом
Тупо, ко сито дете шећерлеме.“43
(„Обична песма“)
И колико год да траје, телесна љубав је
краткотрајна, и над тим фатумом јадикују и Ракић и
Проперције. Један тихо и мирно, други гласно и
драматично. На крају остаје само једна оквирна
љубавна историја испричана овлаш: од страсних свађа
и ноћних помирења до бежања у самоћу, па све до
сите, тупе растављености без уздисаја, без суза и без
рана. Тако да иза карактеризације „обична љубав“
врло често се може крити заправо само горка љубавна
неоствареност.
Епикурејство у поезији две различите епохе
Према епикурејској филозофији истина о свету
је само она која нам се искључиво кроз чула открива.
Зато су критеријуми истине опажаји и осећања. Када
кажемо опажај, првенствено причамо о чулу вида. И
није нимало случајно што су очи водичи и код
Ракића, и код Проперција. Проперције у заносу
захтева да се љубавна игра под светлошћу деси, а за
ту намеру нема бољег сарадника од тако често
опеваног пуног месеца. А како је други критеријум
истине осећање, Ракић ће, складно епикурејском
захтеву за ћутањем као нужном услову за преношење
знања и омогућавање дискурсу истине да коригује
поступање према себи и према другима у свету44, у
„Искреној песми“ упутити жени речи „О, склопи
усне, не говори, ћути“.
43
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„Искрена песма“ треба да представља песму у
којој је говор субјекта говор искрености, а та
искреност треба да изнедри истину о природи жене.
А ту је истину Исидора Секулић концизно изнела:
„Жена воли ласку, лаж“. Епикурејац Филодем
нам је оставио трактат „О ласкању“ у коме је ласкање
представљено као начин помоћу кога подређени
добија вишак власти који има надређени, његову
наклоност, предусретљивост... Ласкавац користи речи
да би од надређеног добио оно што жели.
Тиме ласкавац онемогућава ономе коме се
ласка да упозна себе онаквог какав је. Ласка, то је
управо оно што на сваком кораку у својој поезији
критикују и Проперције и Ракић.
„Зар хоћеш, драга, да се теби ласка
Ко свакој другој каћиперки?
(...)
Па ако хоћеш да се теби ласка
Теби ко свакој другој жени, драга,
Ако ти годи празних речи праска,
У изобиљу имам тога блага:
Речима финим као ваза саска
Показаћу ти ја како се ласка!“45
(„Варијације“)
Жена хоће да се одева у рухо које је лажно
и које ствара слику о њој као о нечему што није али
би волела да буде. Празне речи овде нису никаква
истина, нису logos, већ само праска, звук, phones 46.
Ову очиту слабост коју има domina
заљубљеног песника, очајни Проперције који изгара
у љубомори увек ће радо нападати, критикујући и оне
ласкаве удвараче, и саму женску ћуд која подлеже
45
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ласки. С обзиром да жена подлеже речима које
задовољавају њену каћиперну природу, она не може
бити ништа друго до „бедна жена“ која жртвује
сопствену слободу, независност и понос, и могућност
да се окрене себи и односу који треба да оствари сама
са собом. А зашто је жеља за сопством и спознајом
себе у епикурејству тако битна? Зато што наша недовршеност у односу са нама самима и неспособност да
будемо сами са собом, претпостављају једну
празнину. Према епикурејском схватању, разрађеном
у Лукрецијевом спеву „О природи ствари“, само
празнина омогућава атомима кретање, и скретање.
Кретање подразумева потресе и немир које по
Епикуру не дозвољава достизање највећег добра 47.
Идеал атараксије, одсуства немира, води у задовољство, и то чулно задовољство које је могуће само
ако никаква вештачка правила не спутавају развој
људске природе. Отуда Проперцијева критика нових
Августових закона (Prop. III 14), и Ракићева жеља да
се изађе из оквира ишчашених и до досаде
понављаних заблуда на трагу хришћанства:
„Доста, за љубав вечитога Христа!
Не могу више, досадно ми све је.“
(„Варијације“)
Ракићев лирски субјект позива лепу девојку
чија је душа утамничена у хришћанске норме и као
таква нетакнута, беживотна и спутана („Тело ти је у
филиграну љуска“) да осети лепоту живљења, да
отвори душу и чула за посматрање природе у свој
њеној разноврсности и варијацијама48. У природи је
утеха, јер је у природи сила која припрема душе за
све животне околности. Природа једина не подлеже
пропадању и пролазности, а управо је страх од
47

Жан-Пол Димон, Античка филозофија, Издавачка књижарница
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старости и времена које ништи све пред собом највећа
опсесија обојице наших песника. Зато Проперције
позива на уживање у животу све докле је то могуће
јер ко што увенули листићи крунице пливају овамо
тамо по чаши, тако исто ћемо и ми сами, који се
данас волимо и надамо, већ сутра увенути и
нестанемо са лица земље (Prop. II 15). А сама
старост је смрт пре смрти:
„А шта онда ако ми старост седе власи дâ
и увели образи добију ми боре?“
(Prop. II 18, 5-6)
И Проперције позива на окретање природи:
„Када би ме старост лишила љубави
Моју црну косу заменивши белом
Изучав'о тад бих природе законе.“
(Prop. III 5, 24-26)
Ракић је најпре гласан, сав у вапају и крику:
„–Кад помислим, драга, да ће доћи време
Кад за мене неће постојати жена,
Кад ће чула моја редом да занеме,
И страсти да прођу као дим и пена
(...)
Вриснуо бих, драга, рикнуо бих тада
Као бик погођен зрном посред чела
Што у напорима узалудним пада
Док из њега бије крв црна и врела...“
Но ипак, када коса поседи и чула огрубе, љубав
неће нестати, већ ће само бити трансформисана у
чедну и отмену љубав („Сетна песма“). Међутим, ни
тај пригушен шумор некадашње страсти, не може
баш свако да сачува. То ће моћи да спозна и са њим
као таквим се помири једино онај који је спознао
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природу у себи и око себе. У природи остаје „спас и
утеха и нада, / Ми ћемо, слаби, преврнути вером, /
Идолу другом, без суза и јада, / Предаћемо се и речју и
пером; / А она биће иста, увек млада / Природа, тај
спас, и утеха, и нада.“
Проучавање природе доноси знање које је
једино оружје против страха од смрти и од
божанства49. Зато су се и Ракић и Проперције, свесно
или несвесно, приклонили Епикуровој филозофији.
Закључак
Проперције и Ракић заиста јесу модерни
песници. Они су, свако на свој начин и у мери коју је
њихово време условило, иноватори на поетичком
плану. Њихова је поезија лична и ослобођена старих
калупа. Њихова је жена нова, јавна и конкретна.
Њихова је љубав слободна, реалистичка, каткад
обична, каткад бурна, каткад го рка. Мало је песника
чија је песма у исто време толико пуна
импулсивности и страсти, а опет и резигнације, у
крајњој инстанци. Проперције диже свој глас у
одбрану нове поезије и раскида са старом: „Удаљите
се писци римски, и ви грчки! Јер рађа се нешто веће
од Илијаде...“. И Ракић устаје против маскирања
осећаја и свих лажних стања свести и духа: „Но нашто
Грци? Мир пепелу њином!/Ти стари лисци уметници
беху/Да свој осећај представе врлином,/А лепши
изглед даду своме греху.“ Грци су љубавници с
лажним ореолом, па је стога и Илијада маска. Како би
се само Проперције овде сложио са Ракићем!
Ове две поетике, једна која припада римском
елегичару и друга која припада српском модернисти, у
много чему су компатибилне. У овом раду је остао
покушај да се та компатибилност што више открије и
49
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231

прикаже у светлу треће перспективе коју је донело
најновије доба. Покушај је остао, и идеја је донета.
Остаје нам само да продубљујемо своја размишљања о
овој теми и увек изнова оцењујемо валидност својих
закључака.
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Татјана Живковић

ДРАГОМИР МАТИЋ
(09.10.1938 - 31.08.2015)
„Ти кротитељи послушног стада и ловци мисли
непослушних, јесу авети јаловости, врховни апостоли
неслободе, чисто порицање човека и живота...“
(„Неупокојени и остали“, Београд, 1996, стр. 56).
У свет вечности преселио се Драгомир Матић,
књижевник, културолог, истраживач историје Срба и
историје хришћанства уопште. Драгомир Матић рођен
је 9. октобра 1938. године у засеоку Колибе у
Табанцима, у општини Зворник (Република Српска).
Основну школу завршио је у Козлуку и
Зворнику, а средњу војну школу у Задру.
Књижевношћу се почео бавити још као кадет
прве године средње војне школе, а прве озбиљније
поетске прилоге објавио је у „Алманаху младих
писаца Црне Горе“ 1959. године и часопису „Сусрети“
у Титограду, данашња Подгорица, у периоду 19571961. године, а затим песме, приче, полемике и
културно-историјске студије у великом броју часописа
као што су: „Браничево“, „Стиг“, „Ток“, „Стварање“,
„Ријечи“ и други листови и часописи.

237

Скоро
четрдесет
година
бавио
се
истраживањем културне и опште историје Срба.
Преминуо је 31. августа 2015. године у Београду, а
сахрањен је у његовој Горњој Ковиљачи.
Прву збирку песама под називом „Лептирица“
објавио је 1980. године у издању Културно-просветне
заједнице општине Пожаревац у едицији „Браничево“.
Критичка студија о историји хришћанства под
називом „Гоничи стада или филозофија губара“
објављена је у часопису „Браничево“, бр. 5-6 (1991).
Књига приповедака „Неупокојени и остали“ (1996) и
књига поезије „Молитва у Тополи“ (1998), објављене
су у издању „Апострофа“ из Београда. Роман „Јованка
Токина“ објављен је у едицији „Браничево“, Центра за
културу Пожаревац, 2007. године. Иза њега је остао
велики број рукописа из историје Срба и опште
историје.
Драгомир Матић активно је објављивао своје
радове у часопису „Браничево“ од 1975. до 1991.
године. Био је члан редакције и заменик главног и
одговорног уредника часописа „Браничево“ и активно
учествовао у књижевном животу Пожаревца.
У завичајној и српској књижевности остаће
запамћен по једном бунтовничком и немирном духу,
великој борби за истину и правду, како у
књижевности, тако и у животу, непристајању на
компромисе и просечност и вечитој тежњи за
слободом мисли и духа.
У стиховима „Молитве у Тополи“ присутан је
песников вапај за спас српског рода, уништеног
бројним ратовима, издајствима и неслогом од
Немањића до савремених ратова у нашем окружењу:
„Заклони нас Милостиви
Од злобе отровне
И безочности и злости оних
Који браћу своју
Језиком рашљастим заводе
И обмањују
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Скривајући од њих
Ружно лице издаје
Отров слатки“
(„Молитва у Тополи“, Београд, 1998, стр. 43)
Роман „Јованка Токина“ је конципиран тако да
нам писац у сплету друштвено-историјских околности
даје трагичну судбину жене из једног засеока у Босни
почетком 20. века.
Својим истанчаним рефлексијама и опсервацијама о животу и смрти, вечности и пролазности
аутор успешно дочарава атмосферу некадашњег
живота у Босни. Минуциозним описивањем карактера
својих јунака Матић продире дубоко у њихову
подсвест и начин размишљања. Писац чини да њихову
трагедију доживимо као општељудску и свевременску.
Критичким приступом и оштром анализом
феномена власти и њених последица на такозване
обичне, „мале“ људе, Матићев роман се може сврстати
у ангажоване романе новије српске књижевности.
Сећање на Драгомира Матића и његов
књижевни и животни став можда најверније приказује
Пролог за збирку песама „Лептирица“:
„У пламену наслућену тајну
срце пева ћутке. На коцки је
моја глава. Подводне ми змије
смрт проричу и празнину сјајну,
Нека почне игра неизбежна
Са несветом нема споразума
Запеван зебњом земног ума
Сумњо прва, смрти моја нежна.
У светлости пева погибија
Обећани сунцу с њим ће пасти
Играћемо змијо до пропасти
светлог праха. Тад ћу пасти и ја.“
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Драгиша Милошевић
Рођен 26. јануара 1961.
године у Свилајнцу. Факултет
ликовних уметности завршио у
Београду 1983. Члан је удружења
ликовних уметника Србије. Бави се
сликарством,
графиком
и
вајарством. Живи у Петровцу на
Млави.
Излагао је више пута самостално. Колективно
је излагао у земљи и иностранству: Шпанији, Пољској,
Кини, Хрватској, Малезији, Аргентини.
Као вајар, реализовао је петнаестак јавних
споменика: Војводама Петру Добрњцу, Миленку
Стојковићу, Пауљу Матејићу, Краљу Александру
Првом Карађорђевићу, првом српском маратонцу
олимпијцу Драгутину Томашевићу, песницима Ђури
Јакшићу, Војиславу Илићу Млађем, и другим
знаменитим личностима.
Урадио је статуете за награде Жанке Стокић,
Драгутина Томашевића, Госпођин вир, као и више
плакета.
Награђен је бронзаном медаљом на првој
међународној изложби графике малог формата у
Пекингу.
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